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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη «Ο γπλαηθείνο πεξηνδηθφο Σχπνο θαη ε 

Έλδπζε ζηελ Διιάδα θαηά ηεv κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Ζ πεξίπησζε ηνπ πεξηνδηθνχ 

ΓΤΝΑΗΚΑ (1950 -1975)». 

Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία θαη ε ζχληαμε ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζην πιαίζην ηνπ Β΄ θχθινπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Νεψηεξε θαη χγρξνλε Διιεληθή Κνηλσλία: Ηζηνξία - Λατθφο Πνιηηηζκφο» ηνπ 

Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηελ ζπκβνιή ηεο Λανγξαθίαο 

ζηελ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κφδαο θαη πξσηίζησο ηεο έλδπζεο κέζα απφ ηελ 

ελδειερή έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ ΓΤΝΑΗΚΑ πνπ εκθαλίδεηαη ακέζσο κεηά ηνλ 

Γεχηεξν Παγθφζκην θαη ηνλ Δκθχιην Πφιεκν ζην πιαίζην ηεο αζηηθνπνηνχκελεο 

κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο ηεο πεξηφδνπ 1950-1975.  

Ζ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζα ήηαλ αδχλαηε ρσξίο ηελ ζπλδξνκή 

αλζξψπσλ πνπ ζεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα επραξηζηήζσ.  

Καη’ αξράο, επραξηζηψ ηελ αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Μαξίλα Βξέιιε-

Εάρνπ, αλαγλψζηξηα θαη απηή ηνπ πεξηνδηθνχ «Γ», πνπ κνπ πξφηεηλε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη δέρηεθε πξφζπκα λα επηβιέςεη ηελ εξγαζία κνπ, θαζψο 

θαη ηα δχν άιια κέιε ηηο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ηνλ θαζεγεηή 

Μαλφιε Γ. Βαξβνχλε θαη ηελ αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Θενδψξα Μαξθάηνπ 

γηα ηηο νπζηαζηηθέο θαη ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπο. 

Οθείισ, ελ ζπλερεία, λα επραξηζηήζσ ηελ ππεχζπλε έθδνζεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ «Γ» Ληάλα Διεπζεξνπδάθε θαη ηελ δηεπζχληξηά ηνπ Βίθπ Βαιαβάλε 

(πεξίνδνο Β΄, Καζεκεξηλή Α.Δ.), πνπ εθηίκεζαλ ηελ εξεπλεηηθή κνπ πξνζπάζεηα 

θαη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2009 κνπ έδσζαλ θαζεκεξηλή άδεηα επίζθεςεο ζην 

αξρεηαθφ πιηθφ ηεο «Γ», θαζψο επίζεο θαη ηελ γξακκαηέα ηνπ πεξηνδηθνχ Νάληηα 

Καιιηπνιίηνπ γηα ηελ ακέξηζηε θαηαλφεζε θαη ζπκπαξάζηαζή ηεο.  

Θεξκέο επραξηζηίεο ρξσζηψ επίζεο: ζηνλ Γξεγφξην Γθηδέιε, ν νπνίνο κνπ 

δψξηζε ην ηειεπηαίν αληίηππν ηνπ κηθξνχ αιιά ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληνο βηβιίνπ 

ηνπ Ζ ξεηνξηθή ηνπ ελδχκαηνο, ζην Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο γηα ηε δσξεά ηνπ 
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βηβιίνπ Σν έλδπκα ζηελ Αζήλα, ζην γχξηζκα ηνπ 19νπ αηψλα, ζηνλ Νίθν 

Κσλζηαληηλίδε γηα ηε δσξεά ηνπ βηβιίνπ Μνδίζηξεο θαη κνδηζηξηθή ζηελ Ξάλζε, 

ζηνπο αγαπεηνχο θίινπο κνπ, ηνλ Σάζν Μαξηαλφ, γηα ηε δσξεά ησλ βηβιίσλ 

Ready-to Wear-Ready to Work, Fashion, a Philosophie, θαη Fashion, Culture and 

Identity, ηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ παξαγσγφ Κσλζηαληίλν Μσξηάηε, ηελ 

ελδπκαηνιφγν Έβειπλ ηνχκπε, ηνλ ζπιιέθηε παιαηψλ πεξηνδηθψλ Μηράιε 

Αλησλφπνπιν, ηνλ θισζηνυθαληνπξγφ θαη δεκηνπξγφ ηνπ Μνπζείνπ ηνπ 

Μεηαμηνχ ζην νπθιί Γηψξγν Σζηαθίξε θαη ηελ δεκνζηνγξάθν Καηεξίλα 

Μαλσιαξάθε, πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία κνπ δσξίδνληάο κνπ 

ηφκνπο θαη ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ «Γ», θαζψο θαη ζηνλ Γεκήηξε Μπηηδέιε, ηελ 

Γέζπνηλα Αγγειάθνπ, ηελ Έιελα Γπαιηλνχ θαη ηελ Εακπία Εαθεηξάθε, γηα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. Δπραξηζηψ ζεξκά θαη ηελ Μαξία Μακνπδέινπ, 

ηελ Διέλε Πνιίηε θαη ηελ Λίηζα Σαηφγινπ, γηα ην πξνζσπηθφ θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ, πνπ κνπ παξαρψξεζαλ γηα ςεθηνπνίεζε.  

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ αθφκε ζε φζνπο κνπ έθαλαλ ηελ ηηκή θαη 

δέρζεθαλ λα κνπ παξαρσξήζνπλ ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο εθηφο ησλ άιισλ 

εκπινχηηζαλ ηελ έξεπλα: ζηηο παιαηέο ζπλεξγάηηδεο ηνπ πεξηνδηθνχ «Γ», ηηο 

δεκνζηνγξάθνπο, Φαλή Πεηξαιηά (επί πιένλ γηα ην αλακλεζηηθφ κεηάιιην απφ 

ηελ ηηαιηθή Alta Moda πνπ κνπ δψξηζε), Δηξήλε Μπνπδάιε, ιγα Ησάλλνπ, 

Μαξία Καξαβία (επί πιένλ γηα ηηο επηζηνιέο ησλ Δπάγγεινπ Υξ. Σεξδφπνπινπ 

θαη Μαξηάλλαο Μνπληδνπξίδνπ πνπ κνπ παξαρψξεζε γηα ςεθηνπνίεζε αιιά θαη 

ηα βηβιία ηεο πνπ κνπ δψξηζε), ζηελ θαιιηηέρληδα ηεο ζειηδνπνίεζεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ Αιίθε ηζκαλίδνπ-Φαξφγγηαλε, ζηελ πξψηε ππεχζπλε δηαθήκηζήο 

ηνπ Πέπε (Πελειφπε) Κσζηνπνχινπ-Μπνπδνχια (επί πιένλ γηα ηνπο ελλέα 

ηφκνπο ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ κνπ δψξηζε) αιιά θαη ζηνλ ζχδπγφ ηεο Μάλν 

Μπνπδνχια, νηθνλνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ εθδφηε ηεο «Γ» Δ. Υξ. Σεξδφπνπινπ, γηα 

ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ. Κη αθφκε, επραξηζηίεο νθείισ ζηελ επηηπρεκέλε 

ζηηο πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ ηεο Αζήλαο θαη φρη κφλν Έιιε 

Δπαγγειίδνπ (επί πιένλ γηα ην πξνζσπηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ κνπ 

παξαρψξεζε γηα ςεθηνπνίεζε), ζηνλ γλσζηφ Αζελαίν έκπνξν Κψζηα 

Καιπβηψηε, ζηνλ ηδξπηή ησλ ρνιψλ ΑΚΣΟ Βιάζζε Βέιιην θαη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ Γηάλλε Βνχξν, Σάθε Κακπφδε (Νίθνο-Σάθεο), Κψζηα 

Μαπξφπνπιν θαη Γηάλλε Σζεθιέλε. 
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Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ, επίζεο, ην πξνζσπηθφ ηεο 

Δζληθήο Βηβιηνζήθεο γηα ηελ ζεκαληηθή ηνπ βνήζεηα, εθηφο ησλ άιισλ θαηά ηελ 

έξεπλα ηνπ ειιεληθνχ πεξηνδηθνχ Σχπνπ, θαη ηδηαίηεξα ηελ αλαπιεξψηξηα 

πξντζηακέλε Βαζηιηθή Σζηγθνχλε θαη ηελ βηβιηνζεθνλφκν Δηξήλε Παπιάθνπ, 

θαζψο θαη ηελ πξντζηακέλε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Πεηξαηά Δπαγγειία 

Κεξκειή, ηελ βηβιηνζεθνλφκν Αγγειηθή Μαιαθνχξε, θαη ηνπο Γηψξγν Σζαθληά 

θαη Παλαγηψηε Σνπξιή, πνπ κε εμππεξέηεζαλ πξφζπκα ζηελ Βηβιηνζήθε ηνπ 

Διιεληθνχ Λνγνηερληθνχ θαη Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ.  

Σελ παξνχζα, εξγαζία, ζε κηα πξψηε κνξθή, δηάβαζε κε κεγάιε 

πξνζπκία ν νκφηηκνο θαζεγεηήο ηεο Λανγξαθίαο Μηράιεο Γ. Μεξαθιήο, νη 

παξαηεξήζεηο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ηειηθήο ηεο κνξθήο θαη χθνπο. Σνλ επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά 

ηνπ. 
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1.   ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

α/α.: αχμσλ αξηζκφο 

akto (AKTO): Αζελατθφο Καιιηηερληθφο & Σερλνινγηθφο κηιν 

Α.Π.Θ.: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

αξ.: αξηζκφο. 

αξ. θ.,αξ.θπι. αξηζκφο θχιινπ 

Βι, βι: βιέπε 

Γ.Γ.Η.Φ.: Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

«Γ»: Πεξηνδηθφ ΓΤΝΑΗΚΑ 

Γ.Π.Θ.: Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

E.K.K.E: Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

Δ.Γ.Κ.Α.: Δξγαζηήξην Γεκνγξαθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Αλαιχζεσλ 

Δ.Η.Δ.: Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ 

Δ.Κ.Π.Α. Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

ε.θε.βη.: Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ 

Δ.Λ.Η.Α: Διιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη Ηζηνξηθφ Αξρείν 

Δ.Μ.Η.Κ.: Δπηζηεκνληθφ θαη Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Κπθιάδσλ 

Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ.: Διιεληθφο Οξγαληζκφο Μηθξψλ-Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη       

Υεηξνηερλίαο 

Δ.Π.Η.Δ.Δ. Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Δθεξκνζκέλεο 

Δπηθνηλσλίαο 

ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ.: Διιεληθφ Κέληξν Παξαγσγηθφηεηνο 

ΔΤΔ: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδαο 

Η.Α.Δ.Ν.: Ηζηνξηθφ Αξρείν Διιεληθήο Νενιαίαο 

Η.Μ.Σ.Η.Η.Δ.: Ηλζηηηνχην Μειέηεο ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο ησλ         

Δπηρεηξήζεσλ 

Η.Ν.Δ.: Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο 

κεη.: κεηάθξαζε 



5 
 

M.Η.Σ.: Massachusetts Institute of Technology 

Μ.Η.Δ.Σ.: Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο 

Μ.Μ.Δ.: Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο  

ΜΝΔ: Μεζαησληθέο θαη Νέεο Διιεληθέο πνπδέο 

ΝΓ: Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 

n.: αξηζκφο. 

Ο.Δ.Γ.Β: Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ 

φ. π: φπσο παξαπάλσ 

Ο.Ζ.Δ.: Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

Ο.Ο..Α.: Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

ΟΣΑ.: Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Π.Π. Πάληεην Παλεπηζηήκην  

Παξ, παξ.: Παξάξηεκα 

Πβ., πβ.: Παξάβαιε 

Π.Δ.Δ.Α.: Πνιηηηθή Δπηηξνπή Δζληθήο Απειεπζέξσζεο 

Π.Λ.Η.: Πεινπνλλεζηαθφ Λανγξαθηθφ Ίδξπκα 

ζ.: ζειίδα-ζειίδεο 

ζεκ.: ζεκείσζε 

ζπλ. ζπλεξγάηεο 

Σφκ. Σφκνο 

η.: ηεχρνο-ηεχρε 

Φ.Δ.Κ.: Φχιια Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο 

θπι.: θχιιν 

ρ.ε.: ρσξίο εθδφηε 

ρ.ρ.: ρσξίο ρξνλνινγία έθδνζεο 
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2.   ΕΣΗΙΟΙ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΟΤ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΓΥΝΑΙΚΑ: ΠΕΡΙΟΔΟ 1950-1975 

 

Δεθαεηία ‘50 

 

Σεύτε 

  

Δεθαεηία ‘60 

 

Σεύτε 

1950 1-24 1960 260-286 

1951 25-51 1961 287-311 

1952 52-77 1962 312-338 

1953 78-103 1963 339-364 

1954 104-129 1964 365-390 

1955 130-154 1965 391-416 

1956 155-181 1966 417-442 

1957 182-207 1967 443-468 

1958 208-233 1968 469-494 

1959 234-259 1969 495-521 

 

 

Δεθαεηία ‘70 

 

Σεύτε 

1970 522-547 

1971 548-573 

1972 574-599 

1973 600-625 

1974 626-651 

1975 652-677 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ι.    Σο Γσλαηθείο δήηεκα. σλοπηηθή αλαθορά 

 Ζ παηξηαξρηθή δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο δηαίξεζε ηνλ ρψξν ζε δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ, ηνλ αληηζηνίρηζε θπξίσο κε ηα δχν θχια θαη δεκηνχξγεζε ηζηνξηθά ηελ 

κεηαμχ ηνπο αληζφηεηα, πξνθαιψληαο ηελ απφιπηε γπλαηθεία εμάξηεζε απφ ηνλ 

άλδξα
1
. 

 Υσξίο λα παξαβιέπνληαη ειάρηζηεο ηνπηθέο θαη ρξνληθέο εμαηξέζεηο
2
 κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ, ε θαηάζηαζε απηή ζθξαγίδεη ηελ 

εηθφλα ηεο γπλαίθαο. Δπηβηψλεη ππφ ζπλζήθεο άληζεο θαη θαηαπηεζηηθέο. Οη αξεηέο 

ηεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηα ηνπ νίθνπ,ε αμία ηεο απνηηκάηαη κε θξηηήξην 

ηελ αληαπφθξηζή ηεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπηηηνχ, ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ηελ 

ζηήξημε ηνπ άλδξα ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία
3
.  

 ε πςειφ βαζκφ αθαίξεζεο κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί φηη ε κεγάιε πνξεία 

ησλ γπλαηθψλ, ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηα φξηα ηνπ ηδησηηθνχ θαη λα εηζέιζνπλ ηζφηηκα 

κε ηνλ άλδξα ζην δεκφζην ρψξν, πνπ αξρίδεη κε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ ίδησλ ησλ 

γπλαηθψλ δεηιά ζην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα, ζεκειηψλεηαη θαηά ηνλ 19ν θαη 

καδηθνπνηείηαη νξηζηηθά ηνλ 20φ
4
, καδί κε ηα άιια θνηλσληθά θηλήκαηα

5
, έρεη σο 

απνηέιεζκα ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ, λα θαηαθηήζνπλ ζε κεγάιε θιίκαθα ηα 

πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα ηε λνκηθή ηνπο ηζνηηκία
6
. 

ην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο ε αλδξεία θαη απηνζπζία ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ ειιεληθή Δπαλάζηαζε κάιινλ γξήγνξα μεράζηεθε
7
. H Διιελίδα βξέζεθε πην 

ψξηκε θαη απειεπζεξσκέλε, αιιά θαζφινπ ηζφηηκε κε ηνλ άλδξα
8
. 

Ο θηιειεχζεξνο ιφγνο ηεο επνρήο, επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Διιεληθφ 

Γηαθσηηζκφ θαη ηε δπηηθή ζθέςε
9
, ζέιεη ηελ Διιελίδα «πνιίηηδα», φρη κε ηελ 

έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηα θνηλά, αιιά κέζα απφ ηνπο ξφινπο ηεο ζηελ 

νηθνγελεηαθή ζθαίξα, ζχκθσλα κε ηελ «παξάδνζε», ή φπσο νξίδεη ε «θχζηο»
10

. Γηα 

λα αληαπνθξηζεί ζηνπο ξφινπο απηνχο ην θνξίηζη πξέπεη λα γλσξίδεη ηα ζηνηρεηψδε 

γξάκκαηα
11

, είλαη φκσο απνχζα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

«δεκφζηνπ ρψξνπ»
12

 . 
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Μέζα απφ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη ζην λέν Διιεληθφ θξάηνο θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 19νπ
 
αηψλα, ε 

Διιελίδα αξρίδεη λα εηζέξρεηαη αξγά θαη ζηαζεξά ζηε δεκφζηα ζθαίξα δξάζεο 

κέζσ ηεο εξγαζίαο
13

 θαη ηεο θηιαλζξσπίαο. Μέζα απφ απηή ηε ζπιινγηθή δξάζε νη 

αζηέο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ζέζε ηνπο θαη δελ ζα αξγήζνπλ λα δηεθδηθνχλ ηα 

θνηλά ηνπο ζπκθέξνληα
14

. 

Γηα ηνπο Έιιελεο ε εθπαίδεπζε ζπληζηνχζε έληνλε επηζπκία θαη ηδαληθφ
15

. 

Δληνχηνηο παξά ηε κέξηκλα πνπ ιακβάλεηαη γηα ηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο θαη ηελ Καπνδηζηξηαθή πεξίνδν
16

, ν νινθιεξσκέλνο 

ζρεδηαζκφο ηνπ ηξηηνβάζκηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηα δπηηθά 

πξφηππα
17

, θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ζπληειείηαη κεηά ηελ άθημε ηνπ 

ζσλα
18

 . 

Οη θπξίαξρεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο ζην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο γηα 

ηε γπλαηθεία θχζε
19

 θαη ηνπο δηαρσξηζκέλνπο ηφπνπο δξάζεο ησλ θχισλ ζα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ γπλαηθεία εθπαίδεπζε. Οη δηαθνξνπνηεκέλνη ζηφρνη, πνπ έζεηε ε 

πνιηηεία θαη ε θνηλσλία γηα ην είδνο ηεο κφξθσζεο ησλ θνξηηζηψλ αιιά θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δεκφζηα δξάζε, απνηππψλνληαη ηφζν κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρεη γηα πξφζβαζε ζηηο ηξεηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, 

φζν θαη ζηα δηαθνξνπνηεκέλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ 

αξξέλσλ θαη ζειέσλ
20

. Ζ γπλαηθεία εθπαίδεπζε δελ απνζθνπνχζε ζε κηα 

πνιχπιεπξε κφξθσζε αιιά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα 

ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ ξφισλ: ηεο ζπδχγνπ θαη ηεο κεηέξαο.  

Χζηφζν απφ ηνλ πξψην αηψλα ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα ζηελ 

«αλψηεξε», αξρίδεη λα επηζεκαίλεηαη ε αλαπαξαγσγή έκθπισλ αληζνηήησλ αιιά 

θαη ε δηαπινθή ηνπ θχινπ κε ηελ θνηλσληθή ηάμε
21

. 

 Σα αηηήκαηα γηα νπζηαζηηθφηεξε κειέηε θαη ζρεδηαζκφ ηεο Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο ησλ θνξηηζηψλ πξνθχπηνπλ απφ ην 1890 θαη κεηά
22

. Δίλαη ην έηνο 

φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε είζνδνο ηεο πξψηεο Διιελίδαο
23

 θνηηήηξηαο ζην 

Παλεπηζηήκην παξά ηηο αληίζεηεο ζεζκνζεηήζεηο
24

. Απφ απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη 

κεηά αξρίδεη λα γίλεηαη πην έθδειε, θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θνξηηζηψλ, ε αλάγθε 

ζχλδεζεο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παλεπηζηεκηαθή. Μφιηο ην 1895 αίξνληαη 
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ηα ηππηθά εκπφδηα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξηηζηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε
25

.  

Χζηφζν καδί κε ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, αξρίδεη λα αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε λα αληαπνθξηζεί ε 

εθπαίδεπζε ζηηο αλάγθεο ησλ θνξηηζηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ κεζαία θαη ρακειά 

ζηξψκαηα θαη δηαηππψλνληαη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε γπλαηθεία 

εθπαίδεπζε
26

, εμαθνινπζεί φκσο λα δηαθξίλεηαη ε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε 

«θπζηθή» θιίζε ησλ γπλαηθψλ, αθνχ ε εθπαίδεπζε νθείιεη λα ηηο πξνεηνηκάδεη ζηα 

«ρξήζηκα» έξγα ηνπ ζπηηηνχ
27

 . 

Σελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζεκαηνδνηεί, εθηφο ησλ άιισλ, ε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929-1930, πνπ ζεσξείηαη ε πξψηε νινθιεξσκέλε 

κεηαξξχζκηζε ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο
28

, κε εηζεγεηή ην Γεψξγην 

Παπαλδξένπ. χκθσλα κε απηήλ, ε δεκνηηθή εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ 

εμνκνηψλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ησλ αγνξηψλ θαη γεληθεχεηαη ε ζπλεθπαίδεπζε 

(Νφκνο 4397/1929)
29

. Χζηφζν ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνηάζεηο εμαθνινπζεί λα 

ηνλίδεηαη ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηνπ πξννξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ, σο κεηέξσλ θαη 

ζπδχγσλ
30

. 

Καηά ηελ δηθηαηνξία ηεο 4
εο

 Αχγνπζηνπ θαη ηελ ηαξαγκέλε δεθαεηία ηνπ 

1940 δελ επλνείηαη θακία πξφνδνο. 

ηηο ζεκαληηθέο κεηαπνιεκηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ εηψλ 1959, 1964, 1976 «αγλνείηαη 

ζπζηεκαηηθά ν παξάγνληαο ηνπ θχινπ ζηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θηινζνθίαο 

θαη ζεσξίαο (…)»
31

. 

κσο κε ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 γηα πξψηε θνξά γίλεηαη 

ζπζηεκαηηθή αλαθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ζηελ άξζε ησλ 

θιεξνδνηεκέλσλ αληζνηήησλ, δίλνληαο έηζη ην βαζηθφ πνιηηηθφ ηεο ζηίγκα θαη ηελ 

πξψηε αληηκεηψπηζε ηνπ θχινπ σο θαζνξηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ παξάγνληα
32

.  

Οη εθπαηδεπηηθέο θαη εξγαζηαθέο έσο ηφηε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ λένπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο απέθιεηαλ ηηο γπλαίθεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαλ ζηνπο 

άλδξεο, αθνχ ε θπξίαξρε αληίιεςε ήζειε ηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε ζπλδεδεκέλε κε 

«ηα ηνπ νίθνπ». Έηζη ε πνξεία πξνο ηε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ πεξηειάκβαλε ηε 
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δηεθδίθεζε εθπαίδεπζεο αληίζηνηρεο κε απηήλ ησλ αγνξηψλ, ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ. Γηα ην δήηεκα απηφ πνιιέο γπλαηθείεο νξγαλψζεηο αγσλίζηεθαλ θαη 

εμαθνινπζνχλ λα αγσλίδνληαη κέρξη ζήκεξα.  

ηελ Διιάδα κέρξη ην 1917 ε γπλαίθα δελ κπνξνχζε λα αλαιάβεη θαλέλα 

δεκφζην αμίσκα πιελ ηεο δαζθάιαο, θαη κφιηο ην 1930, κεηά απφ αγψλα ησλ 

γπλαηθψλ, απνθηνχλ ην πεξηνξηζκέλν δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο κε ην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο 5εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1930
33

. 

Χζηφζν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο 

νη Διιελίδεο άζθεζαλ ην 1944, φρη επίζεκα, ίδηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα κε ηνπο 

άλδξεο ζηηο εθινγέο ζηελ «Διεχζεξε Διιάδα» κε απφθαζε ηεο ΠΔΔΑ (ππφ ηελ 

πξνεδξία ηνπ Αιεμάλδξνπ βψινπ), γλσζηήο σο «Κπβέξλεζεο ηνπ βνπλνχ» 
34

. 

Αιιά ε πξσηνβνπιία απηή κεηά ηνλ Δκθχιην Πφιεκν θαη ηελ ήηηα ηνπ αξηζηεξνχ 

θηλήκαηνο δελ βξήθε άκεζε αληαπφθξηζε. 

Πξνο ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ, κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 959/1949 γηα ηηο 

εθινγέο ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κεηψζεθε ε ειηθία ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνηηθέο 

θαη θνηλνηηθέο εθινγέο ζηα 21 ρξφληα θαη θαηνρπξψζεθε ε εθινγηκφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ, πνπ, φκσο, πξνβιεπφηαλ λα εθαξκνζηεί κεηά ην 1953
35

 . 

Ζ παξαρψξεζε πιήξσλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ (θαη γηα ηηο βνπιεπηηθέο 

εθινγέο, ηα δεκνςεθίζκαηα θιπ.) ζηηο Διιελίδεο ςεθίζηεθε απφ ην ειιεληθφ 

θξάηνο ηνλ Μάην ηνπ 1952 θαη πινπνηήζεθε κε ην λφκν 2159/1952 χζηεξα απφ 

πνιιέο δηαβνπιεχζεηο θη έληνλεο πηέζεηο ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ γπλαηθείσλ 

νξγαλψζεσλ, μέλσλ θπβεξλήζεσλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ
36

. 

Με λνκνζεηήκαηα πνπ ζηαδηαθά αθνινχζεζαλ ηηο δεθαεηίεο 1950-1960 

θαηαξγήζεθαλ θη άιινη θξαγκνί πνπ ίζρπαλ σο πξνο ηελ είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζε 

δεκφζηεο ζέζεηο θαη αμηψκαηα 
37

. 

ηαζκφο ζηελ ειιεληθή ζπληαγκαηηθή ηζηνξία ζεσξείηαη ην χληαγκα ηνπ 

1975, φπνπ θαζηεξψλεηαη ε ηζφηεηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ (άξζξν 4, παξ.2), θαζψο θαη ε θαζηέξσζε ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζεο 

αμίαο εξγαζία (άξζξν 22. παξ.1) 
38

. 
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Απφ ην 1982 ε Διιεληθή πνιηηεία πξνρψξεζε ζε ζεκαληηθέο ζεζκηθέο 

αιιαγέο πηεδφκελε απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο. Μεηαμχ άιισλ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη 

απφ ηηο 18-2-1983 άξρηζε ε ηζρχο ηνπ λφκνπ 1329/83, κε ηνλ νπνίν έγηλε ε αιιαγή 

ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ πνπ ηξνπνπνίεζε ηνλ ειιεληθφ Αζηηθφ Κψδηθα πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελαξκφληζήο ηνπ κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, φπσο 

φξηδε ην χληαγκα ηνπ 1975. Ο ζχδπγνο έπαςε λα είλαη αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ζπδχγσλ νξίζηεθαλ ηζφηηκεο
39

. 

ζνλ αθνξά ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο, ςεθίζηεθε ν λφκνο 2839/2000, κε ην άξζξν 6 ηνπ 

νπνίνπ ζεζπίζηεθε ε θάιπςε ζέζεσλ θαηά ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ απφ θάζε θχιν ζε 

φια ηα ζπιινγηθά φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ππεξεζηαθά 

θαη δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα δεκφζησλ ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ, ΟΣΑ θιπ.) 
40

. 

Αθνινχζεζε ε ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2910/2001 πνπ πξνβιέπεη ηελ θαηά ην 1/3 

(35%) ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή απφ θάζε θχιν ζηα ςεθνδέιηηα ησλ Ννκαξρηαθψλ 

θαη Γεκνηηθψλ εθινγψλ 
41

. 

ηε ζπλέρεηα ηεο πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο ην 

2001, φηαλ κε ηα άξζξα 4, παξ.2 θαη 116, παξ.2 θαηαξγήζεθαλ νη πξνυπάξρνπζεο 

απνθιίζεηο απφ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, πξνβιέπεηαη ξεηά ε ππνρξέσζε 

ηεο Πνιηηείαο λα ιακβάλεη εηδηθά ζεηηθά κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ ζε 

βάξνο ησλ γπλαηθψλ
42

.  

ήκεξα, ε πκθσλία ηεο Διιάδαο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ 

εληάζζεηαη ζην Γ΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 2000-2006, πεξηιακβάλεη ξεηή 

δέζκεπζε ηεο ρψξαο λα «πηνζεηήζεη κηα πξνζέγγηζε ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φια ηα πεδία πνιηηηθήο θαη ζε φια ηα ζρεηηθά κέηξα ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΠ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ»
43

.  

 

ΙΙ. Γσλαηθείος περηοδηθός Σύπος  

Ζ Γνπηεκβέξγεηα «επαλάζηαζε» εθηφο ησλ άιισλ έζεζε ηηο βάζεηο ηεο 

έληππεο καδηθήο επηθνηλσλίαο κέζσ βηβιίσλ, εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, ζε 



12 
 

άκεζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή πξφνδν 

αλά ηνλ θφζκν
44

. 

Σα πεξηνδηθά εηδηθφηεξα είλαη έληππα πνπ εκθαλίδνληαη πεξηνδηθψο, 

δηαθέξνπλ απφ ηηο εθεκεξίδεο σο πξνο ην ινγηζκηθφ, ηε δηάξθεηα ρξήζεο, ηνπο 

απαηηνχκελνπο πφξνπο γηα ηελ έθδνζε, ηελ πινχζηα πνηθηιία ζεκάησλ αιιά θαη 

πξνζθεξφκελσλ ηίηισλ κε «ζηφρν ηελ ςπραγσγία θαη ηε κφξθσζε ζε αληίζεζε κε 

ηηο εθεκεξίδεο πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο ελεκεξψλεη, πιεξνθνξεί»
45

. 

Ζ έθδνζε ηνπ Le Journal des Sçavans (H Δθεκεξίδα ησλ Λνγίσλ) (1665) 

ζην Παξίζη απνηειεί ην πξψην «πεξηνδηθφ» δηεζλψο
46

 πνπ εμειίρζεθε γηα λα 

θαιχςεη «δηαθνξεηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο» ζε πνιιέο «δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο» ζηελ 

Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, «ηεο 

εγγξακκαηνζχλεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ», ηηο κεηαθνξηθέο θαη εθηππσηηθέο εμειίμεηο, ηελ άλνδν ησλ 

εηζνδεκάησλ ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά ηάμεσλ αιιά θαη ηελ παξνπζία ησλ 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ καδηθήο θαηαλάισζεο θαη ηελ αλάγθε δηαθήκηζήο 

ηνπο
47

. 

 

1. Σα γσλαηθεία περηοδηθά. Αλάισζε βηβιηογραθίας 

Σα γπλαηθεία πεξηνδηθά είλαη πνιηηηζκηθά πξντφληα, αιιά, ηδηαίηεξα απηά, 

είλαη παξάιιεια θαη εκπνξεχκαηα. Χο πνιηηηζκηθά πξντφληα θπθινθνξνχλ ζε κηα 

πνιηηηζκηθή νηθνλνκία ζπιινγηθψλ λνεκάησλ-ελλνηψλ, παξέρνληαο ζπληαγέο, 

παηξφλ, αθεγήζεηο θαη κνληέια απφ θαη/ πξνο ηνλ αλαγλψζηε. Χο εκπνξεχκαηα, 

είλαη πξντφληα ηεο βηνκεραλίαο ηνπ εληχπνπ θαη ην ζεκαληηθφ πεδίν ηεο 

δηαθήκηζεο θαη ηεο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ (εηδηθφηεξα απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε κφδα, ηα θαιιπληηθά, ηα αξψκαηα θαη ηελ πξνζσπηθή θξνληίδα). Έηζη ηα 

γπλαηθεία πεξηνδηθά θπξίσο ηα πεξηνδηθά κφδαο εκπιέθνληαη βαζηά ζηελ 

θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ζε εζληθά, πεξηθεξεηαθά θαη 

παγθφζκηα επίπεδα
48

.  

Σελ πνιηηηζκηθή αμία ησλ γπλαηθείσλ πεξηνδηθψλ κφδαο επεζήκαλε ν 

λνκπειίζηαο ινγνηέρλεο Αλαηφι Φξάλο ιίγν θαηξφ πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ: 
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«Αλ ήηαλ δπλαηφλ - εθαηφ ρξφληα κεηά ην ζάλαην κνπ - λα δηαιέμσ έλα 

βηβιίν, ζα πξνηηκνχζα λα δηάιεγα έλα πεξηνδηθφ κφδαο- γηα λα δσ πψο 

ληχλνληαη νη γπλαίθεο. Γηαηί απηφ αθξηβψο ην ληχζηκν ησλ γπλαηθψλ 

ζα κνπ πεη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα ηελ θνηλσλία απφ φζα ζα κνπ 

έιεγαλ φινη νη θηιφζνθνη θαη ζενιφγνη»
49

. 

Ζ ηζηνξία ησλ γπλαηθείσλ πεξηνδηθψλ ζπλεπψο είλαη θαη κέξνο ηεο 

ηζηνξίαο ηεο θαηαλαισηηθήο θνπιηνχξαο, ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ ζπλερψο 

εμειηζζφκελσλ ηδενινγηψλ ηεο ζειπθφηεηαο ηξηψλ δπλακηθψλ άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλσλ πνπ απφ θνηλνχ παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηε 

δσή ησλ γπλαηθψλ απφ ην 19ν αηψλα έσο ζήκεξα
50

 είλαη θαη ην βαζηθφ αξρείν ηεο 

ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο κε θείκελν θαη εηθφλα ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ ηεο 

κφδαο αλά ζεδφλ ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ησλ ηερληθψλ εθηχπσζεο θαη 

γξαθηθψλ αληαπνθξηλφκελε ζηηο απαηηήζεηο ελφο αλαπηπζζφκελνπ αλαγλσζηηθνχ 

θνηλνχ
51

. 

Μνινλφηη ηα γπλαηθεία πεξηνδηθά εληάζζνληαη ζηα πην «αλζεθηηθά» 

έληππα κέζα ελεκέξσζεο, κε δηαρξνληθή δεκνηηθφηεηα θαη ηεξάζηηα πνηθηιία 

πξνζθεξφκελσλ ηίηισλ, πνπ εμαθνινπζνχλ λα αλζνχλ παξά ηνλ δηαξθή αγψλα 

ελάληηα ζηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε
52

, εξεπλεηέο φπσο ε Angela McRobbie 

(1996) θαη ν Γεκήηξεο Φπρνγηφο (2004) ππνζηεξίδνπλ φηη απηά δελ απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ πεδίν ηεο πνιηηηζκηθήο έξεπλαο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο
53

 

ζε ζρέζε κε άιια, φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο ή ε ηειεφξαζε. Ζ κηθξή, πάλησο, 

ζρεηηθά έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί ππνζηεξίδεη ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ «θνηλσληθή 

θαηαζθεπή ηεο ζειπθφηεηαο»
54

.  

Ηζηνξηθά, ε πιεηνλφηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αζρνιήζεθε κε ηα 

γπλαηθεία πεξηνδηθά είρε δηεμαρζεί απφ κηα θεκηληζηηθή νπηηθή, αληιψληαο επίζεο 

ζηνηρεία απφ ηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο, ζπνπδέο ζηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηελ 

θνηλσληνινγία
55

.  

Μηα άιιε πξνζέγγηζε, ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ, ήηαλ ε 

αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ πνπ βαζίζηεθε ζηηο έλλνηεο ηεο εγεκνλίαο ηνπ Antonio 

Gramsci
56

, ζηηο έλλνηεο ηεο ηδενινγίαο ηνπ Louis Althousser
57

, ζηηο ζεσξίεο ηεο 

ζεκεησηηθήο ησλ Roland Barthes θαη Ferdinand de Saussure
58

 θαη ζηηο ζεσξίεο 

ηνπ Léon Foucault γηα ηνλ ιφγν
59

. Απηά ηα ζεσξεηηθά πιαίζηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
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γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν, παξά ηελ δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ 

αλαγλψζεσλ ελφο θεηκέλνπ, ηα γπλαηθεία πεξηνδηθά πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ 

θαη λα εληζρχζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίεο ηεο γπλαηθείαο θχζεο θαη ηεο 

ζειπθφηεηαο.  

Πνηθίιεο επηζηεκνληθέο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο κεηαηφπηζαλ ην 

θέληξν βάξνπο απφ ην θείκελν ζηνλ αλαγλψζηε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

ιακβάλεηαη κέζσ ηεο αλάγλσζεο πεξηνδηθψλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, κέζσ 

ζπδεηήζεσλ, ζπλεληεχμεσλ, εξσηεκαηνινγίσλ θαη εξεπλψλ, ζρεηηθά κε ηηο 

αλαγλσζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, απφςεηο, ζηάζεηο θαη πξννπηηθέο
60

. 

Δθηφο απφ ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηελ θαηαλάισζε, κηα άιιε πηπρή 

κειέηεο (παξακειεκέλε πάλησο απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ) ήηαλ ε 

παξαγσγή ησλ γπλαηθείσλ πεξηνδηθψλ. Δμαηξέζεηο ζε απηφ απνηεινχλ: α) ε 

κειέηε ηεο Marjorie Ferguson (1983), βαζηζκέλε ζηελ δεθαεηή εξγαζηαθή 

εκπεηξία ηεο ζηε βηνκεραλία
61

, πνπ εμέηαζε ηε δεκνζίεπζε κελπκάησλ ζηε 

ιαηξεία ηεο ζειπθφηεηαο απφ ηα γπλαηθεία πεξηνδηθά, θαζψο θαη β) ε κειέηε ηεο 

Ellen McCracken (1993) πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζεκεησηηθή αλάιπζε γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο αληίιεςεο, φηη ηα πεξηνδηθά είλαη κηα εκπνξηθή εηαηξεία θαη γηα 

απηφ ην ιφγν ε ζπληαθηηθή νκάδα θαη ε δηαθήκηζε είλαη αδηαρψξηζηα
62

. Πην 

πξφζθαηα ε Anna Gough-Yates (2003) αλαγλψξηζε ηελ έιιεηςε πξνζνρήο ζην 

ζέκα απηφ θαη επηθεληξψζεθε ζηελ έθδνζε ησλ γπλαηθείσλ πεξηνδηθψλ, ηηο 

αγνξέο θαη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Ζ πξνζέγγηζε απηή αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο αιιαγέο ζηελ βηνκεραλία ησλ πεξηνδηθψλ θαη ηελ ζπλαθφινπζε 

άλνδν κηαο πην «έληνλεο θαη ελζπλείδεηεο ζηξαηεγηθήο
 63

, γηα λα θαηαζθεπαζηεί ε 

ηαπηφηεηα ησλ αλαγλσζηψλ θαη ε «πξνζσπηθφηεηα» ησλ θεηκέλσλ
64

. Ζ Gough-

Yates ρξεζηκνπνίεζε ηελ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ησλ πνιιαπιψλ κέζσλ ηνπ 

ιφγνπ, γηα λα εμεηάζεη ηελ έλλνηα ηεο επσλπκίαο θαη ηνλ αληίθηππν ηνπ εκπνξίνπ 

θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ πηέζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο, έλλνηα 

πνπ έγηλε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε κεηαγελέζηεξα έξγα
65

. 

Μηα πην πξφζθαηε πξνζέγγηζε ζηηο κειέηεο ησλ πεξηνδηθψλ ζα κπνξνχζε 

λα πεξηγξαθεί σο έλαο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ κε κηα δπλαηή 

κεηακνληέξλα, πνιηηηζηηθήο κειέηεο επηξξνή
66

. 
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ε γεληθέο γξακκέο, νη ζεσξεηηθνί δηθαηνιφγεζαλ ηε ζεκαζία ησλ 

κειεηψλ ησλ γπλαηθείσλ πεξηνδηθψλ απφ «ην κέγεζνο ηνπ θνηλνχ - ηηο γπλαίθεο - 

θαη ην εχξνο ηεο εμεηδίθεπζεο - ηεο ζειπθφηεηαο», ηε καθξνδσία ηνπ κέζνπ 

(ππήξραλ απφ ηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα ζηε Βξεηαλία)
67

 θαη ηε ζπλαθφινπζε 

πξνλνκηνχρν ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηηο δσέο ησλ αλαγλσζηξηψλ
68

. Παξά ηηο 

δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο, ηηο εκθάζεηο θαη ηα θνκβηθά ζεκεία, ην θπξίαξρν 

ζέκα φισλ απηψλ ησλ εξεπλψλ ήηαλ φηη ηα γπλαηθεία πεξηνδηθά δελ είλαη αζψνη 

ρψξνη απφιαπζεο αιιά κέζα θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηζρπξνί ηδενινγηθά 

ζηαζκηζκέλνη ρψξνη γηα ηελ δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ 

δηακφξθσζε κηαο ζηελά θαζνξηζκέλεο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο. Αληί λα 

αληαλαθινχλ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ην εθάζηνηε θιίκα, ηα θχξηα ζέκαηα πνπ 

θαιχθζεθαλ απφ ηηο κειέηεο ησλ πεξηνδηθψλ δε θαίλεηαη λα έρνπλ αιιάμεη 

ζεκαληηθά, αιιά ζε κεγάιν βαζκφ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ έληαζε κεηαμχ ησλ 

ζεκάησλ ηεο ζειπθφηεηαο θαη ηνπ θεκηληζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο παηξηαξρηθήο 

ηδενινγίαο θαη ησλ ξφισλ ησλ δχν θχισλ. 

Ζ άπνςε ηεο Betty Friedan (1963) γηα ηε «γπλαηθεία γνεηεία» κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο εξγαζίαο ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο ζειπθφηεηαο 

απφ ηα γπλαηθεία πεξηνδηθά. Ζ Friedan ρξεζηκνπνίεζε ηε «γπλαηθεία γνεηεία» γηα 

λα πεξηγξάςεη «ηε ζεμνπαιηθή αληεπαλάζηαζε ηεο ρεηξαθέηεζεο ησλ γπλαηθψλ πνπ 

θεξδήζεθε απφ ηηο θεκηλίζηξηεο»
69

, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη «ε κεγαιχηεξε 

αμία θαη ε κφλε δέζκεπζε γηα ηηο γπλαίθεο είλαη ε νινθιήξσζε ηεο ζειπθφηεηάο 

ηνπο»
 70

. Δπίζεο παξαηήξεζε φηη ην «κεγάιν ιάζνο ηεο δπηηθήο θνπιηνχξαο, κέζσ 

ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο, ήηαλ ε ππνηίκεζε απηήο ηεο 

ζειπθφηεηαο»
 71

, γεγνλφο πνπ, φπσο ππνζηεξίδεη, πξνθάιεζε ζηηο γπλαίθεο ην 

θζφλν γηα ηνπο άληξεο. Έηζη απηέο –θαηά ηελ Friedan- πξνζπάζεζαλ λα γίλνπλ 

ζαλ απηνχο, αληί λα απνδερηνχλ ηε δηθή ηνπο θχζε, ε νπνία κπνξεί λα βξεη ηελ 

νινθιήξσζε κφλν κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο παζεηηθφηεηαο, ηεο αλδξηθήο 

θπξηαξρίαο θαη ηεο γαινχρεζεο ηεο κεηξηθήο αγάπεο
72

.  

Μεηαγελέζηεξεο κειέηεο ησλ γπλαηθείσλ πεξηνδηθψλ αλέπηπμαλ παξαπέξα 

απηή ηελ παξαπάλσ ηδέα. Γηα παξάδεηγκα, ην επίθεληξν ηεο εξγαζίαο ηεο 

Marjorie Ferguson (1983) κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ «ιαηξεία» 

ζηνλ ηίηιν ηεο: «Γηα πάληα ζειπθφ: Σα γπλαηθεία πεξηνδηθά θαη ε ιαηξεία ηεο 

ζειπθφηεηαο» (Forever Feminine: Women’s Magazines and the Cult of 
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Femininity). Οη ζεσξεηηθνί παξαηήξεζαλ ηηο ηάζεηο ηεο ζειπθφηεηαο θαη ηεο 

νκνξθηάο πνπ εθπέκπνπλ ηα πεξηνδηθά (ζπρλά ελαιιάμ) σο ηαπηφρξνλα θπζηθά 

θαη πνιηηηζκηθά θεθηεκέλα θαη σο εθ ηνχηνπ κηα πεγή αλεζπρίαο ή θαη 

ηθαλνπνίεζεο, ιφγσ ηνπ φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί πιήξσο (ε 

ζειπθφηεηα). Δλδηαθέξνληαλ, θπξίσο, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα πεξηνδηθά 

δηαησλίδνπλ ηνπο κχζνπο ηεο ζειπθφηεηαο θαη ηεο εκθάληζεο είλαη φηη ηα 

πεξηνδηθά πξνζθέξνληαη σο ιχζεηο – ήζαλ «έλαο θίινο, ζχκβνπινο θαη 

θαζνδεγεηήο ζην δχζθνιν έξγν λα είζαη γπλαίθα»
73

. Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε φηη ηα 

γπλαηθεία πεξηνδηθά αληαλαθινχλ απηή ηελ αληίθαζε θαη πξνζθέξνπλ ηα κέζα 

γηα λα δηαρεηξηζηεί θαλείο απηέο ηηο αληηθάζεηο κέζσ ηνπ «ζεξαπεπηηθνχ ήζνπο» 

(ζεσξία ηεο απηνγλσζίαο)
74

. ζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηεο ζειπθφηεηαο ζηα 

γπλαηθεία πεξηνδηθά, ην ζπλνιηθφ κήλπκα ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ είλαη ην ίδην: φηη 

παξά ηηο αιιαγέο φισλ απηψλ ησλ θάζεσλ, ηα γπλαηθεία πεξηνδηθά «θαζνξίδνπλ 

θαλφλεο γηα ην ηί νη αλαγλψζηξηεο πξέπεη λα αθνινπζνχλ, λα ζθέπηνληαη, λα ιέλε, 

λα θάλνπλ, λα θνξάλε, λα καγεηξεχνπλ, λα δηαβάδνπλ, λα κειεηνχλ, λα αγλννχλ ή 

λα ελδηαθέξνληαη»
75

. Καη φινη ζπκθσλνχλ φηη ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκφξθσζε πξνο 

έλα ζηελφ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζειπθφηεηαο ζχκθσλα κε ηα εγεκνληθά, θπξηαξρηθά 

ηδαληθά (dominantideals). 

Χο απνηέιεζκα ηεο πξνψζεζεο ελφο ζηελνχ νξηζκνχ ηεο ζειπθφηεηαο 

απφ ηα γπλαηθεία πεξηνδηθά, ε πιεηνλφηεηα ησλ θξηηηθψλ ηα είδε σο θαη’ εμνρήλ 

αληηθεκηληζηηθά θαη σο πξάθηνξεο θνηλσληθνπνίεζεο, ππεχζπλα γηα ηελ ελίζρπζε 

παηξηαξρηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη αληζνηήησλ
76

. Γηα παξάδεηγκα, 

ε δεκνζηεπκέλε ην 1983 κειέηε ηεο Ferguson απνηχπσζε ην έξγν ησλ πξψησλ 

πεξηνδηθψλ, εληνπίδνληαο ηνλ θχξην ξφιν ηεο γπλαίθαο ζην λα είλαη εληφο ζπηηηνχ 

(ππνηαγκέλε λνηθνθπξά) αιιά θαη κε ξφιν αλεμαξηεζίαο θαη πηζαλψο 

ζρεηηδφκελν κε ηελ θαξηέξα (Νέα Γπλαίθα) σο πξντφλ ησλ γπλαηθείσλ θηλεκάησλ. 

Χζηφζν, αλαγλψξηζε ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηνχ ηνπ δεκνθηινχο ζέκαηνο ζηα 

γπλαηθεία πεξηνδηθά, φπνπ ην δπαδηθφ κήλπκα ήηαλ: «Να βγεηο έμσ (ζην δεκφζην 

βίν) θαη λα δείμεηο ζηνλ θφζκν φηη είζαη θάπνηα», αιιά θαη λα κελ μερλάο «φηη 

πξέπεη λα επηηχρεηο σο ζχδπγνο θαη κεηέξα, επίζεο»
77

. Ζ Janice Winship (1987) 

αλέπηπμε απηή ηελ ηδέα, δειψλνληαο φηη «Οη γπλαίθεο δελ έρνπλ θνπιηνχξα θαη 

θφζκν εθεί έμσ εθηφο απφ απηφλ πνπ ειέγρεηαη θαη δηακεζνιαβείηαη απφ ηνπο 

άληξεο»
78

 θαη φηη «ν θφζκνο ηεο γπλαίθαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα γπλαηθεία 
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πεξηνδηθά δεκηνπξγείηαη αθξηβψο επεηδή ν θφζκνο ησλ γπλαηθψλ δελ ππάξρεη έμσ 

απφ ηηο ζειίδεο ησλ πεξηνδηθψλ»
79

. Οη R. Ballaster, M. Beetham, E. Frazer θαη S. 

Hebron (1991) ππνζηήξημαλ φηη κέζσ ησλ πεξηνδηθψλ «ε ηδενινγία ηεο 

ζειπθφηεηαο απνθξχπηεη ηηο ζρέζεηο εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαπίεζεο κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ, γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηελ αληξηθή θπξηαξρία»
80

. Οη αλαγλψζηξηεο 

είλαη ππεχζπλεο λα δηαηεξνχλ θαη λα θαιιηεξγνχλ ηηο ζρέζεηο ηνχ λα είλαη 

γπλαίθεο
81

.  

Μεξηθά κεηαγελέζηεξα έξγα, εμεηάδνληαο ηελ πηζαλφηεηα κηαο ελεξγνχ ή 

ηνπιάρηζηνλ δηαπξαγκαηεχζηκεο αλαγλψζηξηαο, ππνζηήξημαλ φηη ηα γπλαηθεία 

πεξηνδηθά πέξα απφ ηελ ζπλερή επηβνιή αξλεηηθψλ εηθφλσλ, νη νπνίεο 

πνιηηνγξαθνχλ σο θπζηθή ηελ αλδξηθή θπξηαξρία, αζθνχλ θαη «κηα πνιηηηζκηθή 

εγεκνλία γηα λα δηακνξθψζνπλ ζπλαίλεζε, ζηελ νπνία νη θψδηθεο πςειήο 

ηθαλνπνίεζεο εξγάδνληαη γηα ηελ πνιηηνγξάθεζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο»
82

 

. Άιινη, φπσο ε Joke Hermes (1995), ππνζηήξημαλ φηη «πνιχ ζπρλά ε θξηηηθή ηνπ 

θεηκέλνπ έρεη επεθηαζεί ζηηο αλαγλψζηξηεο ηνπο», γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε 

δπζάξεζηεο ζηεξενηππηθέο απφςεηο πεξί ηνπ εηεξνγελνχο γπλαηθείνπ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ ησλ πεξηνδηθψλ θαη ηηο παξνπζίαζαλ ζπιιήβδελ σο 

αλφεηεο λνηθνθπξέο
83

. 

Δθηφο απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ ζεμνπαιηθψλ ζεκάησλ, πξνβιεκάησλ, 

ζπκβνπιψλ, ηζηνξηψλ, εηθφλσλ θαη δηαθεκίζεσλ, νη έξεπλεο ζπδήηεζαλ επίζεο 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα πεξηνδηθά (ην Cosmopolitan πξψην απφ φια) 

πξνζθέξνπλ ζηηο αλαγλψζηξηεο κηα κνξθή «ςπρν-θνηλσληθήο-ζεμνπαιηθήο 

ππνζηήξημεο θαη ππεξεζίαο»
84

. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη θξηηηθνί ζπκθσλνχλ φηη 

ε έκθαζε απφ ηε κηα πιεπξά ζην λα βξεηο, αλ φρη λα θξαηήζεηο, έλαλ άληξα, θαη 

απφ ηελ άιιε ζην λα βξεηο ηνλ θαιχηεξν, ή ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηζφηηκν
85

, ηειηθά 

ζπκβάιιεη ζην ζηελφ νξηζκφ ηεο ζειπθφηεηαο θαη ηηο παηξηαξρηθέο αμίεο πνπ ηνλ 

ζπλνδεχνπλ. πσο παξαηεξεί ε Winship (1987), ζηνλ ενξηαζκφ ηεο ζεμνπαιηθήο 

απειεπζέξσζεο ζην Cosmopolitan ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ε έκθαζε ζην ζεμ θαη 

ζην πψο λα ηθαλνπνηεί κηα γπλαίθα έλαλ άληξα δεκηνχξγεζε θαη έλαλ άιιν ηνκέα 

πξνζσπηθήο απαζρφιεζεο. Απφ απηή ηελ άπνςε, εηξσληθά, ην Cosmopolitan 

αθνινπζνχζε ηελ παξάδνζε ησλ πεξηνδηθψλ: «εξγαζία ζην ζπίηη», «εξγαζία γηα 

ηελ νκνξθηά» θαη ηψξα επηπιένλ «εξγαζία γηα ην ζεμ»
86

. Οη παξαηεξήζεηο απηέο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην έξγν ηνπ Steven Seidman (1989) γηα ηα εγρεηξίδηα ηνπ ζεμ, 
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ζην νπνίν ππνζηήξημε φηη ε απαίηεζε λα ππεξαζπηζηεί ηε ζεμνπαιηθή ηζφηεηα 

ησλ γπλαηθψλ δηαςεχδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε έηζη ψζηε λα αληαλαθιά ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ 

άληξα. Απηφ άθεζε ην ζεμνπαιηθά δηπιφ πξφηππν αλέπαθν θαη θαηέζηεζε ηηο 

γπλαίθεο ζεμνπαιηθά θαη θνηλσληθά ππνθείκελεο ζηνλ άλδξα
87

 . Πεξαηηέξσ, ν 

ίδηνο θαη άιινη θξηηηθνί, φπσο ε J. Hermes (1995), αλαγλψξηζαλ φηη, αλ θαη 

ζαθψο νη ζεμνπαιηθέο επηινγέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα γπλαηθεία πεξηνδηθά 

είλαη αθφκα πεξηνξηζκέλεο, φκσο θαη ηα πεξηνδηθά είλαη αθφκα «θπξίσο 

εηεξφθπια ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο θαη πάλσ απφ φια αζψα»
88

 . 

Σα δπζδηάθξηηα φξηα αλάκεζα ζηε θαληαζία θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, σο 

απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ησλ εθδνηψλ ησλ πεξηνδηθψλ λα ελζσκαηψζνπλ ζ’ 

απηά ηε ζειπθφηεηα, ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ην θεκηληζκφ, είλαη έλα άιιν ζέκα 

πνπ επαλέξρεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ησλ γπλαηθείσλ πεξηνδηθψλ
89

. 

Μηα παξαηήξεζε πνπ έγηλε ήηαλ ζρεηηθή κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

πεξηνδηθά ηνπνζεηνχλ ηελ αλαγλψζηξηα απφ ηε κηα πιεπξά σο δπλαηή, ηζρπξή θαη 

απφ ηελ άιιε σο αθειή θαη κε αλάγθε γηα ζπκβνπιέο
90

. Καζψο θαη φηη ε 

αλαπαξαγφκελε «ζειπθφηεηα» κέζσ ησλ γπαηθείσλ πεξηνδηθψλ είλαη πάληα 

αληηθαηηθή θαη εκπιεθφκελε κε άιιεο δηαθνξέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

θνηλσληθή ηάμε, ε εζληθφηεηα θαη ε ζξεζθεία
91

. Δπηπιένλ νη θξηηηθνί ζεκείσζαλ 

φηη ε ζχληαμε ηνπ πεξηνδηθνχ θαη ε δηαθήκηζε είλαη ζπρλά δπζδηάθξηηεο ζηα 

γπλαηθεία πεξηνδηθά, φπσο π.ρ. ε Ellen McCracken (1993) πνπ κίιεζε γηα ηε 

ζπγθαιπκκέλε δηαθήκηζε. Γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ κεηακθηεζκέλσλ ζηα 

πεξηνδηθά ή παξνπζηαζκέλσλ έηζη ψζηε λα κε κνηάδνπλ κε δηαθήκηζε
92

. ζνλ 

αθνξά ηηο ζρέζεηο, ν Ballaster θαη ζπλ. (1991) ζεκείσζαλ φηη «ν θφζκνο ηνπ 

πεξηνδηθνχ είλαη έλαο θφζκνο ζηνλ νπνίν νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο είλαη αησλίσο 

αληίζεηνη, πάληα ζηνλ αγψλα θαη ζην θπλήγη ν έλαο ηνπ άιινπ»
93

. 

Κξηηηθνί φπσο νη Winship (1987), Ballaster θαη ζπλ.(1991), Hermes 

(1995), Beetham (1996), Gough-Yates (2003), Machin θαη Thornborrow (2003), 

πεξηέγξαςαλ ηελ ηάζε πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ησλ πεξηνδηθψλ λα 

πξνζθέξνπλ πξαθηηθέο ζπκβνπιέο θαη γλψζε ζηηο πξφζθαηξεο θαληαζίεο ελφο 

ηδαληθνχ εαπηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμέθξαζαλ ην θφβν φηη ζα δηαζηξεβισζεί ε 

γπλαηθεία αληίιεςε γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, θαη ζα πξνθχςεη 
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ζχγρπζε. Οκνίσο, επηζεκάλζεθε φηη ηα γπλαθεία πεξηνδηθά, σο απνηέιεζκα ηνπ 

αηηήκαηφο ηνπο λα εθπξνζσπνχλ απφ ην λα θαηεπζχλνπλ άκεζα ή λα επεξεάδνπλ 

ην γπλαηθείν θνηλσληθφ ζψκα, αλαπαξάγνπλ ηηο αληηθάζεηο θαη ηα παξάδνμα πνπ 

θαηλνκεληθά ππφζρνληαη λα επηιχζνπλ
94

. Άιιε παξαηήξεζε αθνξνχζε ηελ 

αζάθεηα ησλ νξίσλ αλάκεζα ζηε θαληαζία θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

δηαθήκηζεο θαη ηεο ζχληαμεο, πνπ εθδειψλνληαη ζηα γπλαηθεία πεξηνδηθά σο 

θαπηηαιηζηηθέο νληφηεηεο. Ζ Eva Illouz (1991) ζπδήηεζε απηφ ζε ζρέζε κε ηε 

γιψζζα ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ, πνπ επεξεάδνπλ αθφκα θαη ηνπο ηνκείο ηεο 

αγάπεο, ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ησλ ζρέζεσλ, ζηα νπνία έρεη δνζεί ε ίδηα ινγηθή 

αμηνιφγεζεο ησλ δαπαλψλ θαη ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ
95

. 

Ζ McCracken (1993) αλέπηπμε απηή ηελ άπνςε πεξηγξάθνληαο ηα γπλαηθεία 

πεξηνδηθά σο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη πνιηηηζηηθά θείκελα πνπ πεξηέρνπλ 

πεξηερφκελν δηακνξθσκέλν απφ ηηο αλάγθεο ησλ δηαθεκηζηψλ
96

. 

 

2.  Ειιεληθός γσλαηθείος περηοδηθός Σύπος  

Ζ πλεπκαηηθή ψζεζε πνπ επηρεηξείηαη κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 

ζηελ Διιάδα είλαη νξαηή θαη απφ ηελ απμεηηθή ηάζε ησλ εθδφζεσλ βηβιίσλ, 

βξαρχβησλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ
97

. Οξαηή είλαη θαη κηα δηάζεζε 

ζπκκεηνρήο θαη θαζηέξσζεο ησλ Διιελίδσλ ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο 
98

.  

ζνλ αθνξά ηδηαίηεξα ηα πεξηνδηθά, απηά έγηλαλ «ηα πλεπκαηηθά φξγαλα 

πνπ επεξέαζαλ ηε κνξθή θαη ηελ εμέιημε ησλ γξακκάησλ κηαο επνρήο θαη 

εμέθξαδαλ ηηο ηάζεηο θαη ηα ξεχκαηά ηεο»
99

 θαη βξέζεθαλ, φπσο άιισζηε θαη νη 

εθεκεξίδεο, ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή, 

πλεπκαηηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηνπ Νένπ Διιεληθνχ Κξάηνπο
100

.  

Δηδηθφηεξα ν γπλαηθείνο πεξηνδηθφο Σχπνο αθνινχζεζε ηελ «πξντνχζα 

αζηηθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο 

γπλαηθείαο κφξθσζεο»
101

. ηηο ζειίδεο ηνπ θηινμέλεζε ηηο ζπιινγηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο
102

. Σα πεξηνδηθά έγηλαλ 

επίζεο ζχκβνπινη ησλ γπλαηθψλ ζε δεηήκαηα θαη ηεο γπλαηθείαο ζειπθφηεηαο.
103

: 

«Πιήζνο εγθπθινπαηδηθψλ γλψζεσλ, γπλαηθεία πξφηππα πνπ δηαςεχδνπλ ηελ 
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θπζηθή ηεο θαησηεξφηεηα, νηθνγελεηαθά θαζήθνληα, καγεηξηθή, πγηεηλή, αλαηξνθή 

ησλ παηδηψλ, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ζπκβνπιέο νκνξθηάο θαη ‘εηθφλεο θαη 

εμεγήζεηο’ γπλαηθείσλ ελδπκάησλ απνηεινχλ ηα ζέκαηα ηνπ γπλαηθείνπ Σχπνπ. 

Θέκαηα ελδπκαζίαο θαη κφδαο εκθαλίδνληαη ζε κηθξά δεκνζηεχκαηα ζηηο ηειεπηαίεο 

ζειίδεο. Με ηελ πάξνδν ησλ δεθαεηηψλ εθδίδνληαη θαη εμεηδηθεπκέλα έληππα πνπ ην 

βάξνο ηνπο κεηαηνπίδεηαη ζηα ζέκαηα κφδαο»
104

, αληαπνθξηλφκελα ζηελ 

απμαλφκελε δήηεζε ησλ πξνηχπσλ ηεο επξσπατθήο κφδαο ζην ηφπν
105

, ε νπνία 

πηνζεηείηαη θαη ζηαδηαθά αληηθαζηζηά ηα «παξαδνζηαθά ηνπηθά» ελδπκαηνινγηθά 

ζρήκαηα
106

, πξνμελψληαο ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αλαηξνπέο
107

.  

Ζ έξεπλα γηα ηνλ ειιεληθφ πεξηνδηθφ Σχπν (ηελ εμέιημε θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ) είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ησλ εθεκεξίδσλ
108

. Ο πεξηνδηθφο 

Σχπνο απαζρφιεζε ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο 

ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20νπ αηψλα
109

 Οη δεκνζηεχζεηο ηνπο σζηφζν αθνξνχλ 

«(…) ηα πεξηνδηθά ιφγνπ θαη ηέρλεο (…) [ελψ] φζνη έρνπλ ζεηεχζεη ζηνλ ρψξν ησλ 

καδηθψλ πεξηνδηθψλ ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο απηά. Καη επεηδή ν ρψξνο 

ησλ αθαδεκατθψλ θαη ησλ δηαλννπκέλσλ παξάγεη πνιχ πεξηζζφηεξεο κειέηεο, 

έρνπκε ζεκαληηθή βηβιηνγξαθία γηα ηα πεξηνδηθά πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ηδέεο θαη 

ηε ινγνηερλία πνπ δηαβάδνπλ νη ιίγνη θαη ειάρηζηε γηα ηα κεγάιεο θπθινθνξίαο 

πεξηνδηθά πνπ δηαβάδνπλ νη πνιινί (…)»
110

. 

ηα πεξηζζφηεξα πάλησο γπλαηθεία πεξηνδηθά ηνπ 19νπ αηψλα θαη ησλ 

αξρψλ ηνπ 20νχ απνζεζαπξίδεηαη ελδηαθέξνπζα αξζξνγξαθία θαη πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ γηα ηελ κφδα ζηελ έλδπζε
111

, ρσξίο βέβαηα λα αγλνείηαη θαη ν εηζαγφκελνο 

πεξηνδηθφο ηχπνο κφδαο
112

. κσο κέρξη ζήκεξα ε κειέηε απηψλ ησλ ζεκάησλ 

ειάρηζηα απαζρφιεζε ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ
113

, ελψ φζνλ αθνξά ηνλ 

κεηαπνιεκηθφ 20φ αηψλα, κηα μερσξηζηή πεξίπησζε απνηειεί ην βηβιίν ηεο Πφιπο 

Μειηψξε, Απφ ην Ρνκάληζν ζην Πάλζενλ (1993), κε πιεξνθνξίεο κεηαμχ άιισλ 

γηα ηελ ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ Πάλζενλ, ηε θηινζνθία ηνπ γπλαηθείνπ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, ησλ εμσθχιισλ, ηεο δηαθήκηζεο ηεο επνρήο, αιιά θαη γηα 

ηηο απφπεηξεο ηνπ πεξηνδηθνχ λα αληαγσληζηεί ηε ΓΤΝΑΗΚΑ ζην πεδίν ηεο κφδαο 

ζε φιεο ηεο εθθάλζεηο ηεο
114

. 

Πξέπεη λα παξαηεξεζεί εδψ φηη ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα πνιινί εθδφηεο 

θαηέζεηαλ ηα πεξηνδηθά ηνπο ζηηο Βηβιηνζήθεο
115

, απηφ γεληθεχηεθε ζηαδηαθά, θαη 
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ήδε πνιιά θπιάζζνληαη ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε, ηελ Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο, 

ηελ Γελλάδεην Βηβιηνζήθε, αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, θ.ά., ελψ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαη άιινη θνξείο πξνρσξνχλ θαη ζηελ 

ςεθηνπνίεζε πεξηνδηθψλ ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νχ αηψλα
116

.  

 

ΙΙΙ. θοπός, κέζοδος θαη δηάρζρωζε ηες εργαζίας 

1. θοπός 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζην λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο έθδνζεο 

ηνπ πεξηνδηθνχ ΓΤΝΑΗΚΑ ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή κεηάβαζεο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1918-1939) ζε κηα 

θάζε πνπ άξρηδε λα κνξθνπνηείηαη θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, κε αξγφ 

ξπζκφ ζηελ αξρή, πνπ φκσο νινέλα γηλφηαλ πην γνξγφο ζηε ζπλέρεηα, θαζψο 

έθιεηλαλ νη κεγάιεο πιεγέο ζηελ Διιάδα θαη άλνηγαλ νη πξννπηηθέο γηα κηα 

ζπλάληεζε κε ηα ζπληεινχκελα έμσ απφ ηα εζληθά φξηα. 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1950 ήηαλ δεθαεηία κεηαβαηηθή, ε νπνία φκσο, ππφ ηηο 

ηδηάδνπζεο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ ίζρπαλ ζηελ Διιάδα, εμαηηίαο 

θπξίσο ηεο παγθφζκηαο ζχξξαμεο θαη ηνπ Δκθπιίνπ πνπ αθνινχζεζε, επί ηξία 

ζρεδφλ ρξφληα, 1946-1949, αιιά θαη κε ηηο κεηεκθπιηαθέο ζπλέπεηεο, δελ 

κπνξνχζε λα αλαπηχζζεηαη παξά κφλν κεη’ εκπνδίσλ. 

Σα παξαπάλσ ζπκβάληα επεξέαζαλ αλαπφθεπθηα ηελ φιε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο, πνπ αλαγθαζηηθά επσκίζηεθε κεγάια βάξε, ππνθαζηζηψληαο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπο άλδξεο πνπ ράλνληαλ ή αρξεζηεχηεθαλ 

κέζα ζηε δίλε ηνπ πνιέκνπ.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα επλννχζαλ αληηθεηκεληθά 

ηελ πεξηζζφηεξε ρεηξαθέηεζε ηεο ζπλήζσο πεξηνξηζκέλεο ζηα ηνπ νίθνπ ηεο 

κεζνπνιεκηθήο γπλαίθαο. Αιιά ζηα πξψηα ρξφληα, εμαηηίαο, θπξίσο, ηεο πνιχ 

θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο, ηα παξαπάλσ θίλεηξα δελ ήηαλ 

εχθνιν λα πάλε πνιχ πην πέξα απφ ην λα εληζρχνπλ ηε γπλαίθα ζε έλαλ 

αλεθδήισην αθφκα δπλακηζκφ θαη κηαλ εηνηκφηεηα λα βγεη απνθαζηζηηθφηεξα θαη 

έμσ απφ ην ζπίηη, ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ρψξν. 
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Σε ζεκαζία κηαο ηέηνηαο ζηηγκήο ζπλέιαβαλ ζνβαξά ηα πξφζσπα πνπ 

απνθάζηζαλ ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ΓΤΝΑΗΚΑ, θαη θαη’ εμνρήλ ν Δπάγγεινο 

Υξ. Σεξδφπνπινο. Γη’ απηφ ζηελ παξνχζα εξγαζία θξίζεθε ζθφπηκν θαη δίθαην λα 

πξνβιεζεί ήδε απφ ηελ αξρή ν ξφινο θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Σεξδφπνπινπ, 

ελψ θαη δηάζπαξηα κέζα ζηελ εξγαζία ηνλίδνληαη επαλεηιεκκέλα ηα ζηνηρεία 

απηά, κε ηελ κηα ή άιιε επθαηξία. 

 

2. Μέζοδος 

 ζνλ αθνξά ηε κέζνδν πνπ εθαξκφζηεθε θαηά ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη, πξνηηκήζεθε σο ξεαιηζηηθφηεξε ε 

θνηλσληθν-ηζηνξηθή εμέηαζε. Δχινγα, θεληξηθή ζέζε θαηαιακβάλεη ε γπλαίθα, 

παξαθνινπζνχκελε ζρνιαζηηθά ζηηο αληηδξάζεηο ηεο πξνο ηηο πξνθιήζεηο ησλ 

λεσηεξηθψλ ηάζεσλ, κε θεληξηθφ ζεκείν ηελ πεξηεθηηθή έλλνηα ηεο Μφδαο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ παξάγνληα ηεο Αγνξάο θαη ηνπο λφκνπο ηεο. 

 Ηδηαίηεξα εμαίξεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ε ζπκβνιή ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ ζην 

λα γλσξίζνπλ νη αλαγλψζηξηεο ηελ ειιεληθή, ιατθή θαη ιφγηα, παξάδνζε. Καη, 

φζνλ αθνξά ηε κφδα, ην πεξηνδηθφ ππνζηήξημε θαη πξνέβαιε ηηο πξνζπάζεηεο 

γλσζηψλ Διιήλσλ ζρεδηαζηψλ λα εηζάγνπλ (κε επηηπρία κάιηζηα) 

ελδπκαηνινγηθά παξαδνζηαθά ζρήκαηα θαη, θπξίσο, κνηίβα ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

Σα παξαδείγκαηα πνπ δίλνληαη ζηελ εξγαζία είλαη αξθεηά εληππσζηαθά. 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ρξφλνπ εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (ν 

νπνίνο δηήξθεζε πεξί ηα πεληέκηζη ρξφληα) αθηέξσζα, πξηλ αξρίζσ ηε 

ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη «απνδειηίσζε» ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ, ζηελ αλαδήηεζε θαη 

εμέηαζε πιηθνχ (βηβιίσλ, άξζξσλ, εληχπσλ, ειιεληθψλ θαη μέλσλ, εηθφλσλ θιπ.) 

ζπλδεφκελνπ α) κε ηα θχξηα ζέκαηα, απηά πνπ ζα απνηεινχζαλ ηνπο άμνλεο ηεο 

εξγαζίαο κνπ, αιιά θαη β) κε ηηο πξνζέζεηο ησλ εθδνηψλ (ζηελ νπζία ελφο 

εθδφηε, πνπ ππήξμε ε ςπρή ηεο «Γπλαίθαο»), φπσο απηέο ππαγνξεχνληαλ απφ ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 αξρηθά, αιιά θαη 

κεηαγελέζηεξα, θαζψο ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πεξηνδηθνχ απνδείρζεθε καθξφρξνλε, 

ψζηε ν αξρηζπληάθηεο θαη νη ζπληάθηεο λα πξνρσξνχλ κε πξνζνρή θαη ςχρξαηκε 

ζθέςε ζηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο. 
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Σν θεληξηθφ ζέκα ήηαλ θαη παξέκεηλε ε γπλαίθα κέζα ζην ζπίηη αιιά θαη 

έμσ απφ απηφ, θαζψο ηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ήζαλ ρξφληα πνπ 

πξνεηνίκαζαλ ηελ έμνδν ησλ γπλαηθψλ κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο θαη ζε 

πεξηζζφηεξα πεδία θαη επίπεδα. Έλα απφ ηα θχξηα αίηηα απηήο ηεο δηεπξπκέλεο 

εμφδνπ ησλ γπλαηθψλ ήηαλ ε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε, αλαγθαία απφ 

νηθνλνκηθνχο θπξίσο ιφγνπο, γηα λα εληζρχνληαη θαηά ην δπλαηφλ νη 

πεξηνξηζκέλνη πφξνη ησλ νηθνγελεηψλ, θπξίσο ησλ κεζναζηηθψλ θαη ησλ 

εξγαηηθψλ.  

Απνηέιεζκα ηεο θίλεζεο απηήο πξνο ηα έμσ ζηάζεθε ε ζηαδηαθή εμέιημε 

ηεο δεκφζηαο ζπκπεξηθνξάο ησλ γπλαηθψλ, ζην πιαίζην επξχηεξσλ αιιαγψλ πνπ 

ζπλέβαηλαλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, φπσο θαη έμσ απφ απηήλ, ζρεηηθά κε ηηο 

νπνίεο ε ΓΤΝΑΗΚΑ ελεκέξσλε θαλνληθά ηηο αλαγλψζηξηέο ηεο, θάηη πνπ έπξεπε 

λα ην ιακβάλσ ππφςε κνπ ζηαζεξά θαη λα ην απνζεζαπξίδσ, γηα λα βνεζεζψ 

ζηελ πιαηζίσζε ησλ αλαθνξψλ ζηε δσή ηεο γπλαίθαο. 

Απηφ ην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλάο κνπ ήηαλ φκσο απαξαίηεην γηα ηελ 

ελεκέξσζή κνπ (θαη αληίζηνηρε αμηνπνίεζή ηεο) θαη γηα ρξφλνπο πνπ 

πξνεγήζεθαλ ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Γηα παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε 

ηε δηαδξνκή ηνπ Γπλαηθείνπ Εεηήκαηνο, ζηνλ ειιεληθφ ρψξν αιιά θαη δηεζλψο, 

γηα λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηή ε πξφζιεςε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ απφ ηε 

ΓΤΝΑΗΚΑ, ε ζέζε ηεο απέλαληη ζ’ απηφ. Μία απφ ηηο θχξηεο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

πεγέο άληιεζεο πιηθνχ απφ ην πεξηνδηθφ ππήξμε ε Αιιεινγξαθία αλαγλσζηξηψλ-

ΓΤΝΑΗΚΑ, γη’ απηφ θαη έδσζα μερσξηζηή έκθαζε ζηελ πξαγκάηεπζή ηεο. 

ε φιε ηελ πξνέξεπλά κνπ, πξνέβαηλα ζε πξνζεθηηθή, θξηηηθή επηινγή 

πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζα ζηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο κνπ.  

ην κέζνλ πεξίπνπ ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ θαη εμήο, αλεδήηεζα 

ζπλεξγάηξηεο (θαη ζπλεξγάηεο πνπ ήζαλ ιηγφηεξνη) ηνπ πεξηνδηθνχ, θαζψο θαη 

δηάζεκνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, ζρεδηαζηέο κφδαο ηεο επνρήο θαη φρη κφλν, κε 

ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο Μφδαο ζηελ Διιάδα, θαη 

πήξα ζπλεληεχμεηο, πνπ κνπ εκπινχηηζαλ ηα ζηνηρεία πνπ κνπ παξείρε ην 

πεξηνδηθφ κε πνιχηηκεο ιεπηνκέξεηεο αιιά θαη κε κηα ζπλαηζζεκαηηθφηεξε θαη 

βησκαηηθή ρξνηά. Διάρηζηα ζηνηρεία ελζσκάησζα απηνιεμεί ζηελ εξγαζία κνπ. 
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ην ζηάδην ηεο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηνπ πεξηνδηθνχ βξέζεθα 

αληηκέησπνο κε έλα ζρεδφλ ηεξάζηην αιιά εμαηξεηηθά πνηθίιν πιηθφ, κε αλαθνξέο 

ζε πιήζνο ζεκάησλ θαη δεηεκάησλ, πνπ έπξεπε λα ηαμηλνκεζνχλ. Γνθηκάζηεθαλ 

δηάθνξνη ηξφπνη θαη ζρήκαηα ηαμηλφκεζεο. Χο θαιχηεξε δπλαηή δηεπζέηεζε ηνπ 

πιηθνχ ζεσξήζεθε απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία, κε ηξηκεξή δηαίξεζε.  

 

3. Δηάρζρωζε ηες εργαζίας 

Μεηά ην θαηαηνπηζηηθφ Πξψην Μέξνο γηα ην ίδην ην πεξηνδηθφ ΓΤΝΑΗΚΑ 

(έθδνζε, εθδφηεο, ζπλεξγάηεο, ζεκαηνινγία, θαηεπζχλζεηο θαη άιια πνιιά), ζην 

Γεχηεξν Μέξνο ηεο εξγαζίαο θπξηαξρεί, φπσο ήδε αλέθεξα, ε Αιιεινγξαθία ησλ 

αλαγλσζηξηψλ κε ηηο απαληήζεηο ησλ (θάπνηε ελαιιαζζφκελσλ) αξκφδησλ 

ζπληαθηξηψλ. Σν Μέξνο απηφ απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα απεηθφληζε 

ησλ εζψλ κηαο επνρήο, φπσο απηά ππάξρνπλ θαη κεηαβάιινληαη ζπλ ησ ρξφλσ. Οη 

αλαγλψζηξηεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν, έζησ θαη αλ απηά έρνπλ ηελ πιεηνλφηεηα, 

ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξσηηθή ζπκπεξηθνξά, ζε άκεζα πξνζσπηθφ 

επίπεδν βέβαηα, αιιά ξσηνχλ θαη γηα ηηο ζπδπγηθέο ζρέζεηο κεηά ην γάκν, γηα ηελ 

νηθνγέλεηα, ηα παηδηά, θαη έληνλα, γηα ζέκαηα νκνξθηάο, θαζψο θαη γηα δεηήκαηα 

ηαηξηθά, λνκηθά θ.ά. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη ζην πεξηνδηθφ θαη αληίζηνηρεο ζηήιεο. 

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη εμήο νη ζειίδεο ηεο πξνζσπηθήο αιιεινγξαθίαο 

δηαηίζεληαη γηα δεκνζίεπζε επηζηνιψλ ησλ αλαγλσζηξηψλ θαη αλαγλσζηψλ κε 

ζέκαηα «γεληθνχ ελδηαθέξνληνο» κε θξηηηθή επί ηεο ζεκαηνινγίαο, θαηαγγειίεο γηα 

ζνβαξά θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία, έηζη ην 

πεξηνδηθφ γίλεηαη ε θσλή ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. Δπί πιένλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη απηή ε αιιεινγξαθία, φπνπ ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

απεπζπλζεί πξνο αλαγλψζηε, λα ακθηζβεηήζεη ή λα ζπκπιεξψζεη ν έλαο ηηο 

απφςεηο ηνπ άιινπ. Πξφθεηηαη γηα κηα επηθνηλσλία πνπ θαζηζηά ηνλ αλαγλψζηε 

απφ παζεηηθφ δέθηε ζε ελεξγεηηθφ πνκπφ. (Θα ζπλαληήζνπκε απηή ηελ 

επηθνηλσλία αξγφηεξα, ζην ηέινο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ζηα ηειενπηηθά παξάζπξα θαη 

ζην δηαδίθηπν). Ζ παξάζεζε απηνιεμεί αξθεηψλ απνζπαζκάησλ επηζηνιψλ 

ζεσξήζεθε ζθφπηκε, γηαηί απηά θέξλνπλ ην ζεκεξηλφ αλαγλψζηε ζε ακεζφηεξε 

θαη εζσηεξηθφηεξε ζρέζε κε ηηο επηζηνινγξάθνπο. Αιιά θαη ε γιψζζα, κφλε ηεο 
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(πνπ θαη απηή δέρεηαη κεηαβνιέο ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ) εθθξάδεη θάζε επνρή θαη 

ηνπο αλζξψπνπο ηεο.  

ην Σξίην Μέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη εθηελήο ιφγνο γηα ηε ζρέζε ηεο 

Μφδαο κε ηηο γπλαίθεο (ε ηζηνξία ηεο θαη ην παξφλ), ρσξίο λα παξαιείπεηαη θαη ε 

ηεθκεξίσζε ηεο παληνδπλακίαο ηεο, ζε φια ηα κέξε, θαη κε ηα θαζαξά 

νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο γεληθφηεξα.  

Παξάδεηγκα εληππσζηαθφ απνηειεί ε εκθάληζε ηνπ έηνηκνπ ελδχκαηνο 

θαη ησλ κεηακνξθψζεψλ ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

«πλνκηιίαο» αλαγλσζηξηψλ θαη ΓΤΝΑΗΚΑ θαιχπηεηαη επίζεο απφ ηε Μφδα 

(θάπνηε ε ζπδήηεζε αθνξά θαη ην πψο πξέπεη λα ληχλνληαη ηα παηδηά). Γεληθά 

σζηφζν, πεξηνξίζηεθαλ θάπσο ηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα πεξί κφδαο (ην πιηθφ πνπ 

δηαζέησ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη μερσξηζηφ βηβιίν), ψζηε λα δνζεί 

κεγαιχηεξε έκθαζε θαη έθηαζε ζηελ ηζηνξία ηεο, έσο φηνπ θηάζνπλ ηα πξάγκαηα 

ζε κηαλ έθξεμε. ηελ Διιάδα, απηή ε έθξεμε ζπκπίπηεη θαη κε ην ρξφλν έθδνζεο 

ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ θαη έσο ην 1975, φηαλ γίλεηαη ε πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 

Δπηαεηίαο θαη πνιιά πξάγκαηα αιιάδνπλ ζηνλ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα. 

Σν θπξίσο θείκελν ηεο εξγαζίαο ππνζηεξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη κε ηηο 

απαξαίηεηεο εκεηψζεηο, πνπ αθνινπζνχλ ηα επηκέξνπο θεθάιαηα, κάιινλ 

πνιιέο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα καθξέο. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί 

θξίζεθε κεζνδνινγηθά ζθφπηκν λα δίλνληαη κελ θχξηα ζηνηρεία ζην θεληξηθφ 

ζψκα ηεο εξγαζίαο, αιιά, γηα ηελ απνθπγή επαλαιήςεσλ, λα ζηεξίδνληαη απηά 

άλεηα κε ηελ παξάζεζε, ζπρλά θαη απηνιεμεί, παξαιιήισλ ρσξίσλ. 

Ο Πξψηνο ηφκνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο.  

Ο Γεχηεξνο ηφκνο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα Παξαξηήκαηα:  

Σν Παξάξηεκα 1 πεξηιακβάλεη ην εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ ζην νπνίν γίλνληαη 

ηδηαίηεξεο αλαθνξέο ζην θπξίσο θείκελν ηεο εξγαζίαο.  

ην Παξάξηεκα 2 παξαηίζεηαη Δπηζηνιή κε ζεκαίλνπζα βαξχηεηα ηνπ εθδφηε 

Δπάγγεινπ Υξ. Σεξδφπνπινπ πξνο ηε ζπληάθηξηα ηνπ πεξηνδηθνχ Μαξία 

Καξαβία. 
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ην Παξάξηεκα 3 παξαηίζεληαη ηα εμψθπιια ηνπ πεξηνδηθνχ θαζ΄ φιε ηελ 

εηθνζηπεληαεηία 1950-1975, ηα νπνία ζεκαηνδνηνχλ θαη ηηο αιιαγέο ηεο 

γπλαηθείαο εκθάληζεο θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. 

ην Παξάξηεκα 4 παξαηίζεληαη νη εηήζηνη αλαιπηηθνί πίλαθεο θπθινθνξίαο ηνπ 

πεξηνδηθνχ ηεο πεξηφδνπ 1950-1975.  
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γεληθφηεξα θνηλνληθναπειεπζεξσηηθά θηλήκαηα, θαη ηηο δηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο.» 

(Καθιακαλάθε, φ. π, ζ.66). 

7
 Γηα ην ζέκα ελδεηθηηθά βι. σηεξία Αιηκπέξηε, Αη εξσίδεο ηεο Διιεληθήο 

Δπαλαζηάζεσο, Αζήλαη 1933, θαη Ρεηζίια, φ. π., ζ.31-39. 

8
 Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ζηελ νηθνγέλεηα άξρηζε λα 

βειηηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Σα θσηεηλά παξαδείγκαηα 

κνξθσκέλσλ γπλαηθψλ ηεο επνρήο φπσο ε Δ. Μαξηηλέγθνπ θαη ε Δ. Καΐξε ην 
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απνδεηθλχνπλ. (Γηα ην ζέκα ελδεηθηηθά βι. ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ Μέζε 

Δθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ ζηελ Διιάδα (1830-1893), Αζήλα 1986, ζ.33-39). Χζηφζν ζην 

λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο ε Διιελίδα «δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζε απηνχο πνπ κέζσ ηεο 

παηδείαο ζα κεηεμειηρζνχλ απφ ξαγηάδεο ζε πνιίηεο θαη ππαιιήινπο, θαη πνιπάξηζκνη «ζηηο 

ηάμεηο ελφο κνξθσκέλνπ ιανχ ζα αλαδεηθλχνληαλ εγέηεο ηνπ» (Αιεμάλδξα Μπαθαιάθε 

θαη Διέλε Διεγκήηνπ, Ζ εθπαίδεπζε «εηο ηα ηνπ νίθνπ» θαη ηα γπλαηθεία θαζήθνληα, 

Αζήλα 1987, ζ.18). Οη άληξεο ήηαλ πξννξηζκέλνη γηα ηνλ θφζκν ηεο δνπιεηάο, ηεο 

γλψζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηά ηα αληηθείκελα ρξεηαδφηαλ 

λα ιάβνπλ ηα αλάινγα εθφδηα κέζσ κηαο θαηάιιειεο παηδείαο. Ο ξφινο φκσο ηεο 

γπλαίθαο έπξεπε λα είλαη ζχκθσλνο κε ηε θχζε θαη ηηο «ζεζκνζεζίεο» ηεο θνηλσλίαο. 

(Παλαγηψηεο Εσληαλφο, Πεξί αλαηξνθήο ησλ θνξαζίσλ θαη ηεο δεκνζίνπ εθπαηδεχζεσο 

ησλ αξξέλσλ, ελ Δξκνππφιεη 1836, ζ.146). 

9
 Γηα ηνλ ειιεληθφ δηαθσηηζκφ ελδεηθηηθά βι. Κσλζηαληίλνο Θ. Γεκαξάο, Νενειιεληθφο 

δηαθσηηζκφο, Αζήλα 1983, Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο, Νενειιεληθφο δηαθσηηζκφο: Οη 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ηδέεο, Αζήλα 1999, θαη αθφκε Μ. Γ. Μεξαθιήο, Λατθφο πνιηηηζκφο 

θαη λενειιεληθφο δηαθσηηζκφο, Αζήλα 2007.  

10
 Βι. Διέλε Φνπξλαξάθε, Δθπαίδεπζε θαη αγσγή ησλ θνξηηζηψλ: Διιεληθνί 

πξνβιεκαηηζκνί (1830-1910): Έλα αλζνιφγην, Αζήλα 1987, ζ.16-17. Σν παξαδνζηαθφ 

γπλαηθείν πξφηππν εληζρχεηαη θνηλσληθά κε ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηε κεηαβίβαζή ηνπ απφ 

γεληά ζε γεληά. ηνηρεία γηα ηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο Διιελίδαο ζηελ παξαδνζηαθή 

θνηλσλία πξνζθέξνπλ νη εξγαζίεο: Γεκ. Β. Οηθνλνκίδεο, «Ζ θνηλσληθή ζέζηο ηεο 

Διιελίδνο», Δπεηεξίο Λανγξαθηθνχ Αξρείνπ, 22 (1973-74), ζ.75-111, Νηθ. Γ. Εηάγθνο 

Σνπξθνθξαηνχκελε Ήπεηξνο: Σηκαξησηηζκφο, αζηηζκφο, λενειιεληθή αλαγέλλεζε (1648-

1820), Αζήλα 1974, ζ.377-79, Γ. Γ. Κνληνγηψξγεο, Ζ ειιαδηθή ιατθή ηδενινγία: 

Πνιηηηθνθνηλσληθή κειέηε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, Αζήλα 1979, ζ.71-83, Διεπζ. Π. 

Αιεμάθεο, Σα γέλε θαη ε νηθνγέλεηα ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία ηεο Μάλεο, Αζήλα 1980, 

ζ.313-23. Γηψξγνο Θαλάηζεο, Αξξαβψλεο θαη γάκνη κηθξήο ειηθίαο. Λανγξαθηθή εμέηαζε, 

Αζήλα 1983, ζ.90,102-3, 113-14, Μηξάληα Σεξδνπνχινπ θαη Διέλε Φπρνγηνχ, «Γπλαίθα-

θνηλσλία ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη», Αληηζέζεηο, 17 (1984), ζ.50-67. Πβ. θαη Κσλζηαληίλα 

Μπάδα, «Παηδηθνί-λεαληθνί ελδπκαηνινγηθνί θψδηθεο θαη ην θνηλσληθφ-ηζηνξηθφ ηνπ 

ηζνδχλακν ζηελ Ήπεηξν», ζηα Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνχο πκπνζίνπ Ηζηνξηθφηεηα ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο θαη ηεο λεφηεηαο, (Αζήλα 1-5 Οθησβξίνπ 1984», ηφκνο Α ,́ Αζήλα 1986, ζ.178, 

ζεκ.5, θαη αθφκε βι. θαη Μ. Γ. Μεξαθιήο, Διιεληθή Λανγξαθία. Κνηλσληθή ζπγθξφηεζε, 

Αζήλα 1984, ζ.52-57. Βι. επίζεο θαη η. Κπξηαθίδεο, Αη γπλαίθεο εηο ηελ ιανγξαθίαλ, 

Αζήλα 1920, ν ίδηνο, Αη γπλαίθεο εηο ηελ ιανγξαθίαλ: Ζ ιατθή πνηήηξηα, ε παξακπζνχ, ε 

κάγηζζα, ελ Αζήλαηο ρ.ρ, χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ Χθέιηκσλ Βηβιίσλ, Ζ δξάζηο ηεο 
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γπλαηθφο εηο ηελ ιανγξαθίαλ, 1921, θαζψο θαη Μ. Γθαζνχθα, Ζ θνηλσληθή ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ ζην έξγν ηνπ Παπαδηακάληε, Αζήλα 1998, θαη ε ίδηα, Σν θχιν θάησ απφ ην πέπιν: 

Αλαπαξαζηάζεηο ηεο γπλαηθείαο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε ιατθή παξακπζνινγία, Αζήλα 2004.  

11
 Γηα ηελ γπλαηθεία εθπαίδεπζε ζηνηρεία δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

12
 «ε φια ηα ζπληάγκαηα ηφζν ζηα ηξία επαλαζηαηηθά (Δπηδαχξνπ, Άζηξνπο θαη Σξνηδήλνο) 

φζν θαη ζε απηά πνπ ςεθίζηεθαλ κεηά ηελ Απειεπζέξσζε θαη κέρξη ην 1927, ππήξραλ άξζξα 

πνπ θαηνρπξψλνπλ ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ ειιήλσλ ζηα δεκφζηα επαγγέικαηα. 

Δθαξκφδνληαη φκσο κφλν γηα ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ ρσξίο λα εμαηξνχλ ξεηά ηνλ γπλαηθείν». 

(Βι. Εψγηα Υξνλάθε, «Ζ είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηε κηζζσηή εξγαζία (1850-1940)», ζην 

Δξγαδφκελεο γπλαίθεο, επηκ: ιγα ειιά, Καζεκεξηλή/ Δπηά Ζκέξεο, 2.5.1999, ζ.2-4. 

13
 Ζ «λφζα αζηηθνπνίεζε» ζηελ αξρή θαη ε βηνκεραληθή αλάπηπμε πνπ γλσξίδεη ε Διιάδα 

κεηά ην 1870, ζα δψζεη ζηηο γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηεπξπλφκελε αγνξά εξγαζίαο, ελψ νη γπλαίθεο ησλ 

κεζαίσλ ζηξσκάησλ ζα εηζέιζνπλ ζ  ́ απηήλ κε ην επάγγεικα ηεο δαζθάιαο. Γηα ηηο 

ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην λέν 

Διιεληθφ θξάηνο θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 19νπ αηψλα ελδεηθηηθά βι. Γεψξγηνο 

Aλαζηαζφπνπινο, H ηζηνξία ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο, 1840-1940, Αζήλα 1947, Βαζίιεο 

Παλαγησηφπνπινο, «Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ε Διιάδα, 1832-1871», ζην 

Δθζπγρξνληζκφο θαη βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηα Βαιθάληα ηνλ 19ν αηψλα, Αζήλα 1980, 

ζ.216-235, Γεψξγηνο Γεξηηιήο, Διιεληθή νηθνλνκία 1830-1910 θαη βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε (1830-1910), Αζήλα 1984, Υξηζηίλα Αγξηαληψλε, Οη απαξρέο ηεο 

εθβηνκεράληζεο ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ αηψλα, Αζήλα 1986, Γεκήηξεο Φπρνγηφο, Πξνίθεο, 

θφξνη, ζηαθίδα θαη ςσκί: Οηθνλνκία θαη νηθνγέλεηα ζηελ αγξνηηθή Διιάδα ηνπ 19νπ αηψλα, 

Αζήλα 1987, πχξνο Αζδξαράο, Διιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία ηε-ηζ αη, Αζήλα 1988, 

Βαζίιεο Φίιηαο, Κνηλσλία θαη εμνπζία ζηελ Διιάδα: Ζ λφζα αζηηθνπνίεζε, Αζήλα 1996, 

Γηάλλεο Γηαλληηζηψηεο, Ζ θνηλσληθή ηζηνξία ηνπ Πεηξαηά: Ζ ζπγθξφηεζε ηεο αζηηθήο ηάμεο 

1860- 1910, Αζήλα 2006, Υξίζηνο Υαηδεησζήθ, Ζ γεξαηά ζειήλε: Ζ βηνκεραλία ζηελ 

Διιάδα 1830-1940, Αζήλα 1993 Βι. αθφκε θαη Νίθνο Γ. βνξψλνο, «Μεηαζρεκαηηζκφο 

ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο (1856-1875)» θαη «Ζ λίθε ηεο αζηηθήο ηάμεο (1875-1909)», 

ζην Νίθνο Γ. βνξψλνο, Δπηζθφπεζε ηεο Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο. Αζήλα 2007, ζ.89-111. 

Γηα ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ ζηελ πφιε ελδεηθηηθά βι. 

Monique Vincienne, Du village à la ville, Paris, 1972, Louis Bergeron θαη Marcel 

Roncayolo, Απφ ηελ πξνβηνκεραληθή ζηε βηνκεραληθή πφιε, Αζήλα1984, Jean-Luc Pinol, Ο 

θφζκνο ησλ πφιεσλ ηνλ 19ν αηψλα, Αζήλα 2000, θαη πβ. Εηδή αιίκπα, Γπλαίθεο εξγάηξηεο 

ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία θαη ζηε βηνηερλία (1870-1922), Αζήλα 2002, ζ.35. Γηα ηελ είζνδν 
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ησλ γπλαηθψλ ζηε κηζζσηή εξγαζία ελδεηθηηθά βι. Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ Μέζε 

Δθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ …,φ. π., ζ.299-301, Michelle Perrot, Ζ εξγαζία ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ Δπξψπε, 19νο-20νο αηψλαο, Δξκνχπνιε, 1988, Μηράιεο Ρεγίλνο, Μνξθέο παηδηθήο 

εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία θαη ηε βηνηερλία 1870-1940, Αζήλα 1995, ιγα ειιά, (επηκ.), 

Δξγαδφκελεο γπλαίθεο, Καζεκεξηλή/Δπηά Ζκέξεο, 2.5.1999, θαζψο θαη αιίκπα, φ. π., φπνπ 

ππάξρεη θαη πινχζηα βηβιηνγξαθία ειιεληθή θαη μελφγισζζε γηα ην ζέκα, θαη, επίζεο, βι. 

θαη Λήδα Παπαζηεθαλάθε, Δξγαζία ηερλνινγία θαη θχιν ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία: Ζ 

θισζηνυθαληνπξγία ηνπ Πεηξαηά 1870-1940, Ζξάθιεην 2011.  

14
 Παξά ηελ αληζφηεηα εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, θπξίσο γηα ηηο γπλαίθεο ησλ αζηηθψλ θαη 

κεζαίσλ ζηξσκάησλ, ε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ζα ηηο θέξεη ζε επαθή κε ηηο αλζξσπηζηηθέο 

ηδέεο, ζα ηηο πξνβιεκαηίζεη, θαη ζα αξρίδνπλ κνλαρηθά λα εθθξάδνληαη κέζσ ηεο γξαθήο. 

ηελ ζπγθπξία ηνπ αιπηξσηηζκνχ, ην λέν γπλαηθείν ηδεψδεο πνπ ζα ηαπηηζηεί κε ην δίδπκν 

γπλαίθα –κεηέξα ζα πξνζθέξεη ζηηο γπλαίθεο ηελ ηδενινγηθή λνκηκνπνίεζε λα επεθηείλνπλ 

ηε ζθαίξα ηνπο ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο δξάζεο κέζσ ηεο άζθεζεο ηεο θηιαλζξσπίαο θαη 

ηεο θνηλσληθήο αλακφξθσζεο. Μέζα απφ απηή ηε ζπιινγηθή δξάζε νη αζηέο ζα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ζέζε ηνπο θαη κέζα απφ θνηλά ζπκθέξνληα δελ ζα αξγήζνπλ λα 

δηεθδηθνχλ. Γηα ην ζέκα ελδεηθηηθά βι. Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, Κνηλσληθή αλάπηπμε θαη 

θξάηνο: Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1981, Μαηνχια θαιηζά, 

Κνηλσληθή δσή θαη δεκφζηνη ρψξνη θνηλσληθψλ ζπλαζξνίζεσλ ζηελ Αζήλα ηνπ 19νπ αηψλα, 

Θεζζαινλίθε 1983, Εηψγνπ Καξαζηεξγίνπ, φ. π., ζ.302-319, Μαξία Κνξαζίδνπ, Οη άζιηνη 

ησλ Αζελψλ θαη νη ζεξαπεπηέο ηνπο: Φηψρεηα θαη θηιαλζξσπία ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα 

ηνλ 19ν αηψλα, Αζήλα 1995, Δηξήλε Ρηδάθε, «Αγγειία ζχζηαζεο Λέζρεο Κπξηψλ (Αζήλα 

1888), Μηα απφπεηξα δηείζδπζεο ζην δεκφζην ρψξν», Γίλε, 6 (1996), ζ.166-179, ε ίδηα, Οη 

«γξάθνπζεο» Διιελίδεο: εκεηψζεηο γηα ηε γπλαηθεία ινγηνζχλε ηνπ 19νπ αηψλα, Αζήλα 

2007, Διέλε Βαξίθα, «Μηα δεκνζηνγξαθία ζηελ ππεξεζία ηεο γπλαηθείαο θπιήο: Γπλαηθεία 

πεξηνδηθά ζηνλ 19ν αηψλα», Γηαβάδσ, η. 198 (1988), ζ.6-12, ε ίδηα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηψλ: 

Ζ γέλλεζε κηαο θεκηληζηηθήο ζπλείδεζεο ζηελ Διιάδα 1833-1907, Αζήλα 2011, Έθε 

Κάλλεξ, Φηψρεηα θαη θηιαλζξσπία ζηελ νξζφδνμε θνηλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 1753-

1908, Αζήλα 2004. 

15
 Ο Κνξαήο είρε ζέζεη ηελ παηδεία σο πξνυπφζεζε εζληθήο θαη θνηλσληθήο ειεπζεξίαο, νη 

δε πξφζθαηα απειεπζεξσκέλνη νκνεζλείο ηνπ πίζηεπαλ φηη ε εθπαίδεπζε ζα θαζίζηαην «ε 

θηλεηήξηα δχλακε» γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο θνηλσληθήο-πνιηηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Βι. 

Αιέμεο Γεκαξάο, Ζ κεηαξξχζκηζε πνπ δελ έγηλε, ηφκνο Α΄, 1821-1894, Αζήλα 1983, ζ. 

θγ ,́ θαη ήθεο Μπνπδάθεο, Δθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα, ηφκνο Α ,́ Αζήλα 

2001, ζ.39. Γηα κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ εθπαίδεπζε ηεο γπλαίθαο ζηελ 
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Διιάδα ησλ ρξφλσλ ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο, ελδεηθηηθά βι. Νίθνο Εαραξφπνπινο, Ζ 

παηδεία ζηελ ηνπξθνθξαηία, Θεζζαινλίθε 1983, θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, φ. π, ζ.19-32. 

16
 ηελ πξνθήξπμε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο Γεξνπζίαο (1822), επηζεκαίλεηαη φηη ε παηδεία 

απνηειεί ηε δηαθνξά ηεο πνιηηηζκέλεο Δπξψπεο απφ «ηα παλάζιηα ηεο Αζίαο αλδξάπνδα», 

θαη δίλεηαη ζηνπο παηέξεο ε ζπκβνπιή: «κελ ακειήζεηε ηελ παηδείαλ ησλ αγαπεηψλ αο 

ηέθλσλ, αξξέλσλ ηε θαη ζειέσλ, κε αγσλίδεζζε δηά λα ηνπο αθήζεηεθιεξνλνκίαλ 

ρξεκάησλ, αιιά δαπαλήζαηε κεηά ραξάο ηα επαπφβιεηα ρξήκαηα δηά λα ηνπο πξνκεζεχζεηε 

ηνλ αιεζή θαη άζπινλζεζαπξφλ ηεο παηδείαο (..)» (Γεκαξάο, φ. π., ζ.4-7). Γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαηά ηελ επαλαζηαηηθή θαη θαπνδηζηξηαθή πεξίνδν, ελδεηθηηθά βι. Διέλε 

Κνχθνπ, «Ζ παηδεία θαηά ην 1821-1827», ζηελ Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, ηφκνο ΗΒ΄, 

Αζήλα 1975, ζ.587-589, ή ίδηα, «Ζ παηδεία 1828-1831», ζηελ Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ 

Έζλνπο, φ. π., ζ.589-591, ε ίδηα, Ο Καπνδίζηξηαο θαη ε παηδεία (1802-1822): Α΄ 

Φηιφκνπζνο Δηαηξεία ηεο Βηέλλεο, Αζήλαη 1958, ε ίδηα, Ο Καπνδίζηξηαο θαη ε παηδεία 

(1827-1832): Β΄ Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Αηγίλεο, Αζήλα 1972, Εηψγνπ 

Καξαζηεξγίνπ, φ. π., ζ.40-65, θαζψο θαη Υαξάιακπνο Μπακπνχλεο, Ζ εθπαίδεπζε θαηά 

ηελ Καπνδηζηξηαθή πεξίνδν: Γηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία, Αζήλα 

1999. Δπίζεο βι. Αιέμεο Γεκαξάο, «Σα εθπαηδεπηηθά θαηά ηνλ Αγψλα», Νέα Δζηία, 

Αθηέξσκα ζην Δηθνζηέλα, η. 1043 (Υξηζηνχγελλα 1970), ζ.51-59, θαζψο θαη A. Dimaras. 

Foreign and particularly English Influenceson Educational Policies in Greece during the 

War of Independence and their Development under Capodistrias, 1821-1831, Ph.D. 

Thesis, London University, 1973. Δπίζεο, πβ. Φνπξλαξάθε, φ. π., ζ.14. 

17
 Γηα ηε δπηηθή επίδξαζε ζην ζρεδηαζκφ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ν Δκκ. 

Φπξηππήο ζηελ δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή κε ην ζέκα Δπξσπατθή επίδξαζε ζηελ ειιεληθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαηά ηνλ 19ν αηψλα (1997), κειέηεζε ην δήηεκα θαη θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη: «φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πεγέο θαη ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

λφκνπ, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφζχζηεκα ζπληζηά «αληίγξαθνλ/πξντφλ δαλεηζκνχ μέλσλ 

πξνηχπσλ» ζ.16. Πβ. θαη Αγγειηθή Πεηξνγηάλλε, Ζ κέζε εθπαίδεπζε θαηά ηελ Οζσληθή 

πεξίνδν: Θεζκηθή νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία, δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή, Johannesburg, 2005, ζ.65-66. Δπίζεο βι. γηα ην ζέκα ηηο απφςεηο ησλ Γ. 

Μαηζαίνπ, Κ. Σζνπθαιά, Υ. Υξήζηνπ, Α. Γεκαξά θαη Υξ. Λέθα, ζην ίδην. 

18
 Γηα ηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε ελδεηθηηθά βι. Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, φ. π., ή ίδηα 

«Φξνλίκνπο δεζπνηλίδαο θαη άξηζηαο κεηέξαο: ηφρνη παξζελαγσγείσλ θαη εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ζηνλ 19ν αηψλα», Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνχο πκπνζίνπ Ηζηνξηθφηεηαο ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο θαη ηεο λεφηεηαο, ηφκνο Β΄, Αζήλα 1986, ζ.476-496, Μπαθαιάθε θαη Διεγκήηνπ, 

φ. π., Φνπξλαξάθε, φ. π., Γηάλλα Καξαλάζηνπ, «Ζ γεληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 



33 
 

                                                                                                                                                                       
ησλ θνξηηζηψλ, 1830-1930», ζην Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα, 7 (1990), Αιεμάλδξα 

Λακπξάθε-Παλαγνχ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ Διιελίδσλ θαηά ηελ νζσληθή πεξίνδν, Αζήλα 

1998, Δχε Κιαδνχρνπ, Δθπαίδεπζε θαη θχιν ζηελ Διιάδα: ρνιηαζκέλε θαηαγξαθή 

βηβιηνγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 2005, δηαζέζηκν ζηελ δηεχζπλζε: 

www.aegean.gr/gender-postgradu ate/ meletes. htm. 

19
 Γηα ην δήηεκα ελδεηθηηθά βι. Μπαθαιάθε θαη Διεγκήηνπ, φ. π., ζ.2-30, φπνπ ππάξρεη 

θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, θαη αθφκε Φνπξλαξάθε, φ. π. 

20
 Δλδεηθηηθά γηα ην ζέκα βι. Φνπξλαξάθε φ. π, ζ.17-27, Εηψγνπ-Καηαζηεξγίνπ, Ζ Μέζε 

Δθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ ζηελ Διιάδα…, φ. π., ζ.222-230. Με ην Γηάηαγκα 6/18 

Φεβξνπαξίνπ 1834 θαη εμήο ε πξσηνβάζκηα-δεκνηηθή εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ 

αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή. Δλψ κε ην δηάηαγκα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 1836/12εο 

Ηαλνπαξίνπ 1837 κε ην νπνίν νξγαλψζεθαλ ζεζκηθά ηα ειιεληθά ζρνιεία θαη ηα γπκλάζηα 

ζην ειιεληθφ βαζίιεην νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη κφλνλ ζηνπο καζεηέο, αθνχ φρη κφλν 

ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο γηα ηε ζπνπδαζηηθή ηχρε ησλ καζεηξηψλ δελ πεξηιακβάλεη, 

αιιά νχηε θαλ απιή αλαθνξά ζε απηέο δελ θάλεη. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη είρε 

αθελφο κελ απνθιεηζηεί ζην κέγηζην βαζκφ ε πξφζβαζε ησλ Διιελίδσλ πξνο ηε κέζε 

εθπαίδεπζε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αθεηέξνπ, δε, θαη απηή 

θαζεαπηή ε εηζδνρή ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ πιελ ηεο δαζθάιαο. 

(Καξαζηεξγίνπ-Εηψγνπ, φ. π., ζ.66-69). Έηζη ε κέζε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ ζα 

παξακείλεη ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα (Εηψγνπ–

Καξαζηεξγίνπ, φ. π., ζ.70, Φνπξλαξάθε, φ. π., ζ.22) θαη κνινλφηη ην δήηεκα ζε επίπεδν 

ζπδεηήζεσλ-πξνηάζεσλ Τπνπξγψλ Παηδείαο αλαθηλείηαη αιιά δελ ζεζκνζεηείηαη. 

(Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ φ. π, ζ.287-298, Φνπξλαξάθε, φ. π., ζ.24). Γηα ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ελδεηθηηθά βι. επίζεο Γαπίδ Αλησλίνπ, Σα πξνγξάκκαηα ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, 

1833-1929, ηφκνη Α-Γ, Αζήλα 1987-1989, θαζψο θαη Πεηξνγηάλλε, φ. π., ζ.115-144. 

21
 Απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ειιεληθήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη 

ε αλαπαξαγσγή έκθπισλ αληζνηήησλ θαζψο θαη ε δηαπινθή ηνπ θχινπ κε ηελ θνηλσληθή 

ηάμε. αθήο έλδεημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο απηήο είλαη ην γεγνλφο φηη ε γπλαηθεία 

εθπαίδεπζε παξέκεηλε νπζηαζηηθά ζπγθεληξσκέλε ζηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα, 

θαηλφκελν πνπ δελ ηζρχεη ζηνλ ίδην βαζκφ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

άγνξηψλ (Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή: Ο θνηλσληθφο ξφινο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεραληζκψλ ζηελ Διιάδα (1830-1922), Αζήλα 1977, ζ.419,425). Παξά 

ηελ ππνρξεσηηθή δεκνηηθή εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ δειψλεηαη φκσο φηη, φπνπ είλαη 

δπλαηφ, νη θνηλφηεηεο ζα πξέπεη λα ηδξχνπλ ρσξηζηά ζρνιεία γηα θνξίηζηα, ζηα νπνία ζα 

δηδάζθνπλ δαζθάιεο. Απηφ φκσο ζπρλά δελ ήηαλ εθηθηφ, επεηδή επηβάξπλε ηφζν ηηο 

http://www.aegean.gr/gender-postgradu%20ate/%20meletes.%20htm
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θνηλφηεηεο φζν θαη γηαηί ππήξρε έιιεηςε δαζθαιηζζψλ. Δπίζεο, κε ηελ απαγφξεπζε ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο ησλ θχισλ απφ ην 1852 (εγθχθιηνο 4077, 10 επηεκβξίνπ 1852 ηνπ 

ππνπξγνχ . Βιάρνπ) θαη κεηά, ε ζηνηρεηψδεο γπλαηθεία εθπαίδεπζε δέρεηαη έλα ζνβαξφ 

πιήγκα. (Φνπξλαξάθε, φ. π., ζ.22,24, Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, φ. π., ζ.282-283 θαη 285). 

Απηά ηα εκπφδηα αιιά θαη ε αδηαθνξία ή ε δπζθνξία ηεο παξαδνζηαθήο νηθνγέλεηαο γηα 

ηε κφξθσζε ησλ θνξηηζηψλ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα πςειά πνζνζηά απνρήο ηνπο ζρεδφλ 

ζε φιν ην 19ν αηψλα θαη αληίζηνηρα πςειφο ζα είλαη ν αλαιθαβεηηζκφο ησλ θνξηηζηψλ 

(Φνπξλαξάθε, φ. π., ζ.22, 24, Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, φ. π., ζ.344, επίζεο ζην ίδην 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αλαιχζεηο γηα ηηο πεξηφδνπο 1837-1856 θαη 1861-1893 

ζηηο ζ.132-136 θαη 232-240 αληίζηνηρα). Ζ θνίηεζε ζηα ηδησηηθά απνθηά ηαμηθφ 

ραξαθηήξα θαζψο ηα Παξζελαγσγεία εθ ησλ πξαγκάησλ απεπζχλνληαη θαη εμππεξεηνχλ 

ηηο αλάγθεο ησλ θνξηηζηψλ ηεο αζηηθήο ηάμεο (. Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, «Ζ εμέιημε ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα», ζην Β. Γειεγηάλλε θαη . 

Εηψγνπ, Δθπαίδεπζε θαη θχιν: Ηζηνξηθή δηάζηαζε θαη ζχγρξνλνο πξνβιεκαηηζκφο, 

Θεζζαινλίθε 1993, ζ.94). Ηδηαίηεξα ε «αλψηεξε» απνηειεί θπξίσο πξνλφκην ησλ 

εχπνξσλ ζρεηηθά θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ηεο πφιεο (γηα ην ζέκα βι. ελδεηθηηθά 

Φνπξλαξάθε, φ. π., ζ.25-27). Δπίζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο απηέο ηεο (αλψηεξεο) γπλαηθείαο 

εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ε Διέλε Βαξίθα ζηελ εξγαζία ηεο «Αφξαηε εξγαζία θαη 

επηδεηθηηθή θαηαλάισζε: Γίρσο ξνιφη νχηε κηζζφ-εηθφλεο θαη πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ ζηελ Αζήλα (1833-1870)», Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνχο 

πκπνζίνπ Ηζηνξίαο: Νενειιεληθή πφιε-Οζσκαληθέο θιεξνλνκηέο θαη ειιεληθφ θξάηνο, 

ηφκνο. Α', Αζήλα 1985, ζ.155-166, θαζψο θαη αλαιπηηθφηεξα ζην βηβιίν ηεο, Ζ εμέγεξζε 

ησλ θπξηψλ…, φ. π., Βι. αθφκε θαη ην γαιιηθφ θείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο κε ηίηιν: La 

révolte des dames: Genèse d' une conscience féministe dans la Grèce du XIXe siècle 

(1833-1908), Université de Paris VII, 1986 (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή), θαη πβ. Φνπξλαξάθε, 

φ. π., ζ.27. 

22
 Σν δήηεκα αλαθηλνχλ θαη νη δηεθδηθήζεηο ησλ θεκηληζηξηψλ πνπ κε ζαθήλεηα δεηνχλ 

εθπαίδεπζε πνπ, εθηφο ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηα ηνπ νίθνπ θαη γηα ην ρακεινχ θχξνπο 

επάγγεικα ηεο δαζθάιαο, ζα κπνξνχζε λα πξνεηνηκάζεη ηα θνξίηζηα λα ζηαζνχλ θη σο 

επηζηεκφληζζεο. Δηδηθφηεξα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 19νπ αηψλα, αξρίδεη λα 

εκθαλίδεηαη δεηιά, (ζπκβάιιεη θαη ε επηζηξνθή ζηα πάηξηα Διιελίδσλ πνπ ζπνχδαζαλ ή 

κεηεθπαηδεχηεθαλ ζην εμσηεξηθφ), έλα λέν γπλαηθείν πξφηππν, απηφ ηεο ιφγηαο θαη ηεο 

επηζηεκφληζζαο. Έηζη, νη γπλαίθεο πνπ ακθηζβήηεζαλ έκπξαθηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ νίθνπ ζην απνθιεηζηηθφ πιαίζην ηνπ ξφινπ ζπδχγνπ-κεηέξαο, 

αξρίδνπλ λα δηαγξάθνπλ λέα ζεκαηλφκελα γηα ηε γπλαηθεία ηαπηφηεηα θαη δξαζηεξηφηεηα 

ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα (Α. Φαξξά, «Άκα ε φξληζα αξρίζε λα ιαιή σο πεηεηλφο, ζθάμε 
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ηελ ακέζσο: Ζ δηακάρε Ρντδε-γξαθνπζψλ», θνχπα, η.3 (1979), ζ.3, Εηψγνπ-

Καξαζηεξγίνπ, φ. π., ζ.325-328). Βήκα ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζέζεψλ 

ηνπο αιιά θαη γηα ηελ έθθξαζε ηνπ θεκηληζηηθνχ ξεχκαηνο ηεο επνρήο απνηειεί ε 

Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ην 1887 απφ ηελ Καιιηξφε Παξξέλ (Εηψγνπ-

Καξαζηεξγίνπ, φ. π, ζ.276). Γηα ηελ Καιιηξφε Παξξέλ ελδεηθηηθά βι. ζην ε.θε.βη ζηελ 

δηεχζπλζε: http://www.ekebi.gr/ frontoffice/ portal.asp?cpage=NODE&cnode = 

461&t=323  

23
 Πξφθεηηαη γηα ηελ Ησάλλα ηεθαλφπνιη πνπ γξάθηεθε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Γηα ηελ είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζην Παλεπηζηήκην ελδεηθηηθά βι. 

Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, φ. π., ζ.328-338, επίζεο ε ίδηα, Γπλαίθεο θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε 

ζηελ Διιάδα: Οη πξψηεο θνηηήηξηεο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ (1890-1920), Θεζζαινλίθε 

1988, ή ίδηα, «Πξν ησλ Πξνππιαίσλ: Ζ εμέιημε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ Διιάδα» ζην Β. Γειεγηάλλε θαη . Εηψγνπ, Δθπαίδεπζε θαη θχιν: Ηζηνξηθή δηάζηαζε 

θαη ζχγρξνλνο πξνβιεκαηηζκφο, Θεζζαινλίθε 1993, ζ.333-415. 

24
 Βι. Αιεμάλδξα Λακπξάθε-Παγαλνχ, «Ζ γπλαηθεία εθπαίδεπζε θαη νη λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα, 1878-1985», ζην Ν. Παπαγεσξγίνπ, Δθπαίδεπζε θαη ηζφηεηα 

επθαηξηψλ: Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Αζήλα 1995, ζ. 93.  

25
 Ζ Σξηηνβάζκηα-Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ, ζρεδφλ ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ 19νπ αηψλα είλαη απαγνξεπηηθή. Ο απνθιεηζκφο απηφο ζηνηρεηνζεηείηαη βάζεη 

ηππηθψλ-γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ θαη αξλεηηθψλ θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ. Σα ηππηθά 

εκπφδηα ζπλίζηαληαη ζηελ ππνβαζκηζκέλε κέζε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ θαη ζηα 

εμίζνπ ππνβαζκηζκέλα απνιπηήξηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα Παξζελαγσγεία. Σα 

δηπιψκαηα ησλ Παξζελαγσγείσλ αθελφο δε ζεσξνχληαη ηζφηηκα κε ησλ αγνξηψλ, αθνχ 

ζηεξίδνληαη ζην «δηαθνζκεηηθφ» αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αθεηέξνπ ε είζνδνο ζην 

Παλεπηζηήκην επηηξέπεηαη κφλν ζηνπο λένπο, ζηνπο απφθνηηνπο δειαδή ησλ γπκλαζίσλ 

ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ. Ζ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ησλ θνξηηζηψλ ζε βαζηθά 

πξνπαξαζθεπαζηηθά γηα ην Παλεπηζηήκην καζήκαηα (π.ρ. αλψηεξα καζεκαηηθά), 

δεζκεχεη ηελ είζνδφ ηνπο ζηηο ζρνιέο ηνπ (Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Πξν ησλ Πξνππιαίσλ: 

Ζ εμέιημε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα…, φ. π., ζ.339-340). ’ 

απηφ ην πιαίζην νη ειάρηζηεο επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ Διιελίδσλ γηα ζπνπδέο ζην 

ειιεληθφ ή ζηα μέλα παλεπηζηήκηα (νπζηαζηηθά νη πξψηεο Διιελίδεο πνπ κε αηνκηθέο 

πξνζπάζεηεο απνθνηηνχλ απφ Παλεπηζηήκην ζπνπδάδνπλ ζε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ 

εβαζηή Καιιηζπέξε εγγξάθεηαη ην 1885 ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ησλ Παξηζίσλ θαη ην 1886 ε Μαξία Καιαπνζάθε ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ ίδηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ πξνθχπηνπλ απφ αηνκηθνχο αγψλεο (εηδηθέο εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα πνπ 

http://www.ekebi.gr/%20frontoffice/%20portal.asp?cpage=NODE&cnode%20=%20461&t=323
http://www.ekebi.gr/%20frontoffice/%20portal.asp?cpage=NODE&cnode%20=%20461&t=323
http://www.ekebi.gr/%20frontoffice/%20portal.asp?cpage=NODE&cnode%20=%20461&t=323
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δελ είραλ δηδαρηεί) ππέξβαζεο ησλ εκπνδίσλ (Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ Μέζε 

Δθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ ζηελ Διιάδα…, φ. π., ζ.330-331). Μφιηο πέληε ρξφληα πξηλ ηε 

ιήμε ηνπ αηψλα ε πνιηηεία λνκηκνπνηεί ηα θνξίηζηα λα παίξλνπλ, θαηφπηλ εηδηθψλ 

εμεηάζεσλ, απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν αίξνληαη ηα ηππηθά εκπφδηα γηα 

ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξηηζηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα (Νφκνο ΒΣΒ  ́12εο Ηνπιίνπ 1895, Εηψγνπ-

Καξαζηεξγίνπ, Πξν ησλ Πξνππιαίσλ: Ζ εμέιημε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ Διιάδα…, φ. π., ζ.340). Απφ ην 1907 ζηαδηαθά ηα θνξίηζηα επηηξέπεηαη λα θνηηνχλ 

ζηα δεπηεξνβάζκηα δεκφζην ειιεληθά γπκλάζηα. (ΦΔΚ αξ. 63, 7 Απξηιίνπ 1907, ζην ίδην 

ζ.334). 

26
 Ζ θνηλσληνινγηθή δηάζηαζε ησλ λνκνζρεδίσλ Σζηξηκψθνπ-Γιελνχ (1909) δελ βνήζεζε 

ζην λα ςεθηζηνχλ. Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο λα αλαθεξζνχλ, δηφηη πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξψηε, ίζσο, εθηελή αλαθνξά ζην ζέκα ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη θάπνηα 

θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά. (Λακπξάθε-Παγαλνχ, Ζ γπλαηθεία εθπαίδεπζε θαη νη 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα…,φ. π., ζ.93, . Εηψγνπ θαη Δ. Κειεζίδνπ, «Οη 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ 20φ 

αηψλα: θελά θαη αληηλνκίεο», ζην Β. Γειεγηάλλεο θαη . Εηψγνπ, Φχιν θαη ζρνιηθή πξάμε: 

πιινγή εηζεγήζεσλ, Θεζζαινλίθε 1997, ζ.192). Γηα παξάδεηγκα, έκκεζε άξζε ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο θαη αληηθαηάζηαζε ησλ Παξζελαγσγείσλ κε ηα αζηηθά ζρνιεία ζειέσλ 

πνπ ζα πξνεηνίκαδαλ γηα ηηο κέζεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, ε κφλε ξχζκηζε πνπ ηειηθά 

ίζρπζε σο ην 1914 ρσξίο φκσο λα εθπιεξψζεη ην ζθνπφ ηεο. (Λακπξάθε-Παγαλνχ, φ. π, 

ζ.94, Εηψγνπ θαη Κειεζίδνπ, φ. π., ζ.193-194). Δπίζεο βι. Μπαθαιάθε θαη Διεγκήηνπ, Ζ 

εθπαίδεπζε «εηο ηα ηνπ νίθνπ»…, φ. π., ζ.147-180, θαζψο θαη Υαξάιακπνο Υαξίηνο, Σν 

Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ, ηφκνη Α΄ θαη Β ,́ Αζήλα 1989, Γεκήηξηνο Υαξαιάκπνπο, Ο 

Δθπαηδεπηηθφο κηινο, ε ίδξπζή ηνπ, ε δξάζε ηνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ε 

δηάζπαζή ηνπ, Θεζζαινλίθε 1987. 

27
 Μπαθαιάθε θαη Διεγκήηνπ, φ. π., ζ.256-258. 

28
 Εηψγνπ θαη Κειεζίδνπ, φ. π., ζ.92. Δπίζεο βι. δηεμνδηθά Μπαθαιάθε, θαη Διεγκήηνπ, 

φ. π., ζ.180-190. 

29
 Αγαζή Κίηζνπ, Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ησλ δχν θχισλ ζηελ 

Διιάδα, Θεζζαινλίθε 1993, ζ.115, Λακπξάθε-Παγαλνχ, φ. π., ζ.94. 

30
Λακπξάθε-Παγαλνχ φ. π. Δπίζεο ελδεηθηηθά βι. Άλλα Φξαγθνπδάθε, Δθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε θαη θηιειεχζεξνη δηαλννχκελνη: Άγνλνη αγψλεο θαη ηδενινγηθά αδηέμνδα ζην 

κεζνπφιεκν, Αζήλα 1983. 

31
 Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Πξν ησλ Πξνππιαίσλ: Ζ εμέιημε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα…, φ. π., ζ.201. Σε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1959, κε ηελ νπνία 



37 
 

                                                                                                                                                                       
γίλεηαη θαλεξή ε αλάγθε ζχλδεζεο εθπαίδεπζεο- νηθνλνκίαο θαη επξχηεξεο ρξήζεο ηεο 

δεκνηηθήο, αθνινπζεί ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964. ηελ ηειεπηαία εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε παξαηεξείηαη νκνηνκνξθία ζηε Μέζε εθπαίδεπζε κε ηελ θαζηέξσζε ηεο 

9ρξνλεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο θαη γηα ηα δχν θχια, αθφκε θαη αλ ηα θνξίηζηα 

θνηηνχζαλ ζε ακηγή Γπκλάζηα ζειέσλ. Δθηφο απφ ηελ θνηλή δνκή (3ηάμην Γπκλάζην θαη 

Λχθεην), είλαη επίζεο θνηλφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ, εθηφο, πάιη, απφ ηε δηδαζθαιία ησλ θαζαξά «γπλαηθείσλ καζεκάησλ» 

(Οηθηαθή Οηθνλνκία, Ννζειεπηηθή, Παηδνθνκία) (Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, φ. π, ζ.199, 

Λακπξάθε-Παγαλνχ, φ. π, ζ.97). Σε δεθαεηία ηνπ ΄70 ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976 

νπζηαζηηθά επαλαθέξεη ηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα ζηελ θαηάζηαζε πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί ην 1964 (ε δηθηαηνξία αλέζηεηιε ηα κεηαξξπζκηζηηθά βήκαηα ηνπ 1964). Σν 

πξννδεπηηθφηεξν βήκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξχζκηζεο απνηειεί ε επίζεκε θαζηέξσζε 

ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη ζπλεπψο θαηαξγνχληαη ηα ζρνιεία ζειέσλ θαη επλνείηαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ θνξηηζηψλ, Κιαδνχρνπ, Δθπαίδεπζε θαη θχιν ζηελ Διιάδα…, φ. π., ζ.18. 

32
 Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, φ. π., ζ.202, θαη Λακπξάθε-Παγαλνχ, φ. π., ζ.97.  

33
 Βι. Αγγειηθή Μεληάηε, «Ηζηνξία ηεο γπλαηθείαο ςήθνπ ζηε ρψξα καο», Ο Αγψλαο ηεο 

γπλαίθαο, η.12 (1981), (α./α.45) (ρσξίο αξίζκεζε ζειίδσλ) δηαζέζηκν ζηελ δηεχζπλζε: 

http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp13096.pdf, Αιίθε Γησηνπνχινπ -

Μαξαγθνπνχινπ, «50 ρξφληα πνιηηηθά δηθαηψκαηα γηα ηελ Διιελίδα, 1952-2002», 

Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο, η.72 (2002), (α./α.43) ζ.3-5, δηαζέζηκν ζηελ δηεχζπλζε: 

http://www. genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp16123.pdf. Βι. αθφκε Μφζρνπ-αθνξξάθνπ, 

φ. π, ζ.230, θαη Έθε Αβδειά θαη Αγγέιηθα Φαξξά, Ο θεκηληζκφο ζηελ Διιάδα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ: Μηα αλζνινγία, Αζήλα 1985, ζ.68. ηνλ αγψλα γηα ηελ γπλαηθεία ςήθν 

έιαβαλ κέξνο πνιιά γπλαηθεία ζσκαηεία. Δλδεηθηηθά βι. «Σα σκαηεία Αζελψλ θαη 

Δπαξρηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ Αγψλα γηα ηελ Φήθν», Ο Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο, η.109-

110 (1930), (α./α.14), δηαζέζηκν ζηελ δηεχζπλζε: http://www.genderpanteion.gr/ 

gr/pdfiles/clp12486.pdf. Οιφθιεξν «Σν Γηάηαγκα γηα ηελ Φήθν (Πεξί παξνρήο εηο ηαο 

γπλαίθαο δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαηά ηαο δεκνηηθάο θαη θνηλνηηθάο εθινγάο)» κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, Αιέμαλδξνπ Εαΐκε (5-2-1930), ππάξρεη ζην 

πεξηνδηθφ Ο Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο, η.109-110 (1930), (α./α.8), δηαζέζηκν ζηελ δηεχζπλζε: 

http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp 12475.pdf 

34
 Βι. Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ, φ. π., ζ.8, Μφζρνπ-αθνξξάθνπ, Ηζηνξία ηνπ 

ειιεληθνχ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο…, φ. π., ζ.246, Γήκεηξα ακίνπ, «Οη Διιελίδεο ζηελ 

Καηνρή: Πφιεκνο θαη αλαηξνπέο», Σα Νέα-Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ 1770-2000, 

ηφκνο 8, 2004, ζ.187, Καθιακαλάθε, Ζ γπλαίθα ρζεο θαη ζήκεξα…, φ. π., ζ.86. Δπίζεο 

http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp13096.pdf
http://www.genderpanteion.gr/%20gr/pdfiles/clp12486.pdf
http://www.genderpanteion.gr/%20gr/pdfiles/clp12486.pdf
http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp%2012475.pdf
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γηα ην ζέκα ελδεηθηηθά βι. Σαζνχια Βεξβεληψηε, «Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ςήθνπ ησλ γπλαηθψλ απφ ην ειιεληθφ αληηζηαζηαθφ θίλεκα (1941-1944», ζην πεξηνδηθφ 

Γίλε, η.6 (1993), ζ.180-195, ε ίδηα, Ζ γπλαίθα ηεο Αληίζηαζεο: Ζ είζνδνο ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ πνιηηηθή, Αζήλα 1994.  

35
 Μεληάηε, φ. π., Μφζρνπ-αθνξξάθνπ, φ. π., ζ.251, Γ. ακίνπ, «Οη γπλαίθεο ζηνλ 

Δκθχιην: Πνιηηηθνί αγψλεο θαη ηζφηεηα»», Σα Νέα- Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ 1770-

2000, ηφκνο 8, 2004, ζ.268. 

36
 Μεληάηε φ. π., Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ φ. π., ζ.5. Μεηά ην Β΄ Παγθφζκην 

πφιεκν, ε ξεηνξηθή ησλ ληθεηψλ πκκάρσλ πεξί ειεπζεξίαο ησλ αηφκσλ, ησλ ιαψλ, ησλ 

εζλνηήησλ ππήξμε ε αθνξκή λ’ απνλεκεζνχλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζηηο γπλαίθεο ζε 

αξθεηά θξάηε-κέιε ηνπ Ο.Ζ.Δ, σο αληίζεζε πξνο ηε θαζηζηηθή θαη λαδηζηηθή ηδενινγία. 

Ζ ηππηθή (λνκηθή) πνιηηηθή ηζφηεηα έγηλε έθηνηε ην δηαθξηηηθφ ζήκα ηνπ «δεκνθξαηηθνχ» 

δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, ν νπνίνο πξνψζεζε φπνπ θη φπσο κπφξεζε ην κνληέιν ηεο ηππηθήο 

γπλαηθείαο ηζνπνιηηείαο. Κάηη ηέηνην ζπλέβε ζηελ Ηαπσλία φπνπ ε πνιηηηθή ηζφηεηα 

απνηέιεζε κέξνο ηεο πλζήθεο Δηξήλεο (1945) κεηά ηε Υηξνζίκα (Μ. Evans, Introducing 

Contemporary Feminist Thought, Cambridge 1997, πβ. Γ. ακίνπ, Γπλαίθεο, Φχιν θαη 

Πνιηηηθή, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 2006, ζ.49, δηαζέζηκν ζηελ δηεχζπλζε: 

www.aegean.gr/gender-postgraduate/meletes.htm. Ήδε απφ ην 1945 ε Διιάδα είρε 

ππνγξάςεη ηε Υάξηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ αλαγλψξηδε ηελ πνιηηηθή ηζφηεηα 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ην 

1948, ελψ ην 1950 ππέγξαςε ηελ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Αλζξψπνπ, πνπ ζα ίζρπε απφ 

ην επηέκβξην ηνπ 1953, θαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο, ηελ 

Διιάδα εθπξνζσπνχζε ε Λίλα Σζαιδάξε. Βι. Μεληάηε, φ. π., Γησηνπνχινπ-

Μαξαγθνπνχινπ, φ. π., ζ.5-6.  

37
 Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ, φ. π., ζ.6.  

38
 Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ, φ. π, ζ.7, Καθιακαλάθε, φ. π., ζ. 95 

39
 Γηα ην ζέκα ελδεηθηηθά βι. Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ, φ. π., Καθιακαλάθε, φ. π., 

ζ.94-122. Ο λφκνο 1329/83 (ΦΔΚ 25/Α/182-1983) ππάξρεη ζηελ δηεχζπλζε: http://www. 

isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_1329_1983.pdf.  

40
 πκκεηνρή ησλ Γπλαηθψλ ζηα Κέληξα Λήςεο ησλ Απνθάζεσλ, Γ.Γ.Η.Φ, δηαζέζηκν 

ζηελ δηεχζπλζε: http:// www.isotita.gr/index.php/docs/c104/ 

 
41

 ην ίδην 

http://www.aegean.gr/gender-postgraduate/meletes.htm
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42

 Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ φ. π, ζ.10 θαη Γ.Γ.Η.Φ 2001, (ΦΔΚ 85/Α/18-4-2001) 

αξ.4 παξ.2 θαη αξ.116. παξ.2, δηαζέζηκν ζηελ δηεχζπλζε: http://www.isotita. gr/ index. 

php/links/ c37/ . 

43
 Βι. Μαξία ηξαηεγάθε, «Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο», ζην Δπεηεξίδα Δξγαζίαο, Αζήλα 2002, ζ.9.  

44
 Γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ΜΜΔ ελδεηθηηθά βι.: Jean-Noel Jeanneney, Ζ ηζηνξία 

ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, Αζήλα 1999, Φ. Μπαξκπηέ θαη Κ. Λαβελίξ, Ηζηνξία ησλ 

κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο: Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην ίληεξλεη, Αζήλα 1999, Νηέληο Μάθ 

Κνπέτι, Ζ ζεσξία ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο γηα ηνλ 21ν αηψλα, Αζήλα 2003, Γεκήηξεο 

Φπρνγηφο, Σα έληππα κέζα επηθνηλσλίαο: Απφ ηνλ πειφ ζην δίθηπν, Αζήλα 2004, Φηιήκσλ 

Μπαληηκαξνχδεο, χληνκε ηζηνξία ηεο επηθνηλσλίαο: Μέζα θαη πνιηηηζκφο, Θεζζαινλίθε 

2006, Γ. Γξνγίδεο, Ζ επηθνηλσλία θαη ν Σχπνο, Θεζζαινλίθε 2009. 

45
 Γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ εθεκεξίδσλ-πεξηνδηθψλ ελδεηθηηθά βι. Φπρνγηφο, φ. π., ζ.497-

502, κε πινχζηα βηβιηνγξαθία.  

46
 Δθδίδεηαη θαη ζρνιηάδεη ζηα ηεχρε ηνπ ηα ζπκβαίλνληα «ζηνλ ρψξν ησλ καζεκαηηθψλ, 

ησλ επηζηεκψλ, ηεο ηζηνξίαο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ζενινγίαο». Αθινχζεζε ην 

πεξηνδηθφ Mercure Galant (Κνζκηθφο Δξκήο) επίζεο ζην Παξίζη. «Με πεξηερφκελν πνπ 

μεθηλά απφ ηελ θνζκηθή δσή θαη ηε κφδα θαη θηάλεη σο ηε θηινινγηθή θαη ζεαηξηθή 

θξηηηθή-ην γεγνλφο φηη αλαηππψλεηαη θαη ζε άιιεο πφιεηο, αθφκε θαη εθηφο Γαιιίαο, δείρλεη 

ηελ επηηπρία ηνπ (…)» Φπρνγηφο φ. π, ζ.502-503. Γηα ηελ εκθάληζε ησλ πεξηνδηθψλ ζηελ 

Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή βι. ζην ίδην, ζ.502-510. 

47
 Γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιεγμε ησλ πεξηνδηθψλ θαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπο 

βι. Φπρνγηφο, φ. π, ζ.510-534. 

48
 Margaret Beetham, A Magazine of her Own? Domesticity and Desire in the Woman’s 

Magazine 1800-1914, London, 1996, ζ.1-5. 

49
 Νηέλε Βαριηψηε «Ο ξφινο ηεο κφδαο ζηελ ςπρνινγηθή δηακφξθσζε ηνπ αηφκνπ», 
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ηεο νηθνγέλεηαο δελ αληαλαθινχζε βέβαηα ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ησλ γπλαηθψλ ησλ ιατθψλ 

ηάμεσλ. Ζ απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηα θαζήθνληα ηνπ νίθνπ 

ζεκαηνδνηνχζε ην επίπεδν ηεο επεκεξίαο ηεο νηθνγέλεηαο, δειαδή ηελ νηθνλνκηθή 

επηθάλεηα ηνπ παηέξα θαη ηνπ ζπδχγνπ. Σαπηφρξνλα φκσο απνηεινχζε θχξην γλψξηζκα ηεο 

ζειπθφηεηαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα ε απμαλφκελε δήηεζε ηεο νηθηαθήο 

νηθνλνκίαο, θαη γεληθά ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ππνζρφηαλ λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηα νηθηαθά ηνπο θαζήθνληα, ζπλδέεηαη κε ηε ξαγδαία δηάδνζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο 

θαιήο γπλαίθαο, πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ θαιή θφξε, ζχδπγν, κεηέξα θαη νηθνδέζπνηλα. 

Πάλσ ζην πξφηππν απηφ νηθνδνκήζεθε κηα νιφθιεξε θνπιηνχξα ηνπ νηθηαθνχ ηδεψδνπο, 

πνπ δελ πεξηνξίζηεθε βέβαηα ζηηο γπλαίθεο ηεο αζηηθήο ηάμεο. Ζ ηδενινγία πνπ ζπλδέεη ηε 

ζειπθφηεηα κε ηελ ηαχηηζε ησλ γπλαηθψλ κε ηνλ νίθν δηαρέεηαη θαη ζηηο ιατθέο ηάμεηο (…)» 

(Μπαθαιάθε θαη Διεγκίηνπ, φ. π., ζ.128-129) 

104
 Γηαθνπκάθε-Μσξαΐηε, φ. π., ζ.487.  

105
 Μπαθαιάθε θαη Διεγκίηνπ, φ. π., ζ.58. ηελ νπζία ηεο γαιιηθήο κφδαο, «αθνχ ζηελ 

Δπξψπε ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ε πξνψζεζε ηεο κφδαο πξνο ηηο αγνξέο μεθηλνχζε απφ ην 

Παξίζη (…)» (Fernand Braudel, Les structures au quotidien: le possible et l'impossible, 

ηφκνο I, Paris 1979, ζ.278, φπνπ θαη : «Aux quatre coins de l' Europe des Lumières, la 

mode est lancée, à partir de Paris, par des poupées mannequins apparues très tôt»). Πβ. 

Λνπθία Γξνχιηα, «Οη ελδπκαηνινγηθέο κεηαιιαγέο ζηα ρξφληα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ 

Νένπ Διιεληζκνχ», ζηα Πξαθηηθά ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκπνζίνπ: Ο Ρνκαληηζκφο ζηελ 

Διιάδα (12 θαη 13 Ννεκβξίνπ 1999), Αζήλα, ζ.129-130.  

106
 Γηαθνπκάθε-Μσξαΐηε, φ. π., ζ.471, βι θαη Ησάλλα Παπαλησλίνπ «…θαη βάιακε ηα 

θξάγθηθα…» ζην Γηνλχζεο Φσηφπνπινο, Σν έλδπκα ζηελ Αζήλα, ζην γχξηζκα ηνπ 19νπ 

αηψλα, Αζήλα 1999, ζ.47-52. 

107
 Ζ αιιαγή απηή ζηνλ ηξφπν έλδπζεο ησλ Διιήλσλ πνπ πηνζεηήζεθε «(…) είηε απφ 

επηκέξνπο άηνκα είηε απφ επξχηεξεο νκάδεο, επέθεξε πνηθίινπο θξαδαζκνχο ζην εζσηεξηθφ 

ησλ παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ θνηλσληψλ. Φαλεξψλεη επίζεο κεηαβνιέο ζηε λννηξνπία θαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ. Πξνυπνζέηεη αθφκα, θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ ζψκαηνο, ηδσκέλνπ φρη πηα ζηελ νπηηθή ηεο αησληφηεηαο θαη ησλ 

θαζηεξσκέλσλ εζηθψλ αμηψλ, αιιά ζε εθείλε ησλ επηζηεκνληθψλ θξηηεξίσλ πνπ νδεγνχλ 

ζηελ «πγηεηλή» θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ζηε λέα εζηθή (…)» (Γξνχιηα, φ. 

π., ζ.130). 
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108

 Γηα κηα ελδεηθηηθή ελεκέξσζε βι. Φπρνγηφο, φ. π., ζ.354-355. 

109
 Δλδεηθηηθά βι.: Μάξζα Καξπνδήινπ, «Ζ βηβιηνγξάθεζε ησλ ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ 

ηνπ 19νπ αηψλα», Γηαβάδσ, η.26 (1979), ζ.28-34, ή ίδηα, «Σα αθηεξψκαηα ησλ 

πεξηνδηθψλ», Γηαβάδσ, η.39 (1981) ζ.28-32, ε ίδηα, Αθηεξψκαηα πεξηνδηθψλ: πκβνιή 

ζηελ θαηαγξαθή ηνπο (1880-1980), Αζήλα 1982, ε ίδηα, «Σεχρε-αθηεξψκαηα ζηελ 

Δπηζεψξεζε Σέρλεο», Γηαβάδσ, η.67 (1983), ζ.38-44, ε ίδηα, Διιεληθφο λεαληθφο ηχπνο 

(1830-1914): Καηαγξαθή, Αζήλα 1987, «Ζ βηβιηνγξαθία ησλ ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ ηνπ 

19νπ αηψλα», Πξαθηηθά Α΄ πλεδξίνπ Διιεληθήο Βηβιηνγξαθίαο, Αζήλα 1990, ζ.193-201, 

ε ίδηα, Σα ειιεληθά νηθνγελεηαθά θηινινγηθά πεξηνδηθά …, φ. π., ζεκ. 97, ε ίδηα, «Σα 

ειιεληθά πεξηνδηθά γηα παηδηά θαη εθήβνπο (1836-1936)», Πξαθηηθά ηνπ πκπνζίνπ «Σν 

παηδηθφ έληππν», Θεζζαινλίθε 1995, ζ.57-68, ε ίδηα, Σεχρε-αθηεξψκαηα ησλ ειιεληθψλ 

πεξηνδηθψλ (1879-1997), Αζήλα 1999, ε ίδηα, Κξηηηθά θείκελα ζε πεξηνδηθά ηνπ 19νπ 

αηψλα: Σεηξάδηα εξγαζίαο, Α΄ (1831-1863), Ησάλληλα 2005, ε ίδηα, «Σεξπφκελαη θαη 

δηδαζθφκελαη ελ ηαπηψ: Οη Διιελίδεο αλαγλψζηξηεο ησλ πεξηνδηθψλ ηνπ 19νπ αηψλα», 

Πξαθηηθά ηεο ΗΓ΄ Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθήο πλάληεζεο ηνπ Σνκέα ΜΝΔ, «Μλήκε Παλ. 

Μνπιιά, Νενειιεληθή ινγνηερλία θαη θξηηηθή απφ ην Γηαθσηηζκφ έσο ζήκεξα», 

Θεζζαινλίθε 2013, ζ.469-478. Βι. αθφκε θαη Υαξάιακπνο Καξάνγινπ, Σν πεξηνδηθφ 

Μνχζα 1920-1923: Εεηήκαηα Ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, Αζήλα 1991, ν 

ίδηνο, Πεξηνδηθά ιφγνπ θαη ηέρλεο 1901-1940: Αζελατθά πεξηνδηθά 1901-1925, 

Θεζζαινλίθε 1996, ν ίδηνο (επηκ.), Πεξηνδηθά ιφγνπ θαη ηέρλεο 1901-1940: Αζελατθά 

πεξηνδηθά 1926-1933, Θεζζαινλίθε 2002, θαη ν ίδηνο (επηκ.), Πεξηνδηθά ιφγνπ θαη ηέρλεο 

1901-1940: Αζελατθά πεξηνδηθά 1934-1940, Θεζζαινλίθε 2007, Κσζηήο Γαλφπνπινο 

θαη Λίηζα Υαηδνπνχινπ, Ζ Δπηέξπε (1847-1855), Θεζζαινλίθε 1997, Μαξηάλζε 

Καπιάλνγινπ, Διιεληθή παξάδνζε: Σα παξακχζηα ζηα πεξηνδηθά γηα παηδηά θαη λένπο 

(1836-1922), Αζήλα 1998, Υάξεο Αζαλαζηάδεο, Γάζθαινη θαη εθπαηδεπηηθφο 

δεκνηηθηζκφο: Σν πεξηνδηθφ Απγή 1923-1925, Αζήλα 2001, Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο 

Έξεπλαο, Διιεληθά παηδαγσγηθά πεξηνδηθά 1831-1991. Βηβιηνγξαθία 1831-1974. Α' θάζε, 

επνπηεία: Αιέμεο Γεκαξάο, εηζαγσγή – επηκέιεηα: Υάξεο 'Αζαλαζηάδεο, Αζήλα 2004, 

Έξε ηαπξνπνχινπ, «πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ λενειιεληθνχ δηεγήκαηνο: Πξσηφηππα 

θαη κεηαθξαζκέλα θείκελα ζην πεξηνδηθφ Δβδνκάο, ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Σν δηήγεκα 

ζηελ ειιεληθή θαη ζηηο μέλεο ινγνηερλίεο: Θεσξία-Γξαθή-Πξφζιεςε, επηκ.: Δ. Πνιίηνπ-

Μαξκαξηλνχ θαη .Νηελίζε, Αζήλα 2008, ζ.250-271. Πξνζζέησ θαη άιιε βηβιηνγξαθία: 

Οληέη Βαξψλ, Διιεληθφο λεαληθφο Tχπνο (1941-1945): Καηαγξαθή, Αζήλα 1987, Βίθπ 

Πάηζηνπ, Ζ Γηάπιαζηο ησλ Παίδσλ (1879-1922), Αζήλα 1987, Β. Καιαληδνπνχινπ, 

πκβνιή ζηε κειέηε ινγνηερληθψλ θαη εκηινγνηερληθψλ πεξηνδηθψλ ηεο Θεζζαινλίθεο, 

Θεζζαινλίθε 1989, Α. Παλνπνχινπ θαη Κ. Σζηθλάθεο, Διιεληθφο λεαληθφο Tχπνο (1936-
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1941): Καηαγξαθή, Αζήλα, 1992, Κ. Σζηθλάθεο, Διιεληθφο λεαληθφο Tχπνο (1915-1936): 

Καηαγξαθή, Αζήλα, 1992. Β. Γ. Αλαγλσζηφπνπινο, «Παηδηθά-Νεαληθά πεξηνδηθά», 

Γηαδξνκέο, η.32 (1993), ζ.311-316, Υ. Νηνπληά, Λνγνηερλία θαη Πνιηηηθή: Σα πεξηνδηθά 

ηεο Αξηζηεξάο ζηνλ Μεζνπφιεκν, Αζήλα, 1999, . Μπαιηά, Σα ειιεληθά παηδαγσγηθά 

πεξηνδηθά (1898-1930): απφ ηελ εζληθή αγσγή ζηε λέα αγσγή θαη ην ζρνιείν εξγαζίαο, 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2000, Λχληε Γαιάηε (επηκ), Μπνπθέην, Δβδνκαδηαία 

Δηθνλνγξαθεκέλε Φηινινγηθή Δπηζεψξεζηο, Αζήλα 2004, ε ίδηα (επηκ), Ο 

Θεαηήο.Δβδνκαδηαία Δηθνλνγξαθεκέλε Δπηζεψξεζηο, Αζήλα 2004, ε ίδηα (επηκ), 

Εέθπξνο: Αηζζεκαηηθή βηβιηνζήθε απηνηειψλ κπζηζηνξεκάησλ, Αζήλα 2004, Μηράιεο 

Μηραήι, Δηθφλεο, Πιήξεο αξρείν ησλ εμσθχιισλ 1955-1967, Αζήλα 2005, . Εηψγνπ, Θ. 

Υαζεθίδνπ, Β. Φνχθαο, Παηδαγσγηθά πεξηνδηθά ζηε Διιάδα θαηά ηνλ 19ν αηψλα…, φ. π., 

Γ. Παλαγηψηνπ, Ο Σαρπδξφκνο, Γεκνζηεχκαηα 1954-1958: Βηβιηνγξαθηθή θαηαγξαθή, 

Αζήλα 2005, Θ. Υαζεθίδνπ-Μάξθνπ, Δθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά πεξηνδηθά ζηελ 

Διιάδα: Ζ δηακφξθσζε ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο θαηά ηνλ 19ν αηψλα, δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή, Θεζζαινλίθε 2005, . Υαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σν πεξηνδηθφ Παηδηθφο 

Κφζκνο (1930- 1952): πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ λενειιεληθνχ πεξηνδηθνχ Σχπνπ, Αζήλα 

2007, νθία Νηελίζε (επηκ.), Ζ γπλαηθεία εηθαζηηθή θαη ινγνηερληθή παξνπζία ζηα 

πεξηνδηθά Λφγνπ θαη Σέρλεο (1900-1940), Πξαθηηθά Ζκεξίδαο Α..Κ.Σ. (Αζήλα, 10 

Ννεκβξίνπ 2007), Αζήλα 2008, Γ. Παπαδάθεο Γ. θαη Ν. Πνι. Νηθνιαΐδεο, ΄70’ ο-‘80΄ο: 

Σα πεξηνδηθά πνπ αγαπήζακε, Αζήλα 2012, Δπζεβία Υαζάπε-Υξηζηνδνχινπ, Σάζεηο 

αλαλέσζεο ζην λενειιεληθφ ζέαηξν: Ο Ννπκάο θαη ηα πεξηνδηθά ηεο Αξηζηεξάο (1903-

1931), Θεζζαινλίθε 2012]. 

110
 Φπρνγηφο, φ. π. 

111
 «Σα ζέκαηα ελδπκαζίαο θαη κφδαο εκθαλίδνληαη ζε κηθξά δεκνζηεχκαηα ζηηο ηειεπηαίεο 

ζειίδεο. Με ηελ πάξνδν ησλ δεθαεηηψλ εθδίδνληαη θαη εμεηδηθεπκέλα έληππα πνπ ην βάξνο 

ηνπο κεηαηνπίδεηαη ζηα ζέκαηα κφδαο» (Γηαθνπκάθε-Μσξαΐηε, φ. π, ζ.487).  

112
 Πέξα απφ ηελ επξσπατθή κφδα πνπ θηινμελνχλ ηα γπλαηθεία πεξηνδηθά ζηελ Αζήλα θαη 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπσο: Άξηεκηο, Δπξπδίθε, Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ, Ζ Θάιεηα, 

Κπςέιε, Οηθνγέλεηα, Πιεηάο θ.ά. (βι. Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ Μέζε Δθπαίδεπζε ησλ 

θνξηηζηψλ…,1986, ζ.307-313, Γηαθνπκάθε-Μσξατηε, φ. π., ζ.484-493), ζην πιαίζην ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο θηινθαιίαο ηεο ζχγρξνλεο Διιελίδαο, παξάιιεια ζηελ αγνξά 

θπθινθνξνχζαλ θαη πεξηνδηθά κφδαο, φπσο Ζ Φηιφθαινο Πελειφπε, πνπ ζε θχξην άξζξν 

ηεο ην 1897, δέθα ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο θπθινθνξίαο ηεο, εθζεηάδεη «ηελ πνηφηεηα 

ηνπ εληχπνπ θαη ππφ ηελ έπνςηλ ηεο κεγάιεο απηνχ ρξεζηκφηεηνο θαη ππφ ηελ έπνςηλ ηεο 

θηινθαιίαο, ακηιιψκελνλ θαηά ηα πάληα πξνο ηα εγθξηηψηεξα ησλ φκνηαο θχζεσο 
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επξσπατθψλ πεξηνδηθψλ (…)» (Μπαθαιάθε θαη Διεγκίηνπ, φ. π., ζ.58). Δπίζεο, 

«πγρξφλσο ζηελ αγνξά θπθινθνξνχζαλ πεξηνδηθά κφδαο θαη θηγνπξίληα γηα επαγγεικαηίεο 

κνδίζηξεο, θαπεινχδεο, αζπξνξνπρνχδεο, γηα παξάδεηγκα ζην Ζκεξνιφγηνλ ηεο Φηινθάινπ 

Πελειφπεο ηνπ 1898 δηαθεκίδνληαη ηα πεξηνδηθά Le Coquet, Paris-Figurine journal de 

Modes, Le Journal des Modistes θαη Le Journal des Lingères. Οη ελδηαθεξφκελεο 

κπνξνχζαλ λα γξαθηνχλ ζπλδξνκήηξηεο ζηα γξαθεία ηεο Φηινθάινπ Πελειφπεο». (φ. π., 

ζ.58). Σα παξαπάλσ ηεθκεξηψλεη θαη ε καξηπξία ηνπ ινγνηέρλε Γξεγνξίνπ Ξελφπνπινπ, 

«Ζ δσή κνπ ζαλ κπζηζηφξεκα», Απηνβηνγξαθία, Άπαληα, ηφκνο 1, Αζήλα, 1972, ζ.72, 

φπνπ: «Ζ ζνθή γπλαίθα ε Φαλαξηψηηζζα κε ηε ιεπηή αλαηξνθή, ήηαλ θαη λνηθνθπξά 

κεγάιε. Καη θξαγθνξάθηξα αθφκα. Ωο ηα δέθα κνπ δε κ’ έληπλε ξάθηεο. Ζ κεηέξα κνπ. Καη 

κνχθαλε θάηη θνξεζηέο, πνπ γχξηδαλ ηα θηιηθά καο ζπίηηα γηα κνληέιν, ζαλ ην πεξίθεκν 

εθείλν δαθεηάθη ‘ηνπ ςχιινπ ην ρξψκα κε ηε ιηιά θφδξα’ πνπ πεξηγξάθσ ζην δηήγεκά κνπ 

‘Αζαλαζία’. Γηαηί έπαηξλε θαη θηγνπξίλη. Πψο ηε ζπκνχκαη εθείλε ηε ‘Mode Illustrée’ πνπ 

ηεο εξρφηαλ απφ ην Παξίζη θάζε δεθαπέληε, κε ην πεξηθάιπκκα απφ ηζηγαξφραξην πνπ 

έγξαθε γαιιηθά ηφλνκά ηεο θαη ηα ‘παηξφλ’ πνπ κνπ θαίλνληαλ ηφζν παξάμελα, θαη ηηο 

ρξσκαηηζηέο θηγνχξεο πνπ ηξειαηλφκνπλ λα βιέπσ!». (Πβ. Μαξίλα Βξέιιε-Εάρνπ, Ζ 

ελδπκαζία ζηε Εάθπλζν κεηά ηελ Έλσζε (1864-1910), Αζήλα 2002, ζ.47, ζεκ.35). Αθφκε 

γηα ηνλ ληφπην θαη εηζαγφκελν γπλαηθείν πεξηνδηθφ Σχπν κφδαο βι. ζην Σξίην Μέξνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο: X. Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο κφδαο ζηελ Διιάδα 1860-1975 

κέζα απφ ηα δεκνζηεχκαηα ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ.  

113
 Δλδπκαηνινγηθφ πιηθφ απφ ηνλ πεξηνδηθφ θαη εκεξήζην Σχπν έρεη αμηνπνηεζεί ζηηο 

εξγαζίεο: Μαξίλα Βξέιιε-Εάρνπ, «Έλδπκα θαη δηαθήκηζε ζηε Εάθπλζν θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1877-1911», Γσδψλε, 15:1 (1986), ζ.143-168, ε ίδηα, Ζ ελδπκαζία ζηε 

Εάθπλζν κεηά ηελ Έλσζε (1864-1910), Αζήλα 2003, ε ίδηα, «Έλδπκα θαη δηαθήκηζε ζηελ 

Κεθαινληά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ. Οη αγγειίεο ζην Εηδάληνλ», 

Λανγξαθία, 41 (2007-2008), ζ.73-138, Γηαθνπκάθε-Μσξαΐηε, φ. π., Υαξίθιεηα-Γιαχθε 
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ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ  

ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

Ι. Εςάγγελορ Χπ. Σεπζόποςλορ (1906-1990) 

«Απφ κηθξφ παηδί ζηελ βηνπάιε, ν εθδφηεο ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ πέξαζε απφ 

πνιιά επαγγέικαηα, έγηλε ηππνγξάθνο, ζθηηζνγξάθνο, δεκνζηνγξάθνο, 

δπκψζεθε, ρηππήζεθε κε ηε δσή, γλψξηζε κεγάιεο δπζθνιίεο θαη ην 

επηζηέγαζκα ηεο ζέιεζεο, ηνπ κφρζνπ ηνπ είλαη αθξηβψο απηφ ην 

πεξηνδηθφ, γηα ην νπνίν αηζζάλεηαη πεξήθαλνο»  

                                                                          ιγα Μπαθνκάξνπ
1
  

 

«Σί ήηαλ ηειηθά, πεξηζζφηεξν δσγξάθνο ή εθδφηεο;  

Ήηαλ λνκίδσ, έλαο κεγάινο θαιιηηέρλεο, κε φηη θη αλ θαηαπηάλνληαλ» 

                                                                            Άξεο Σεξδφπνπινο
2
  

 

Ο Βοάββεθμξ Υνήζημο Σενγυπμοθμξ (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.1) ζφιθςκα ιε 

ηδκ πνμζςπζηή ημο ιανηονία, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζοκέκηεολδ πμο 

πανεπχνδζε, ημ 1980, ζηδκ δδιμζζμβνάθμ ηδξ θβα Μπαημιάνμο, ιε ηίηθμ 

«Βοάββεθμξ Σενγυπμοθμξ, Δ ΓΤΝΑΗΚΑ ιμο έδςζε ιεβάθδ πανά» βζα ημ βζα ημ 

αθζένςια, 30 Υξφληα ΓΤΝΑΗΚΑ, βεκκήεδηε ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα (1906)
3
 

ζηα Αανδακέθζα ημο Βθθήζπμκημο. Ήηακ ημ ηνίημ απυ ηα ηέζζενα παζδζά ημο 

«ελζέξκνπ Βεληδειηθνχ» αζαθζμδέηδ ηαζ ηοπμβνάθμο Υνήζημο Σενγυπμοθμο, (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.2) «κε θαηαπιεθηηθή επρέξεηα ζην ζρέδην»  

ιςξ, επεζδή μ παηέναξ ημο ιεηέδζδε ζηδκ Βθθάδα πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ 

μπονχζεζξ ηςκ ηεκχκ ηςκ Αανδακεθθίςκ - ιέζς ημο δδιμζζμβνάθμο ηαζ θίθμο 

ημο, Ώκδνέα Καααθάηδ- υηακ αοηή δ δναζηδνζυηδηα βίκεηαζ ακηζθδπηή απυ ημοξ 

Σμφνημοξ, ακαβηάγεηαζ, ημ 1914, θίβμ πνζκ ηδκ έηνδλδ ημο πμθέιμο ζηα ηεκά, 

κα εβηαηαθείρεζ ηδκ Σμονηία ηαζ κα ένεεζ ζηδκ Βθθάδα ιε ηδκ μζημβέκεζά ημο,  



51 
 

Δ μδυξ Ώζηθδπζμφ ζηδκ Ώεήκα βίκεηαζ «πξψηε γεηηνληά ησλ παηδηθψλ 

ρξφλσλ» ημο κεανμφ Βοάββεθμο υ υπμζμξ ιμθμκυηζ δ μζημβέκεζα ημο ακηζιεηςπίγεζ 

μζημκμιζηά πνμαθήιαηα ηαζ «κε δπζθνιία θαηάθεξλε λα επηβηψζεη», μθμηθδνχκεζ 

ημκ ηφηθμ ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ζοκεπίγεζ ηζξ ζπμοδέξ ημο «κέρξη ηελ 

Β΄ ηάμε ηνπ Διιεληθνχ» θμζηχκηαξ ζε δζάθμνα ζπμθεία ηδξ Ώεήκαξ υπςξ ημο 

«Φηιηππίδε» ημο «Νηθνιαΐδε» ημο «Φσηφπνπινπ». ιςξ μζ πμθζηζηέξ πεπμζεήζεζξ 

ημο Υνήζημο Σενγυπμοθμο ημκ μδδβμφκ ζηδκ θοθαηή ιε ηδκ ηαηδβμνία ημο 

«πξάθηνξα ηεο Αγγιηθήο πξνπαγάλδαο!»…  

Σμ 1920 μ Βοάββεθμξ Σενγυπμοθμξ, μ απμθοθαηζζιέκμξ παηέναξ ημο ηαζ 

ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ επζζηνέθμοκ ζηα Αανδακέθθζα, υπμο ζοκεπίγεζ 

ηζξ ζπμοδέξ ημο ζημ «Αξξελαγσγείνλ» ηαζ ιάθζζηα δςνεάκ ιε απυθαζδ ηδξ 

«Γεκνγεξνληίαο» εκχ πανάθθδθα μνβακχκεζ ηδκ πνχηδ ημο δμοθεζά 

αζπμθμφιεκμξ ιε ημ ειπυνζμ: 

«Έθαλα ηελ πξψηε κνπ δνπιεηά έκπνξνο! Με θάηη θίινπο 

πηηζηξηθάδεο, πεγαίλακε κ’ έλα θαξφηζη θαη πνπιάγακε ιεκνλάδεο ζηα 

γαιιηθά, αγγιηθά θαη ηα ηηαιηθά ζηξαηεχκαηα πνπ είραλ αξρίζεη λα 

θαηαθζάλνπλ ζην κεηαμχ. Θπκάκαη (…) Θπκάκαη θη έλαλ Δγγιέδν 

αμησκαηηθφ πνπλ καο έιεγε: ‘Γνπ άαξ παίληεο Διιήλσλ’! !» 

Χζηυζμ, υπςξ θαίκεηαζ, μ Σενγυπμοθμξ δεκ ε’ ανβήζεζ κα εβηαηαθείρεζ 

ηαζ πάθζ ηδκ ζδζαίηενδ παηνίδα ημο, μνζζηζηά, ιε ημκ λενζγςιυ ημο 1922, ηαζ κα 

εβηαηαζηαεεί ηοπαία ζηδκ Ίιανμ. Εδμφ πχξ πενζβνάθεζ υ ίδζμξ αοηυ ημ πνμκζηυ 

ηδξ ιεηάααζδξ ζηδκ θβα Μπαημιάνμο: 

«(…) ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922, [ελψ] νη ζθαγέο είραλ αξρίζεη ζηελ 

ελδνρψξα. Με κνλαδηθή απνζθεπή καο έλα ηζνπβάιη, φπνπ είρακε 

ξίμεη ηα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηε κεραλή ηνπ παηέξα θη ελψ ην 

εγγιέδηθν ζσξεθηφ ‘Άηξνλ Νηηνχθ, βνκβάξδηδε, ελ πιήξε πνιέκσ 

δειαδή, κπήθακε ζ’ έλα θαΐθη, ρσξίο λα έρνπκε ηδέα πνπ ζα καο 

βγάιεη, νχηε βέβαηα αλ ζα βγνχκε δσληαλνί. Σειηθά θηάζακε ζηελ 

Ίκβξν. Απφ θεη ζε ιίγν θαηξφ ν παηέξαο έθπγε γηα θακηά δνπιεηά ζηελ 

Αζήλα, ν Αληψλεο [ν αδειθφο] επίζεο γηα ζηξαηηψηεο. Έκεηλα εγψ κε 

ηελ κάλα κνπ θαη ηελ αδειθή κνπ - ν αδειθφο καο ν Αλδξέαο είρε 
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πεζάλεη ζε κηα επηδεκία γξίπεο ην 1917- πξνζηάηεο, γηα πξψηε θνξά 

κηαο νηθνγέλεηαο»  

ηδκ Ίιανμ, δναζηδνζμπμζείηαζ ηαζ ηενδίγεζ «ηνπ θφζκνπ ηα ιεθηά – 

αζεκέληεο δξαρκέο ήηαλ ηφηε» υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ ίδζμξ, εηδίδμκηαξ 

ιε ηδ αμήεεζα ημο ηδθεβναθδηή ημο κδζζμφ Φμοζζάκδ ηδκ Δθεκεξίδα ηεο Ίκβξνπ, 

ηδκ μπμία ηοπχκεζ ηαζ πςθεί μ ίδζμξ ημ ανάδο. Πανάθθδθα ζοκενβάγεηαζ ιε ηδκ 

αββθζηή εηαζνεία ακεθηφζεςξ καοαβίςκ υπμο ηοπχκεζ ηαηαζηάζεζξ, αθθά επί 

πθέμκ ηαζ ιε ημκ δζεοεοκηή ημο «εκηγπκλαζίνπ» κηφκμκηαξ ηα παθαζιέκα αζαθία 

ηςκ ιαεδηχκ. Παν’ υθα αοηά ημκ επυιεκμ πνυκμ Βοάββεθμξ ιε ηδκ μζημβέκεζά ημο 

εβηαηαθείπμοκ ηδκ Ίιανμ ηαζ πθέμκ μνζζηζηά εβηαείζηαηαζ ζηδκ Ώεήκα, υπμο 

«ξίρλεηαη ζηελ ζθιεξφ αγψλα ηεο επηβίσζεο». 

ηδκ πνςηεφμοζα, δ επαββεθιαηζηή ημο δναζηδνζυηδηα λεηζκά, ςξ 

ζημζπεζμεέηδξ ηοπμβναθείςκ, ανπμιέκδ απυ ηδκ ζοκμζηία ημο Φοννή, ηαζ ζηδκ 

ζοκέπεζα ςξ δζαθοηήξ ζημζπείςκ ζηδκ εθδιενίδα Διεχζεξνλ Βήκα. Γφνς ζημ 1925, 

πανάθθδθα ιε ηδκ ενβαζία ημο, απμθαζίγεζ κα ζπμοδάζεζ ζηδ πμθή Καθχκ 

Σεπκχκ ημο Πμθοηεπκείμο Ώεδκχκ. Μαεδηήξ ημο Νίημο Λφηνα ζφβπνμκμξ ζηδ 

ζπμθή ιε ημκ Γζάκκδ Σζανμφπδ ηαζ ημκ Γζάκκδ Μυναθδ, πανά ημ ελακηθδηζηυ 

ςνάνζμ ιε ζζδενέκζα εέθδζδ ηαζ ακημπή, ιε ηδκ ηαηακυδζδ ημο Λφηνα, ημ 1932, 

ηαηαθένκεζ κα μθμηθδνχζεζ, ηζξ επηάπνμκεξ ζπμοδέξ ημο ιε «άξηζηα θαη κε ρξπζφ 

βξαβείν», ζφιθςκα ιε ηα βναθυιεκα απυ ηδκ Μπαημιάνμο: 

«Έπηαλε δνπιεηά ζηηο 6 ην απφγεπκα, έηξσγε κε ηνπο άιινπο εξγάηεο 

ζηηο 8 ζηελ νδφ σθξάηνπο, ζρφιαγε ζηηο 3 κεηά ηα κεζάλπρηα, 

πήγαηλε ζην ζπίηη ηνπ ζηνπο Ακπεινθήπνπο θαη ζηηο 8 ην πξσί έπξεπε 

λα βξίζθεηαη ζηελ ρνιή. Καηαπνλεκέλνο αξγνχζε ιίγν θακηά θνξά, θη 

ν δάζθαιφο ηνπ ν Νίθνο Λχηξαο αλαγθάζηεθε λα ηνλ παξαηεξήζεη θαη 

λα ηνπ πεη ‘λ’ αθήζεη ηα γιέληηα, αλ ζέιεη λα πξνθφςεη ζηηο ζπνπδέο 

ηνπ’. Αιιά φηαλ έκαζε ‘πεξί πνίσλ γιεληηψλ επξφθεηην’, ηνπ έδσζε ηελ 

άδεηα λα πεγαίλεη φπνηα ψξα ήζειε ζην κάζεκά ηνπ. Έηζη, κ’ απηφ ην 

εμαληιεηηθφ σξάξην, ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαζεγεηή, ηε ζηδεξέληα 

ζέιεζε θαη αληνρή ηνπ ν Δπάγγεινο Σεξδφπνπινο θαηφξζσζε λα 

ηειεηψζεη ηηο επηάρξνλεο ζπνπδέο ηνπ κε άξηζηα θαη ρξπζφ βξαβείν, ην 

1932». 
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Σμ 1931, ημ Διεχζεξνλ Βήκα, εηζοβπνμκίγεηαζ ιε «ιηλνηππηθέο κεραλέο», μ 

Σενγυπμοθμξ πάκεζ ηδκ δμοθεζά ημο ηαζ έηζζ απμθαζίγεζ κα αζπμθδεεί ιε ημ 

ζηίηζμ εκχ πανάθθδθα ιεθεηά βζα κα επεηηείκεζ ημοξ επαββεθιαηζημφξ ημο 

μνίγμκηεξ ζημκ ημιέα ηδξ δζαθήιζζδξ. Μεθεηά ημ πκεφια ηαζ ηδκ ηεπκζηή ηδξ 

ιαηέηαξ απυ ημ βαθθζηυ δζαθδιζζηζηυ πενζμδζηυ Vendre, απμηηά ηδκ 

απαζημφιεκδ βκχζδ, ηαζ έηζζ ζοκενβάγεηαζ ιε ακάθμβα βναθεία, (αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.3). ηδκ ζοκέπεζα ζοκεηαζνίγεηαζ ιε ημκ Παφθμ Παοθίδδ, ακμίβμοκ 

δζηυ ημοξ αηεθζέ ηαζ ηάκμοκ «ρξπζέο δνπιηέο».  

ηδκ δεηαεηία ημο 1930, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ πνμζςπζηή ημο αθήβδζδ, 

ζοκενβάγεηαζ ιε ηδκ Δθεκεξίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, ιε ηζξ ζοζηάζεζξ ηδξ 

δδιμζζμβνάθμο Ίνζξ ηαναααίμο ηαζ ιε ηδκ εθδιενίδα Βξαδπλή, υπμο ζπεδζάγεζ  

πάνηεξ, είδμξ άβκςζημ ςξ ηυηε ζηζξ εθδιενίδεξ, ζηζηζάνεζ ιεηαλφ άθθςκ (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.4-5), ηαζ «φιν ην ζέαηξν ηεο επνρήο» απυ ημκ δθζηζςιέκμ ΐεάηδ 

ςξ ημκ κεανυ ηυηε Καηνάηδ, ηαζ ιέζα απυ αοηή ηδ ζοκενβαζία βφνς ζημ 1937 

ηαηαλζχκεηαζ ηαζ ςξ ζοκηάηηδξ λεηζκχκηαξ απυ ημ αζηοκμιζηυ νεπμνηάγ (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.6). 

Σμ 1937 πακηνεφεηαζ ηδκ «ζχληξνθν ηεο δσήο ηνπ» Ώθνμδίηδ Σζάηζζηα, 

(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.7) ηαζ απμηημφκ δφμ παζδζά ημκ Υνήζημ (πνμπμθειζηά) ηαζ 

ημκ Άνδ (ιεηαπμθειζηά) (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.8-9). 

Με ηδκ έκανλδ ημο πμθέιμο ημ 1940, δ Βξαδπλή, δζαηυπηεζ ηδκ έηδμζή ηδξ 

ηαζ πανάθθδθα δ ακμδζηή δδιμζζμβναθζηή ημο πμνεία.  

ηδκ πενίμδμ ηδξ Καημπήξ μ Σενγυπμοθμξ, εηηυξ απυ ηδκ βοκαίηα ημο ηαζ 

ημκ πνςηυημημ βζυ ημο έπεζ κα θνμκηίζεζ επίζδξ ημκ παηένα, ηδκ ιδηένα ηαζ ηδκ 

αδεθθή ημο. Σαλζδεφεζ Ώεήκα-Θεζζαθμκίηδ «αλαδεηψληαο ιίγα ηξφθηκα ζηα 

ρσξηά ηεο Λάξηζαο θαη ηεο Διαζζφλαο» βζα κα επζαζχζμοκ. 

Με ηδκ θήλδ ημο πμθέιμο, ιμθμκυηζ επακαηοηθμθμνεί δ Βξαδπλή ηαζ μ 

Σενγυπμοθμξ επζζηνέθεζ ζηδκ δμοθεζά ημο (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.10), 

ακηζθαιαάκεηαζ ηα κέα δεδμιέκα ηδξ επμπήξ ηαζ πνμζπαεεί ηαζ πανάθθδθα κ’ 

ακμίλεζ ηαζκμφνβζμοξ δνυιμοξ ζηδκ γςή ημο, υπςξ βνάθεζ δ Μπαημιάνμο: 

 «ε ζενκελία είρε αιιάμεη ζρεδφλ ηα πάληα είρε θάςεη πνιιά λήκαηα θη 

εθείλνο πξνζπαζνχζε λ’ αλνίμεη λένπο νξίδνληεο ζηελ δσή ηνπ» 
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Χζηυζμ εκχ ενβάγεηαζ ζηδκ Βξαδπλή, ελαημθμοεεί κα δζαηδνεί ημ βναθείμ 

ημο ιε ημκ Παοθίδδ, ζοκενβάγεηαζ ιε ηνλ Ρηδνζπάζηε ςξ βεθμζμβνάθμξ ιε ημ 

ρεοδχκοιμ «Σάθεο Κνπθνπέο»
4
 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.11-12) ηαζ επί πθέμκ ζημ 

ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940, ιε άθθμοξ επηά ημο «πλδέζκνπ θηηζνγξάθσλ» 

ηοηθμθμνμφκ ημ πενζμδζηυ Σξαζη ηνπ γέιηνπ. ιςξ μ εηδμηζηυ εβπείνδια ζε 

ζοθθμβζηυ επίπεδμ απμηοβπάκεζ. Σμ πενζμδζηυ δζέημρε ηδκ ηοηθμθμνία ημο ηαζ 

άθδζε «παζεηηθφ». 

Δ εηδμηζηή ημο απμηοπία, υπςξ πνέπεζ κα δοκάιςζε ημκ Σενγυπμοθμ. 

Γκχζηδξ υθμο ημο θάζιαημξ ηςκ εηδυζεςκ αθθά ηαζ ηδξ αβμνάξ, ακηζθαιαάκεηαζ 

ηδκ έθθεζρδ βοκαζηείμο πενζμδζημφ ηφπμο αθθά ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ 

ηαθαζπςνδιέκςκ ιεηά ηςκ πυθειμ Βθθδκίδςκ, ημ 1950, ηαζ πανά ηζξ επζθοθάλεζξ 

ηςκ πναηημνείςκ Σφπμο, - αθθά ηαζ ημ εθάπζζημ βοκαζηείμ δδιμζζμβναθζηυ 

δοκαιζηυ - ηαηαθένκεζ κα απμζπάζεζ ηδκ ζηήνζλδ ημο πνάηημνα Γζάκκδ 

Ώκαβκςζηυπμοθμο ηαζ ηδξ δζαθδιζζηζηήξ «Γξέθα» ηαζ έηζζ πνμπςνά ζηδκ 

επζηοπδιέκδ έηδμζδ ημο πενζμδζημφ Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ θαη ην ζπίηη, πμο ζηδ ζοκέπεζα 

ηνάηδζε ημκ ηίηθμ ιυκμ ΓΤΝΑΗΚΑ.  

Μέζα απυ ζηθδνή δμοθεζά, ζοκεπή εκδιένςζδ, εκανιμκζγυιεκμξ ημ πκεφια 

ηδξ επμπήξ αθθά ηαζ ιε ηα γδημφιεκα ημο ακαβκςζηζημφ ημο ημζκμφ, μ 

Σενγυπμοθμξ, ιεηαλφ άθθςκ, εηπαζδεφεζ ηζξ κεανέξ ιμνθςιέκεξ Βθθδκίδεξ ηαζ 

δδιζμονβεί ηδκ δζηή «ζρνιή» δδιμζζμβνάθςκ. (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.13). Με 

άνζζηδ αζζεδηζηή ηαζ εειαημθμβία ηαζ επί πθέμκ ιε δζαδμπζηέξ «κεηακνξθψζεηο» 

ηαηαθένκεζ ημκ ζοκδοαζιυ «πςειήο πνηφηεηαο κε ηελ πςειή θπθινθνξία» ηαζ δ 

«Γ» βίκεηαζ «ην θαηλφκελν ηνπ πεξηνδηθνχ Σχπνπ».  

Γζα αοηήκ ηδκ επζηοπία αθθά ηαζ ηδκ ιφδζδ ηςκ κεανχκ Βθθδκίδςκ ζηδκ 

δδιμζζμβναθία μ πανζζιαηζηυξ Σενγυπμοθμξ ακαθένεζ ζηδκ ζοκέκηεολή ημο ζηδκ 

εηπαζδεοιέκδ απυ ημκ ίδζμ θβα Μπαημιάνμο: 

«Τπήξρε έιιεηςε ελφο ηέηνηνπ πεξηνδηθνχ, ν ρψξνο ήηαλ θελφο θαη 

παξζέλνο. Αιιά βέβαηα απηφ δελ είλαη ν κφλνο νχηε ν θχξηνο ιφγνο ηεο 

επηηπρίαο ηεο. Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ, απφ ηα πξψηα θχιια θαη ηηο δηαδνρηθέο 

‘κεηακνξθψζεηο’ ηεο σο ην ζεκεξηλφ ηεο ‘πξφζσπν’ (1980), είλαη 

απνηέιεζκα ζπλερνχο πξνζπάζεηαο, πνπ θηλήζεθε απφ έλαλ άλζξσπν, 

ν φπνηνο έηπρε λα ζπγθεληξψλεη πνιιέο ηδηφηεηεο. Ήκνπλ δειαδή, 
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θαιιηηέρλεο, ηερληθφο θαη δεκνζηνγξάθνο. Δπίζεο έρνληαο κηα πείξα 

απφ ηηο γπλαίθεο, ήμεξα ηελ Διιελίδα, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

ειιείςεηο ηεο, ηελ θαηαπίεζε πνπ πθίζηαην, ζηηο αλαδεηήζεηο ηεο (…) 

Καηαιαβαίλσ, φρη ηη ζέιεη ν θφζκνο, αιιά ηη πξέπεη λα δψζσ ζηνλ 

θφζκν (…) Δίρα λα πνιεκήζσ ηελ αληίδξαζε φηη δειαδή νη γπλαίθεο 

δελ δηαβάδνπλ (,,,) Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία ήηαλ πνηφο ζα γξάθεη ην 

πεξηνδηθφ. Γηαηί, φηαλ βγήθε ε ΓΤΝΑΗΚΑ, δελ ππήξραλ παξά ηξείο 

δεκνζηνγξάθνη: Ζ Μαξία Λνπξηψηνπ, ε Ίξηο θαξαβαίνπ θαη ε 

Αιεμάλδξα Λαιανχλε (…) Έβαια αγγειία ζην πεξηνδηθφ θαη δεηνχζα 

θνπέιιεο κε ηα εμήο πξνζφληα: Να έρνπλ ηειεηψζεη Παλεπηζηήκην, λα 

γλσξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ δπν ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζεο λ λα έρνπλ 

γεληθή κφξθσζε θαη θαιιηέξγεηα αλψηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ, θαη λα 

κπνξνχλ λα γξάθνπλ, δειαδή λα μέξνπλ ζπληαθηηθφ λα δηαζέηνπλ 

επρέξεηα ζην λα εθθξάδνληαη.. Απφ θεη θαη πέξα δηθφ κνπ έξγν ήηαλ λα 

ηνπο κάζσ ηελ ηερληθή ηεο δνπιεηάο, δειαδή πψο γξάθεηαη έλα 

θνκκάηη. Πψο ην πηάλνπκε ζαλ ηδέα, πψο ην νινθιεξψλνπκε. Ήξζε 

πνιχο θφζκνο ηφηε (…) Κη είλαη γλσζηφ φηη φιεο ζρεδφλ νη 

δεκνζηνγξάθνη πνπ απηή ηελ ζηηγκή θαηέρνπλ ζέζεηο ζηνλ ειιεληθφ 

Σχπν βγήθαλ κέζα απ’ ηε ΓΤΝΑΗΚΑ. Καη άλδξεο αθφκε»  

ε ιζα πνμζπάεεζα κα ακζπκεοεμφκ ζημζπεία ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο 

Σενγυπμοθμο, εεςνχ έβηονα αοηά πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ θβα Μπαημιάνμο 

ζημ πνμακαθενυιεκμ άνενμ, πμο ζοιθςκμφκ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ηζξ πνμθμνζηέξ 

ιανηονίεξ ηςκ ζοκενβαηχκ ημο πμο ηαηέβναρα ηαζ παναηίεεκηαζ ζηδκ ζοκέπεζα 

ημο ηεθαθαίμο.  

 πςξ ακαθένεζ δ Μπαημιάνμο, μ Βοάββεθμξ Σενγυπμοθμξ ήηακ «απζηεξφο 

κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ αιιά πνιχ απζηεξφηεξνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ». Ήηακ 

ηεθεζμιακήξ, ενβαηζηυξ ιε ιεβάθδ πκεοιαηζηή δζαφβεζα ηαζ ζςιαηζηή ακημπή. 

Ώπυθοηα ζοβηεκηνςηζηυξ ήεεθε «λα πεξλνχλ φια απφ ηα ρέξηα ηνπ, λα ηα βιέπεη 

φια θαη λα ζπκθσλεί κε φια». Βκμπθείημ υηακ δεκ ήζμοκ ζηδκ χνα ζμο ζημ 

βναθείμ, υπμο εηείκμξ ηαεδιενζκά πήβαζκε πνχημξ ηαζ έθεοβε ηεθεοηαίμξ. 

Ώπαζημφζε «πεηζαξρία ζπλέπεηα θαη ηάμε πξνο ηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο ζνπ» απυ 

ημ πεζνυβναθυ ζμο πμο ημ ήεεθε άρμβμ ηαζ «ρηππεκέλν ζηελ γξαθνκεραλή» ιέπνζ 

ηα ζονηάνζα ημο βναθείμο ζμο έπνεπε «λα είλαη θαζαξά θαη ηαθηνπνηεκέλα». 
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Ήηακ ηοηθμεοιζηυξ παναηηήναξ. ηακ δεκ είπε υνελδ βζα ζογήηδζδ ημ έαθεπεξ 

ζηα ιάηζα ημο. Βπδνεάγμκηακ ζδζαίηενα απυ ηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ, ζοιπαεμφζε 

ηα εοπάνζζηα πνυζςπα, ημοξ ηαθμααθιέκμοξ ακενχπμοξ ηαζ παζνυηακ «ηηο 

γπλαίθεο πνπ θξνληίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο», εηηζιμφζε ημ πζμφιμν, ημοξ ηαθμφξ 

ηνυπμοξ ηαζ ημκ απςεμφζε «ρνληξνθνπηά». Ήηακ ήνειμξ, εοβεκζηυξ, πνμζζηυξ ηαζ 

ηαηακμμφζε ηα πνμζςπζηά πνμαθήιαηα ηςκ άθθςκ, ανηεί κα είπε πεζζηεί βζα ηδκ 

εζθζηνίκεζά ημοξ. Βκχ ηαηαθοηζηυ νυθμ ζηδκ γςή ημο υπςξ ακαθένεζ μ 

Σενγυπμοθμξ έπαζλακ μζ βμκείξ ηαζ δ ζφγοβμξ ημο.  

Βλέδςζε επίζδξ ηδκ Πξαθηηθή Γπλαίθα, ηαζ ημ Φαληάδην, ελαζθάθζζε ημ 

δζηαίςια δδιμζίεοζδξ ζζημνζχκ ημο Walt Disney (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.14), πμο 

ημο επέηνερε ηαζ δδιζμφνβδζε ζεζνά εκηφπςκ ηαζ ζηδκ δεηαεηία ημο 60 εζζάβεζ 

ηδκ ηαζκμηυιμ βζα ηδκ επμπή, εηηφπςζδ υθζεη ζηδκ Βθθάδα. (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.15) 

Σμ 1970 μθμηθήνςζε πθήνεξ ενβμζηάζζμ ηαεεημπμζδιέκδξ παναβςβήξ 

πενζμδζηχκ εκηφπςκ, ζημ Μανμφζζ. 

Πθδνμθμνίεξ βζα ημκ ηαθθζηέπκδ, Βοάββεθμ Σενγυπμοθμ, «ηνλ γελλεκέλν 

δσγξάθν» αθθά ηαζ βζα ηδκ πενίμδμ 1975-1990 πνμηφπημοκ απυ ημ άνενμ ημο 

βζμφ ημο Άνδ ιε ηίηθμ «Βοάββεθμξ: Ο άκενςπμξ πμο ίδνοζε ημκ ζφβπνμκμ 

πενζμδζηυ Σφπμ», ζημ αθζένςια 50 ρξφληα ΓΤΝΑΗΚΑ ημκ Μάνηζμ ημο 2000. 

Σδκ έιθοηδ ηθίζδ ημο παηένα ημο ζηδκ γςβναθζηή ζηζαβναθεί μ Άνδξ 

Σενγυπμοθμξ ιέζα απυ ικήιεξ ημο: 

«Σνλ είρα δεη λα δσγξαθίδεη κε κνιχβη ή κε θάξβνπλν γξάθεη. Δίρε κηα 

θαηαπιεθηηθή επρέξεηα ζην ζρέδην. ηαλ ήζειε λα ζρεδηάζεη έπηαλε 

έλα κνιχβη θαη έλα ραξηί θαη κεηά θνίηαγε απηφ πνπ ήζειε λα ζρεδηάζεη 

(…) κεηά έζθπβε ζην ραξηί θαη δσγξάθηδε ζρεδφλ απφ κλήκεο απηφ 

πνπ είραλ απνηππψζεη ηα κάηηα ηνπ. ρεδίαδε κε απίζηεπηε ηαρχηεηα 

(…) Ήηαλ ζίγνπξα γελλεκέλνο δσγξάθνο (…)» 

Άλζμ εκδζαθένμκημξ είκαζ, υπςξ ακαθένεζ μ Άνδξ, ημ βεβμκυξ υηζ απυ πμθφ 

ιζηνυξ δείπκεζ ζδζαίηενδ αδοκαιία ζημ ζπεδζαζιυ πμνηναίηςκ δθζηζςιέκςκ 

ακδνχκ υπμο ιάθζζηα απμηοπχκεζ ζδζαίηενα ημ αθέιια ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ:  
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«Ο πξψηνο πίλαθάο ηνπ πνπ δσγξάθηζε-‘φρη ν πξψηνο’ αιιά ν πην 

παιηφο πνπ βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηνπ Υξίζηνπ [Σεξδφπνπινπ] 

απεηθνλίδεη θάπνηνλ κεηξνπνιίηε έρεη ρξνλνινγία 1922, άξα ηνλ 

έθηηαμε ζε ειηθία αλάκεζα ζηα δέθα ή δεθαπέληε ρξφληα (…) Πνιιά 

έξγα πνπ έρσ ζην γξαθείν κνπ, ζρεδηάζηεθαλ αλάκεζα ζην 1925 θαη 

ζηα 1929, είλαη ζπνπδέο κε θάξβνπλν πνπ έθαλε ζηε ρνιή Καιψλ 

Σερλψλ. ζην Πνιπηερλείν ηεο Αζήλαο. Σα πεξηζζφηεξα είλαη ζπνπδέο 

ειηθησκέλσλ αληξψλ (…) Δθείλν πνπ κνπ θάλεη πεξηζζφηεξν 

εληχπσζε δελ είλαη ε άςνγε ηερληθή ηνπ, είλαη πψο, ζε ηφζν λεαξή 

ειηθία, δηάιεγε λα απνηππψζεη απηφ ην ζπγθεθξηκέλν βιέκκα ζηα κάηηα 

ησλ ειηθησκέλσλ αληξψλ. ’ έλα απφ απηά ηα πνξηξαίηα, έλαο 

εβδνκεληάρξνλνο άληξαο κε κνπζηάθη, θνηηάδεη ειαθξψο πξνο ηα 

πάλσ. ην βιέκκα ηνπ δηαθξίλεηο απηήλ ηε ζνθία ηεο ειηθίαο, αιιά 

απηφ δελ είλαη ην ζπνπδαηφηεξν. Σν ζπνπδαηφηεξν είλαη απηή ε 

πεξηθάληα πνπ θξχβεηαη ζην βιέκκα, απηή ε αγέξσρε καηηά πνπ ζε 

θάλεη λα θαηαιαβαίλεηο πσο απηφο ν ζπγθεθξηκέλνο άληξαο δελ 

θνβφηαλ ηνλ ζάλαην (…)»(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.16-18) 

Χζηυζμ, μ Σενγυπμοθμξ δεκ αζπμθήεδηε ιε ηδκ γςβναθζηή βζα 

αζμπμνζζηζημφξ θυβμοξ υπςξ θαίκεηαζ: «(…) ν παηέξαο κνπ αγαπνχζε πνιχ ηελ 

δσγξαθηθή, ζηελ δεθαεηία ηνπ 1920 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1930, ήηαλ πνιχ δχζθνιν 

λα ηα θέξεη θαλείο βφιηα δσγξαθίδνληαο», ζζπονζζιυξ πμο επζαεααζχκεηαζ απυ 

ημκ ίδζμ ημκ εηδυηδ ζηδκ ζοκέκηεολή ημο ζηδκ Μπαημιάνμο: 

«Κακηά θνξά ζθέθηνκαη φηη ζα ήζεια λα είκαη δσγξάθνο, ίζσο 

γηαηί ζχγρξνλνί κνπ ζηελ ζρνιή φπσο ν Σζαξνχρεο θαη ν Μφξαιεο 

δηέπξεςαλ. Αιιά απηνί ήηαλ αξρνληφπνπια, κπνξνχζαλ λα 

δσγξαθίζνπλ. Δγψ έπξεπε λα δνπιέςσ γηα λα δήζσ. Καη κε ηε 

δσγξαθηθή δελ έβγαηλε ην ςσκί ηφηε. Οη δσγξάθνη ιηκνθηνλνχζαλ. 

κσο θξεκνχζαλ ηνπο πίλαθέο ηνπο ζηηο εθζέζεηο, έηζη ηνπο έπαηξλαλ»  

 ιςξ δ γςβναθζηή πανέιεζκε πάκηα ζηδ ζηέρδ ημο «ζαλ κηα παιηά 

εξσκέλε κε ηελ νπνία δελ πξφιαβε λα νινθιεξψζεη ηελ ζρέζε ηνπ». (αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.19-21) Πμθθέξ θμνέξ υπςξ ζζπονίγεηαζ μ Άνδξ, άημοζε ημκ 

Σενγυπμοθμ κα θέεζ: «λα, απφ ηνλ άιιν κήλα ζα αξρίζσ λα βξίζθσ ρξφλν απφ ηα 
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πεξηνδηθά γηα λα μαλαξρίζσ λα δσγξαθίδσ» ηαζ ζδιεζχκεζ «Απηφο ν άιινο κήλαο 

φκσο ήηαλ ειιεληθνχ Σχπνπ. Γελ εξρφηαλ πνηέ»  

Πενίπμο ημ 1975, μ βζυξ ημο ακαθένεζ υηζ μ Σενγυπμοθμξ «άξρηζε λα 

θνπξάδεηαη». ιςξ επζζηνέθεζ ζηδκ παθζά ημο «εξσκέλε» ηδκ γςβναθζηή. 

Παναπςνεί ηδκ εέζδ ημο ζηα παζδζά ημο. εκχ θίβμ κςνίηενα ημοξ είπε ιεηααζαάζεζ 

ηδκ πενζμοζία ημο.  

ημ ζπίηζ ημο ζημ Παθζυ Φοπζηυ, ζε ιζα βςκζά ημο βναθείμο ημο, έπεζ ζηήζεζ 

ημ ιζηνυ αηεθζέ ημο, «ζηνλ απέλαληη ηνίρν θξεκάεη ηα έξγα ηνπ απφ ηελ επνρή πνπ 

ζπνχδαδε ζηελ Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ», βνάθεζ δ Μπαημιάνμο ημ 1980, 

ηαζ ζοκεπίγεζ: ιμο έδεζλε ιε δζζηαβιυ ιζηνά ηαζ ιεβάθα ιπθυη έπεζ απμηοπχζεζ 

ιε ιμθφαζ «θνκκάηηα ηεο Αζήλαο» ηαζ ηδξ εθθδκζηήξ οπαίενμο υπςξ πςνζμοδάηζα 

εηηθδζζέξ αμοκμπθαβζέξ «πνπ αηρκαιψηηζαλ ηα κάηηα ηνπ ζηνπο πεξηπάηνπο ηνπ 

ζηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ ζηελ εμνρή ζηηο νξεηβαηηθέο εμνξκήζεηο ηνπ».  

ημ ηέθμξ ημο 1980 «θάλεη ηελ κνλαδηθή δσγξαθηθή πξνζσπηθή ηνπ έθζεζε» 

ιε παθζέξ ημο ζπμοδέξ απυ ηδκ ζηδκ πμθή Καθχκ Σεπκχκ «θαη ηα θαηλνχξγηα 

ιάδηα πνπ είρε πξνιάβεη λα θάλεη αλάκεζα ζηα 1975-1980».  

Σμκ Αεηέιανζμ ημο 1990 μ Βοάββεθμξ Σενγυπμοθμξ θεφβεζ βζα πάκηα…, 

υπςξ πθδνμθμνμφιαζ ιεηαλφ άθθςκ ζδιζηζηχκ απυ ημ θμνηζζιέκμ 

ζοκαζζεδιαηζηά άνενμ ημο Άνδ Σενγυπμοθμο αθθά ηαζ απυ ηδκ Λζάκα 

Βθεοεενμοδάηδ
5
. (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.22) 

Σέθμξ αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ μ Σενγυπμοθμξ πανά ηδκ επαββεθιαηζηή ημο 

επζηοπία «θξάηεζε ηνλ ζπλαηζζεκαηηζκφ ηνπ». Καηά ηδκ πενίμδμ ηδξ δζηηαημνίαξ 

υηακ πμθθμί «ανζζηενμί» έιεζκακ πςνίξ δμοθεζά, ζοκενβάζηδηε ιε ημκ Γζάκκδ 

Μπαημβζακκυπμοθμ, Σάζμ Λεζααδίηδ, ηάεδ Ανμιάγμ, Ώκδνέα Φναβηζά, 

Μακχθδ Φμονημφκδ, Σάζμ ΐμονκά, ηδκ Έθθδ Παππά η.ά.
6
  

 

ΙΙ.  Οι ζςνεπγάηερ ηηρ ΓΥΝΑΙΚΑΣ  

Δ «Γ» πθαζζζχεδηε απυ πθεζάδα ήδδ δυηζιςκ δδιμζζμβνάθςκ, αθθά ηαζ 

κευηενςκ δεδμιέκδξ ηαζ ηδξ δζάνηεζαξ γςήξ ημο πενζμδζημφ ιέζα ζε είημζζ πέκηε 

πνυκζα εφθμβα ειθακίγμκηαζ ηαζ κέμζ ζοκενβάηεξ ιε ιεβαθφηενδ ή ιζηνυηενδ 
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απαζπυθδζδ ζε πμζηίθα εειαηζηά πεδία, εκχ παθαζυηενμζ απμπςνμφκ αθθά ηαζ 

ηαηά ηαζνμφξ ηάπμζμζ επακένπμκηαζ. Τπάνπμοκ ηαζ μζ ακχκοιμζ ή ηαζ 

ρεοδχκοιμζ ζοκενβάηεξ ή ιε ηδκ οπμβναθή «Γπλαίθα» ή ηέθμξ ζοκενβάηεξ λέκμζ. 

Γεκζηά δεκ ζπακίγμοκ βκςζημί δδιμζζμβνάθμζ αθθά ηαζ δζακμμφιεκμζ πμο 

οπμβνάθμοκ ηείιεκά ημοξ.  

Σμ πζμ εκδζαθένμκ είκαζ υηζ ήδδ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1950 ηαζ ελήξ πάνδ 

ζηδκ «Γ» δδιζμονβείηαζ ζηδκ Βθθάδα «γπλαηθείν ζπληαθηηθφ πξνζσπηθφ εθ ηνπ κε 

φληνο» εηπαζδεουιεκμ απυ ημκ έιπεζνμ Σενγυπμοθμ. Κάπμζα πνυζςπα απυ ημ 

πνμζςπζηυ αοηυ εα ηναηήζμοκ ζδιακηζηέξ εέζεζξ ζημκ εθθδκζηυ Σφπμ
7
.  

ημ πνχημ ηεφπμξ μζ πενζζζυηενεξ ζεθίδεξ είκαζ ακοπυβναθεξ αθθά πμθφ 

κςνίξ παναηδνείηαζ αολδηζηή ηάζδ εκοπυβναθςκ ζοκενβαζζχκ. 

Ώπυ ηδκ ΑΛΛΑΓΖ ημο 1957 ηαζ ελήξ ιε ηδκ πνμζπάεεζα ημο εηδυηδ βζα 

εηζοβπνμκζζιυ ηαζ ιε ζηυπμ ημο κα απεοεφκεηαζ ημ πενζμδζηυ ζε έκα εονφηενμ 

ακαβκςζηζηυ ημζκυ πένακ ημο βοκαζηείμο, παναηδνείηαζ αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ 

κέςκ ζοκενβαηχκ, ηονίςξ βοκαζηχκ.  

Ο ειπθμοηζζιυξ αοηυξ ηςκ ζοκενβαζζχκ υζμ ηαζ μζ εηηοπςηζηέξ 

ηαζκμημιίεξ πμο οζμεεημφκηαζ ζηαδζαηά δδιζμονβμφκ κέα δεδμιέκα. Οζ 

ηαθμηοπςιέκεξ θςημβναθίεξ - ιαονυαζπνεξ ζηδκ ανπή ηαζ έβπνςιεξ ζηδ 

ζοκέπεζα - ακηζηαεζζημφκ (ηα έζης ηαζ ημιρά) ζηίηζα, μζ πςθήζεζξ 

πανμοζζάγμοκ άκμδμ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1960 ηαζ ελήξ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηδκ ιμκμπςθζαηή εέζδ ηδξ «Γ» ζηδκ έκηοπδ βοκαζηεία πενζμδζηή αβμνά ηδξ 

επμπήξ
8
 αθθά ηαζ ηζξ έλοπκεξ πνςημαμοθίεξ ημο Σενγυπμοθμο πνμηαθμφκ ημ 

εκδζαθένμκ ηςκ δζαθδιζζηχκ
9
 ηαζ κέεξ ακάβηεξ δδιζμονβμφκηαζ βζα ελεζδίηεοζδ 

κέςκ ζοκενβαηχκ χζηε κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ακενπυιεκδξ 

δζαθήιζζδξ ζηδκ Βθθάδα
10

, υπςξ π.π. θςημβνάθςκ αθθά ηαζ άθθςκ πμο ηάπμηε 

πνέπεζ κα δδιζμονβδεμφκ απυ ημ ιδδέκ, χζηε κα πνμςεμφκ ηα κέα ηαηακαθςηζηά 

πνμσυκηα ηονίςξ ζημκ ημιέα ηδξ έκδοζδξ (πεδίμ πμο ηαθθζενβεί απυ ημ πνχημ 

ηεφπμξ ηδξ έηδμζήξ ηδξ δ «Γ»). Σέημζα είκαζ δ πενίπηςζδ ηςκ δδιζμονβχκ ημο 

ακαπηοζζυιεκμο έημζιμο εκδφιαημξ ζηδκ Βθθάδα ιε κέμοξ ηνυπμοξ
11

.  

ε υθδ ηδκ πενίμδμ ηδκ δζεφεοκζδ ημο πενζμδζημφ έπεζ μ Βοάββεθμξ 

Σενγυπμοθμξ
12

 ημ υκμιά ημο ζοκακηάιε ηάπμζεξ θμνέξ ηαζ ζηδκ ανενμβναθία, 
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ηαεχξ ηαζ ζε θςημβναθίεξ ηαζ ζηίηζα ημο
13

. Δ ανπζζοκηαλία ηαηά ηαζνμφξ 

ακδνμηναηείηαζ ή βοκαζημηναηείηαζ ή ηαηά ηαζνμφξ δεκ ακαθένεηαζ. 

Ο πνχημξ ανπζζοκηάηηδξ είκαζ μ Ώθ. Μαηνυπμοθμξ, (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.23), ηδκ οπμβναθή ημο μπμίμο ζοκακηάιε ζηα πνχηα εηαηυκ είημζζ πέκηε 

ηεφπδ ηδξ «Γ». Σμκ Μαηνυπμοθμ
14

 ακηζηαεζζηά απυ ημ 1955 μ Δθίαξ 

Μπαηυπμοθμξ, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.24), πμο οπμβνάθεζ ηδ ζεθίδα ιε ηίηθμ 

«ηδκέξ ηδξ γςήξ»
15

, εα ηναηήζεζ ηδκ ανπζζοκηαλία αθθά ηαζ ηδκ ζεθίδα ημο ηαζ 

υπζ ιυκμ ιέπνζ ημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο πενζμδζημφ ημ 1957
16

, εκχ ζηδ ζοκέπεζα 

άηοπα ηαζ ιέπνζ ηδκ απμπχνδζή ημο απυ ημ πενζμδζηυ ηδκ ανπζζοκηαλία 

δζαπεζνίγεηαζ έκαξ αηυια, μ απυ πνυκζα ζοκενβάηδξ Ώθέλακδνμξ Καννέν
17

(αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.25). 

Σδκ δεηαεηία ημο 1960, υπςξ θαίκεηαζ, μ Σενγυπμοθμξ δίκεζ πνμαάδζζια 

ζηζξ βοκαίηεξ ζοκενβάηζδεξ. Σμκ Εακμοάνζμ ημο 1961 ιαγί ιε ημ πνχημ ηεφπμξ ηδξ 

κέαξ πνμκζάξ οπμβνάθεζ ιζα κέα βοκαίηα, δ Βζνήκδ Μπμογάθδ απυ ηδκ Πάνμ. (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.26). Βίκαζ δ ακαβκχζηνζα πμο ιζα επζζημθή ηαζ ιζα ζοκάκηδζή 

ηδξ ιε ημκ Σενγυπμοθμ ημκ έπεζζακ κα ηδξ ακαεέζεζ κα ανενμβναθεί απυ ημ ηέθμξ 

ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 ζημ πενζμδζηυ ημο
18

. Δ Μπμογάθδ είκαζ ηαη’ αοηυκ δ 

βοκαίηα πμο απυ ηαζνυ ακαγδηεί, δ βοκαίηα πμο «βιέπεη ηα πξάγκαηα απφ ηελ 

γπλαηθεία πιεπξά» ηαζ πζζηεφεζ υηζ εα ιεηαθένεζ «ην γπλαηθείν πλεχκα» ζημ 

πενζμδζηυ ημο, ηδκ αίζεδζδ πμο ζηένδζε δ ακδνζηή αδοκαιία ηςκ πνμδβμοιέκςκ 

ηαηαλζςιέκςκ δδιμζζμβνάθςκ
19

. Σδξ ακαεέηεζ θμζπυκ ηδκ ανπζζοκηαλία ιε 

ζδιεζμθμβζηά ακακεςιέκμ πθέμκ ηαζ ημκ ηίηθμ: Γηεπζχληξηα πληάμεσο. Δ Βζνήκδ 

Μπμογάθδ απυ ημκ Εακμοάνζμ ημο 1961 ιέπνζ ηαζ ημκ Μάζμ ημο 1962 εα 

οπμβνάθεζ ηδκ Γηεχζπλζε πληάμεσο
20

, εα ζοιαάθεζ ζδιακηζηά ζηδκ πνυμδμ ημο 

πενζμδζημφ, εα ηενδίζεζ ηδκ εηηίιδζδ ημο Σενγυπμοθμο αθθά εα απμπςνίζεζ 

θυβς επζηείιεκδξ ιδηνυηδηαξ
21

. Σδκ εέζδ ηδξ εα πθδνχζεζ δ βθςζζμιαεήξ ηαζ 

κεανή δζηδβυνμξ Μανζάκκα Μμοηγμονίδμο
22

 ιέπνζ ηαζ ηδκ επζζηνμθή ηδξ ημκ 

Μάνηζμ ημο 1964
23

, εκχ ιεηά απυ δφμ πνυκζα ημκ Ώφβμοζημ ημο 1966 δ 

Μπμογάθδ εα απμπςνήζεζ μνζζηζηά
24

 ηαζ εα ηδκ ακηζηαηαζηήζεζ δ έιπεζνδ πθέμκ 

βζα ηδ εέζδ αοηή Μμοηγμονίδμο, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.27). ηδκ οπμβναθή ηδξ 

μπμίαξ ζοκακηάιε ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο Εμοθίμο ημο 1971
25

. Μεηά ηδκ απμπχνδζδ 

ηδξ Μμοηγμονίδμο απμοζζάγεζ υπμζα ακαθμνά ζηδκ Γηεχζπλζε πληάμεσο βζα ιζα 

δζεηία
26

. 
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ιςξ υπςξ θαίκεηαζ απυ ηζξ επζζημθέξ ηδξ Μμοκηγμονίδμο ηαζ ημο 

Σενγυπμοθμο, πμο ιμο παναπχνδζε βζα ρδθζμπμίδζδ δ Μανία Κανααία
27

, δ 

πνχηδ ζηζξ 16 Ώοβμφζημο ημο 1971 ηδκ εκδιενχκεζ βζα ηδκ απμπχνδζή ηδξ απυ 

ηδ «Γ», εκχ απυ ηδκ επζζημθή ημο εηδυηδ ηδξ 5
δξ

 Οηηςανίμο ημο ζδίμο έημοξ 

πθδνμθμνείηαζ υηζ μ ίδζμξ πθέμκ αζηεί ηαζ ηδκ Γηεχζπλζε πληάμεσο ηαζ επί 

πθέμκ εηθνάγεζ ηα υκεζνά ημο ηαζ ημκ ζοκεπή αβχκα ημο βζα ηδκ αεθηίςζδ ημο 

πενζμδζημφ. (αθ.Συι.2, Παν.2.εζη.1) 

«Αγαπεηή κνπ Μαξία, 

Δδψ θη’ ελάκηζπ κήλα αλέιαβα θαη πάιη πξνζσπηθψο ηε δηεχζπλζε 

ηνπ πεξηνδηθνχ θαη έρσ ζθνπφ λα ην θηάζσ ίζα κ’ εθεί πνπ δελ 

παίξλεη, φζνλ αθνξά ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ηα πεξηερφκελα. Γη’ απηφ 

κε κεγάιε ραξά θξάηεζα ηα ρεηξφγξαθά ζνπ ζην ρέξη κνπ. 

Πξαγκαηηθά θαη ηα ηξία θνκκάηηα πνπ κνπ έζηεηιεο, ‘Πάπηζζα 

Ησάλλα’, ‘Διηζάβεη’ θαη ΄Γάθλε ληπΜσξηέ’ είλαη αμηνινγφηαηα θαη 

ζα ηα βάισ ζηε ‘Γ’ θαη κε κεγάιε κνπ επραξίζηεζε.  

ζνλ αθνξά ην πξψην, κέρξη αχξην πνπ θπθινθνξεί ην ηεχρνο δελ 

έρεη δεκνζηεπζή ηίπνηα εδψ ζηηο εθεκεξίδεο. Δπνκέλσο ζα έρνπκε 

κηα επηηπρία, δεκνζηνγξαθηθά πξψηεο ηάμεσο. νπ ζηέιισ ινηπφλ ην 

ηεχρνο πνπ ζα ην έρεο ηαπηφρξνλα κε ηελ θπθινθνξία ηνπ ζηελ 

Αζήλα. Σα άιια θνκκάηηα ζνπ, έπνληαη ζηα δχν επφκελα, θαηά 

ζεηξάλ, ηεχρε ηεο ‘Γ’. Γη’ απηφ ζηέιλε κνπ ηέηνηα θνκκάηηα, δσληαλά, 

ζπαξηαξηζηά, πνπ ην δεκνζηνγξαθηθφ ζνπ δαηκφλην θαηνξζψλεη θη 

αλαθαιχπηεη. Πηζηεχσ ην θαζέ ηεο ‘Πάπηζζαο’ λα ζνπ αξέζεη. Σν 

έθηηαμα πξνζσπηθά ν ίδηνο. 

Δίκαη αλνηγκέλνο ζηε δνπιεηά, αιιά ειπίδσ λα κπνξέζσ γηα θαλέλα 

ηξηήκεξν, λα πεηαρηψ ζην Λνλδίλν, νπφηε ζα ηα πνχκε. 

Υαηξεηηζκνχο εηο φζνπο εξσηνχλ δη’ εκάο … θαη έρεηο επίζεο απφ 

ηε γπλαίθα κνπ ηελ πξαγκαηηθή. 

                                                                         Γηα ραξά…» 
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Ώπυ ημκ Ώφβμοζημ ημο 1973 ηαζ βζα ημοξ επυιεκμοξ επηά ιήκεξ, μ 

Βοάββεθμξ Υ. Σενγυπμοθμξ οπμβνάθεζ πανάθθδθα πένα απυ ηδκ Γηεχζπλζε ηαζ 

ηδκ Γηεχζπλζε πληάμεσο
28

, εκχ απυ ηδκ άκμζλδ ημο 1974 ηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ 

πενζυδμο δ Γηεχζπλζε πληάμεσο πενκά απυ ημκ παηένα ζηδκ μζημβέκεζα, ζημ 

δεοηενυημημ βζμ ημο ημκ Άνδ Σενγυπμοθμ, εκχ πανάθθδθα επακένπεηαζ ηαζ μ 

ηίηθμξ ημο Αξρηζπληάθηε πμο οπμβνάθεζ μ Αδιήηνδξ Καηζίιδξ
29

(αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.28). 

Μμθμκυηζ ζημ πνχημ ηεφπμξ ηδξ «Γ» οπάνπμοκ ακοπυβναθα εέιαηα ή ιε 

ρεοδχκοια ακά δεηαπεκεήιενμ, ζζβά-ζζβά ηα ηείιεκα ανπίγμοκ κα οπμβνάθμκηαζ 

επςκφιςξ, ηαζ ιε ηνοπηυκοια ή ρεοδχκοια υπςξ μ «ΗΣΟΡΗΚΟ» ζε ακάθμβα 

εέιαηα
30

, «ΜΑΡΒΑ» ζηζξ «Πκεοιαηζηέξ ηαζ Καθθζηεπκζηέξ εηδδθχζεζξ ημο 

Αεηαπεκεδιένμο»
31

, μ «ΠΔΡΗΔΡΓΟ» ζηζξ «Μαηζέξ απυ ημ Πανάεονμ»
32

, 

«Διεχζεξνο θνπεπηήο», «ΣΟΡΔΛΛΑ» ζε εέιαηα «Μαβεζνζηήξ-

Γαπανμπθαζηζηήξ»
33

, «ΗΒΤΛΛΑ» ζηδκ «Ώζηνμθμβία»
34

, «ΜΤΡΣΧ» ζηδκ 

«Ώζζεδιαηζηή αθθδθμβναθία»
35

. «Έιιε», ζηα εέιαηα ιυδαξ, «Δ θίθδ ζαξ 

΄Ώκκο», δ «θνπέιια ηνπ γπκλαζίνπ [πνπ] ζπδεηά κε ηηο ζπκκαζήηξηέο ηεο» κμενά 

ηα πνμαθήιαηα πμο ηζξ απαζπμθμφκ, ηαηά ηδκ δεηαεηία ημο 1960
36

, «Σα ζφηα-

ζφηα» απυ ημ 1974 ηαζ ελήξ ιε πνυεεζδ κα θέεζ «ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο 

ρσξίο θφβν θαη ρσξίο πάζνο»
37

 παναιέκμοκ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια.  

ε ιζα πνμζπάεεζα απμηάθορδξ ηςκ μκμιάηςκ ηςκ ζοκηαηηνζχκ ηαζ ηςκ 

ζοκηαηηχκ πθδνμθμνίεξ πνμέηορακ απυ αθζενχιαηα ημο πενζμδζημφ, 

ζοκεκηεφλεζξ ηαζ δδιμζζεφιαηα ζημκ Σφπμ. Έηζζ απυ ημ βεκέεθζμ ηεφπμξ ζηα 

«Σνίπνμκα ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ» ημκ Φεανμοάνζμ ημο 1953
38

, υπμο μ Σενγυπμοθμξ 

δδιμζζεφεζ θςημβναθίεξ ααζζηχκ ζοκενβαηχκ πμο αοημπανμοζζάγμκηαζ βεβμκυξ 

πμο πνμηαθεί επζζημθή δζαιανηονίαξ ημο ζοκηαηηζημφ, οπαθθδθζημφ ηαζ ηεπκζημφ 

πνμζςπζημφ ηδκ μπμία επίζδξ δδιμζζεφεζ
39

 ιεηαλφ άθθςκ απμηαθφπημκηαζ ηαζ 

ρεοδχκοια, υπςξ: «Διεχζεξνο θνπεπηήο»: μ Θευδ. Έλανπμξ, «ΜΑΡΒΑ»: μ 

Μάνζμξ ΐαβζάκμξ
40

, μ «ΠΔΡΗΔΡΓΟ»: μ Γ. ηαφνμο
41

, (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.29), ημ υκμια ημο μπμίμο ζοκακηάιε ηαζ ζηδκ ανενμβναθία
42

, «ΣΟΡΔΛΛΑ»: δ 

Υνφζα Παναδείζδ
43

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.30), πμο ημ υκμιά ηδξ δεκ εα ανβήζεζ 

κα θαίκεηαζ ζηζξ ζεθίδεξ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο βζα ακάθμβα εέιαηα
44

, εκχ 

ακαθμνά ζηα μκυιαηα ημο «ΗΣΟΡΗΚΟΤ», ηαζ ηδξ «ΗΒΤΛΛΑ» δεκ βίκεηαζ. 

ζμκ αθμνά ηδκ αζζεδιαηζηή αθθδθμβναθία, δ «ΜΤΡΣΧ», αοηή δεκ 
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απμηαθφπηεζ ημ υκμιά ηδξ, ηαζ ζε ακαβκχζηνζεξ πμο επζεοιμφκ κα ιάεμοκ βζ’ 

αοηήκ δ αζζεδιαηζηή ζφιαμοθμξ πνμηζιά ηδκ ακςκοιία ηδξ.  

«(…) ζν γηα ηελ θσηνγξαθία κνπ πνπ κνπ δεηάο λα 

δεκνζηεχε ην πεξηνδηθφ γηα λα κε γλσξίζεο ιίγν, είλαη 

δχζθνιν γηαηί πξνηηκψ λα κείλσ ε άγλσζηε θαη άυιε θίιε 

φισλ ησλ πνλεκέλσλ»
45

 

Σμ υκμια «Πέηξνο Αξγπξίνπ» πμο οπμβνάθεζ ημ «Ηππνηηθφ αηζζεκαηηθφ 

κπζηζηφξεκα ηεο επνρήο ηεο Φξαγθνθξαηίαο ζηελ Διιάδα» ή «Δ Αμφηζζζα ηςκ 

Ώεδκχκ»
46

 θαίκεηαζ πςξ είκαζ ρεοδχκοιμ ημο ζοκενβάηδ ημο πενζμδζημφ Ε. 

Κυηζζηα
47

.  

Σμ ηνοπηχκοιμ «ΗΣΟΡΗΚΟ» ακαθένεηαζ ζημκ ημνοθαίμ (ανζζηενυ) 

πμζδηή πμο έβναθε ηαζ Οιδνζηά ηείιεκα (π.π. ζηδκ εθδιενίδα «Πξσία»), Κχζηα 

ΐάνκαθδ, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.31), αοηυ απμηαθφπηεηαζ ζημ άνενμ Ώθέημο 

Μαηνυπμοθμο ιε ηίηθμ «Ο Πμζδηήξ ηαζ δ ‘Γπλαίθα’», ημκ Φεανμοάνζμ ημο 

1975
48

. 

Γζα ηα ρεοδχκοια «ΗΒΤΛΛΑ» ηαζ «ΜΤΡΣΧ» υπςξ είπα, δεκ πνμηφπημοκ 

μκυιαηα, ημοθάπζζημκ απυ ηα δζαεέζζια ρδθζμπμζδιέκα ηεφπδ ημο πενζμδζημφ πμο 

δζαεέης. 

ε ιζα πνμζπάεεζα πάκηςξ επζημζκςκίαξ ιε παθζέξ ζοκενβάηζδεξ ημο 

πενζμδζημφ (Φακή Πεηναθζά, Βζνήκδ Μπμογάθδ, Γςβναθίακα-Ώθίηδ ζζιακίδμο- 

Φανυβζακκδ, Πδκεθυπδ ή Πέπδ Μπμογμφθα-Κςζημπμφθμο, θβα Εςάκκμο, 

Μανία Κανααία), εκημπίζηδηακ ηαζ εοπανίζηςξ δέπεδηακ κα παναπςνήζμοκ 

ζοκεκηεφλεζξ, ζηζξ μπμίεξ ιεηαλφ άθθςκ πνμηφπηεζ μιυθςκα υηζ δ «ΗΒΤΛΛΑ» 

είκαζ δ Υανά Καννέν ζφγοβμξ ημο δδιμζζμβνάθμο ηαζ ζοκενβάηδ ημο πενζμδζημφ 

Ώθέλακδνμο Καννέν
49

, δ μπμία εα αζπμθείηαζ ιε ηδκ ζεθίδα ηδξ Ώζηνμθμβίαξ 

ιέπνζ ηαζ ηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960, εκχ πανάθθδθα βνάθεζ ηαζ ηα ηείιεκα 

βζα ηζξ ζεθίδεξ ηςκ πθεηηχκ
50

. 

Σμ ρεοδχκοιμ «ΜΤΡΣΧ» ελάθθμο, υπςξ θαίκεηαζ, δεκ εηπνμζςπεί 

ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ. πςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζοκέκηεολδ ηδξ Βζνήκδξ 

Μπμογάθδ ηαηά ηαζνμφξ ζοκηάηηνζεξ ημο πενζμδζημφ ακαθάιαακακ ημ νυθμ ηδξ 

αζζεδιαηζηήξ ζοιαμφθμο. Ώπυ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 ηαζ ιέπνζ ηδκ 
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απμπχνδζή ηδξ απυ ημ πενζμδζηυ δ ίδζα απακηά ζηδκ αζζεδιαηζηή αθθδθμβναθία, 

ηαηά ηδκ πνμδβμφιεκδ πενίμδμ ζδζαίηενα δ ζοκηάηηνζα Ρέκα ΐεθζζζανίμο
51

. 

Βπί πθέμκ πθδνμθμνήεδηα υηζ δ «Έιιε» πμο ζοκακηάιε ζε εέιαηα ιυδαξ-

ηαηά ηδκ δεηαεηία ημο 1960-δεκ είκαζ άθθδ απυ ηδκ Έθθδ Φχκδ ζοκηάηηνζα 

ιυδαξ ημο πενζμδζημφ
52

. 

Με ημ ρεοδχκοιμ «΄Αλλπ» ηαηά ηδκ ζδία δεηαεηία, υπςξ απμηαθφπηεηαζ 

ζημ ημ άνενμ ηδξ Μανβανίηαξ Πμονκάνα ζηδκ Καεδιενζκή, 2008, ανενμβναθεί δ 

ιυθζξ ηυηε δεηαεπηάπνμκδ Άκκο Κμθηζζδμπμφθμο, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.32), 

ιαεήηνζα ηδξ Γενιακζηήξ ζπμθήξ ηαζ ζήιενα εεαηνζηή ηνζηζηυξ, δ μπμία ηαζ εα 

παναιείκεζ ζηδ «Γ» ιέπνζ ηαζ ηδκ ιεηααίααζδ ημο πενζμδζημφ ζηδκ Καζεκεξηλή, 

υπμο ηαζ εα ζοκεπίζεζ ηδκ ζοκενβαζία ηδξ ιε ηδκ κέα δζεφεοκζδ υπςξ 

ακαθένεδηε
53

. 

Οζ ζεθίδεξ ιε ηίηθμ «Σα ζφηα-ζφηα» είκαζ δ ζηήθδ ημο «παιαίκαρνπ 

δεκνζηνγξάθνπ θαη αγσληζηή ηεο Αξηζηεξάο» ηάεδ Ανμιμφγμο, «πνπ απφ ηελ 

πεξίνδν ηεο ρνχληαο, βξέζεθε ππεχζπλνο εξεπλψλ ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ υπςξ 

απμηαθφπηεζ δ θβα Μπαηή ζημ αθζένςια «50 Υνυκζα Γοκαίηα» ημκ Μάνηζμ ημο 

2000
54

. 

Πίζς απυ ηδκ οπμβναθή «ΓΤΝΑΗΚΑ ή Γπλαίθα» πμο ζοκακηάιε ζηδκ 

ημζκςκζηή αθθδθμβναθία οπάνπμοκ δζάθμνμζ ζοκενβάηεξ ηαζ ζοκενβάηνζεξ ημο 

πενζμδζημφ πμο ακάθμβα ιε ηα εέιαηα ακαθαιαάκμοκ κα δχζμοκ ακηαπακηήζεζξ 

αηυια ηαζ κα απεοεοκεμφκ ζε εζδζημφξ βζα ηδκ εβηονυηδηα υπςξ ιε πθδνμθμνεί δ 

Μπμογμφθα. 

Ώπυ ηα «Σνίπνμκα ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ» επίζδξ, πθδνμθμνμφιαζηε ημ υκμια 

ημο Γζάκκδ Γαπανάηδ, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.33), «πληάθηε Γξαθείνπ», εζδζημφ 

«ηξαληπθηέξ» (ιεηαθναζηή) 
55

, ηδξ Μέθδξ Αεπυθθα, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.34), 

«κηαο απφ ηηο πξψελ δέθα σξαηφηεξεο γπλαίθεο ηεο Αζήλαο, κεηαθξάζηξηαο 

γαιιηθψλ λνπβειψλ θαη δηεγεκάησλ
56

, ηδξ Μαίνδξ ημνδζάθμο, (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.35), ζηαθζηχκ δζδβδιάηςκ
57

. Σδκ εζημκμβνάθδζδ δζδβδιάηςκ ηαζ 

ιοεζζημνδιάηςκ επζιεθείηαζ μ πμθφ ζδιακηζηυξ, ανζζηενυξ επίζδξ, γςβνάθμξ 

Ώθέημξ Κμκηυπμοθμξ
58

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.36), εκχ μ «θαιιηηέρλεο» ημο 

πενζμδζημφ Γζάκκδξ Ρεηθείηδξ, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.37), «θηηάρλεη ηα ζρέδηα, ηα 
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ρξψκαηα (…) θαη ηηο ζειίδεο»
59

 Δ «Κςιςδζμφθα ιαξ» είκαζ ένβμ ημο Π. 

Ώκηςκυπμοθμο, «Ο ηυζιμξ ηδξ ιμοζζηήξ» ηδξ Ρμοζζζάκμο, ηα ζηαονυθελα ημο 

Πακαβζςηυπμοθμο, μζ «Παζδζηέξ εθίδεξ» ηδξ Σγέκκοξ Μεθζζζδκμφ-Παπαδάηδ, 

(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.38), εκχ «Σμ παναιοεάηζ ιαξ» ζηζξ ζεθίδεξ αοηέξ ηδξ 

Πζπίκαξ Σζζιζηάθδ
60

 ημ υκμια ηδξ μπμίαξ ζοκακηάιε ηαζ ζε άθθα ηείιεκα 
61

 

ηαεχξ, ηαζ ημο Ώκη. Μανιανζκμφ πμο, εηηυξ ηςκ άθθςκ, αζπμθείηαζ ηαζ ιε ηδκ 

ηοπμβναθζηή δζυνεςζδ ημο πενζμδζημφ
62

. Δ Κ. θαέθθμο αζπμθείηαζ ιε εέιαηα 

«ειιεληθήο ρεηξνηερλίαο» αθθά ημ υκμιά ηδξ εα ζοκακηήζμοιε ηαζ ζε ένεοκεξ 

η.ά
63

 εκχ ιε ημ «Διεχζεξν Ρεπνξηάδ» αζπμθμφκηαζ δ εζημζάπνμκδ ΐμθζχηζζζα 

Μαίνδ Σαηάβζα
64

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.39), ηαζ δ Ώββέθθα Καηναιάδμο
65

 (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.113), βκςζηέξ απυ πνμδβμφιεκα ηεφπδ. 

ηα εέιαηα μιμνθζάξ, πνμζχπμο ηαζ ημο ζχιαημξ πανμοζζάγεηαζ δ 

βκςζηή απυ ημ πνχημ ηεφπμξ Συκο Μπνάηζμο ηαζ ιεηέπεζηα Γζακκήθμο
66

, (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.40), «Γηεπζχληξηα ηνπ Φπζηνζεξαπεπηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ 

Αηζζεηηθνχ θαη Υεηξνπξγηθνχ Θεξαπεπηεξίνπ Αζελψλ»
67

, ημ υκμια ηδξ μπμίαξ 

ζοκακηάιε ιέπνζ ηδκ ΑΛΛΑΓΖ ημο 1957, επίζδξ δ Αυικα ανημπμφθμο
68

, βνάθεζ 

επχκοια βζα ηδκ πενζπμίδζδ ημο δένιαημξ ηαζ ηδξ μιμνθζάξ
69

  

ηζξ ζεθίδεξ δζαηυζιδζδξ ζοκακηάιε ημκ «πξαθηηθφ άζζν» ημο είδμοξ 

Γζχνβμ ενεηάημ ζε υθδ ηδκ πενίμδμ, βζα ακάθμβα εέιαηα
70

 (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.41). 

Τπεφεοκεξ βζα βοκαζηείεξ αζπμθίεξ είκαζ δ Σγέθθα Κνζιίγδ ηαζ δ Οθοιπία 

Μπυκηγμο-Βλάνπμο, βζα ημ πθέλζιμ δ πνχηδ βζα ημ πανάνηδια παηνυκ δ 

Βλάνπμο
71

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.42-43). «Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο» μ Ώκη. 

Νμιζηυξ ηαζ ζηδ «δηεθπεξαίσζε» είκαζ μζ Ώ. Σενγυπμοθμξ, Λ. Πνάπαξ, Βζν. 

ΐανδαλυβθμο
72

. 

Σμ 1956 πνμζθαιαάκεηαζ ζημ πενζμδζηυ δ κεανή ηυηε βαθθμιαεήξ ηαζ 

αββθμιαεήξ, ανζζημφπμξ ημο βοικαζίμο Πέπδ Μπμογμφθα, ιέζς ημο δζηδβυνμο 

ημο εηδυηδ ηαζ θίθμο ημο εείμο ηδξ δζεοεοκημφ ηδξ Βεκζηήξ Σναπέγδξ. Πένα απυ 

θίβεξ ιεηαθνάζεζξ ζηδκ ανπή, εηπαζδεφεηαζ απυ ημκ Σενγυπμοθμ ηαζ αζπμθείηαζ 

ιε ηδκ δζυνεςζδ ηαζ ηδκ ζεθζδμπμίδζδ ημο πενζμδζημφ ζημ ηοπμβναθείμ
73

.  



66 
 

ιςξ μζ ζοκενβάηεξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ή ακαθένμκηαζ ζηα «Σξίρξνλα» 

βεκέεθζα ημο πενζμδζημφ δεκ είκαζ ιυκμ αοημί. Πνζκ απυ ηδκ δδιμζίεοζδ εηείκδ 

ζοκακηά ηακείξ επχκοιεξ ζοκενβαζίεξ. 

ε ιζα πνχηδ πνμζέββζζδ ζηδκ πανμφζα ενβαζία δ ακαθμνά ζε μκυιαηα 

ζοκενβαηχκ ηαζ ηείιεκα αηθμοεεί ηδκ ανίειδζδ ηςκ ηεοπχκ ακά εέια, 

πενζμνζγυιεκδ ζε πνυζςπα πμο δ ζοιιεημπή ημοξ πανμοζζάγεζ πνμκζηή δζάνηεζα 

πςνίξ πάκηςξ κα αβκμδεμφκ ηαζ ζοκενβαζίεξ πμο ηαηά ηδκ βκχιδ ιμο ηνίκμκηαζ 

ζδιακηζηέξ.  

ημ πνχημ ηεφπμξ ηδξ «Γ» μζ εκοπυβναθεξ ζοκενβαζίεξ, υπςξ έπεζ 

ζδιεζςεεί, είκαζ θίβεξ. Πένα απυ ημ υκμια ημο εηδυηδ ηαζ ημο ανπζζοκηάηηδ 

ζοιιεηέπεζ ηαζ δ ιία απυ ηζξ εθάπζζηεξ ηυηε βοκαίηεξ δδιμζζμβνάθμξ Ώθελάκδνα 

Λαθαμφκδ πμο πανμοζζάγεζ ζηα πνχηα ηεφπδ ημο πενζμδζημφ «Μεβάθεξ 

βοκαζηείεξ ιμνθέξ»
74

, εκχ ζηδκ δεηαεηία ημο 1960 επακένπεηαζ ιε ηα ανπζηά ημο 

μκυιαηυξ δ ιε πθήνδ ηδκ οπμβναθή, ηαζ πμζηζθία εειαημθμβίαξ
75

. 

Δ Βζνήκδ Παπαδάηδ απυ ημ δεφηενμ ηεφπμξ εβηαζκζάγεζ ηδ ζηήθδ 

«Βθθδκζηή Λασηή Σέπκδ»
76

, εκχ ζηδ ζοκέπεζα δ ζπμοδαία Ώββεθζηή 

Υαηγδιζπάθδ, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.44), εα πανμοζζάγεζ ιε ζπέδζα ηαζ ιε ηδ 

ζμθία ηδξ δείβιαηα ηεκηδιάηςκ ηαζ πζμ βεκζηά εέιαηα
77

  

Ώπυ ημ έηημ ηεφπμξ ημ πνμκμβνάθδια ιε ημ ρεοδχκοιμ «ΜΑΡΗΝΑ» 

ειπθμοηίγεηαζ ιε ημ υκμια ημο δδιμζζμβνάθμο, πμο δζαηνίεδηε ςξ έκαξ 

ημνοθαίμξ πνμκμβνάθμξ, Παφθμο Παθαζμθυβμο ζηδ ζηήθδ «ημ πθεονυ ηδξ 

Βφαξ»
78

, εκχ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 ιε ημ είδμξ αοηυ ηαζ υπζ 

ιυκμ εα αζπμθδεμφκ μ Σάζμξ Πεηνήξ
79

, μ θμβμηέπκδξ, αηαδδιασηυξ πφνμξ 

Μεθάξ
80

,(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.45) ημκ μπμίμ εα ζοκακηήζμοιε ιε ακάθμβα 

ηείιεκα βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ζηδκ δεηαεηία ημο 1960
81

, ηαζ μ Θάκμξ 

Βθάηδξ
82

.  

ηα ηονίςξ ακοπυβναθα ηείιεκα βζα ηδ ιυδα ηδξ δεηαεηίαξ απυ πμθφ 

κςνίξ ηάπμζα εέιαηα βνάθμκηαζ απυ ηελ «γιπθνκίιεηε θαη κε ςαξά καιιηά» 

Γεςνβία Αεθδβζάκκδ Ώκαζηαζζάδδ
83

, ζηδ ζοκέπεζα ζοκακηάιε ηα μκυιαηα ηςκ 

ζοκενβαηνζχκ ημο πενζμδζημφ απυ ηζξ ΐνολέθθεξ Μίηδξ Μπμφημονα
84

,(αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.46). απυ ημ Πανίζζ ηδξ Βφαξ Υαηγμπμφθμο
85

, εκχ ιε ακάθμβα εέιαηα 
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πθδνμθμνμφιαζηε απυ ηα «Σνίπνμκα ηδξ Γοκαίηαξ» υηζ αζπμθείηαζ ηαζ δ Λίκα 

Ώζθζακμφ
86

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.47). Πανά ηδκ πθμφζζα ηζκδιαημβναθζηή 

εκδιένςζδ ηαζ ζοκεκηεφλεζξ πμο οπμβνάθεζ δ Ρέκα ΐεθζζζανίμο, (αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.48), ιέπνζ ηαζ ηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960
87

 εα αζπμθδεεί 

πανάθθδθα ηαζ ιε εέιαηα ιυδαξ
88

, αθθά ηαζ δ Λέκα ΐνμκηάηδ απυ ημ ηέθμξ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1950 ςξ ηδκ ανπή ηδξ επυιεκδξ δεηαεηίαξ
89

η.ά.  

ηα πνχηα επχκοια εεαηνζηά εέιαηα «Πμνηναίηα Καθθζηεπκχκ» 

ζοκακηάιε ημ υκμια ημο δδιμζζμβνάθμο ηαζ πμζδηή Ώπυζημθμο Μαββακάνδ
90

, 

ανβυηενα ηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 ζηα «Θεαηνζηά παναζηήκζα» 

ημκ Φάκδ Κθεάκεδ
91

. 

ηδκ ζοζηδιαηζηή ζαηνζηή εκδιένςζδ πνςημζηαηεί δ πανμοζία ημο 

ζαηνμφ Νίημο Ε. Γαηυπμοθμο μ μπμίμξ ιεηαλφ άθθςκ, ηονίςξ ιε δζηά ημο άνενα 

αθθά ηαζ ιεηαθναζιέκα ζε ζοκέπεζεξ, εα εκδιενχκεζ ηζξ Βθθδκίδεξ βζα ηδ 

βοκαζηεία αζμθμβζηή ελέθζλδ απυ ηδκ «εκβξπψδε αθφκα θαηάζηαζε, πνηα 

πξνβιήκαηα πγηεηλήο παξνπζηάδνληαη ζηελ πνξεία ηεο θαη πψο πξνζηαηεχεηαη ζηε 

δηθή καο ρψξα απφ ηνπο λφκνπο», επίζδξ εα ημοξ «απνθαιχςεη» ηα ιοζηζηά ηδξ 

κευηδηαξ αθθά δζαηνζηζηά, πςνίξ κα εκμπθεί ηζξ «πνπξηηαληθέο ζπλεηδήζεηο» ηδξ 

επμπήξ, εα ιζθήζεζ ηαζ βζα ημ ηαιπμφ ηδξ βοκαζηείαξ ροπνυηδηαξ
92

. Πανάθθδθα 

οπμβνάθμοκ ζπεηζηά ηείιεκα μ ζαηνυξ Ώκάνβ. θαηζακάηδξ
93

, μ οβζεζκμθυβμξ 

Γζάκκδξ Ώκηςκζάδδξ, μζ κεονμθυβμζ ροπίαηνμζ Ε. Νζημθεηζυπμοθμξ ηαζ Κ. 

Γανμθαθθζδδξ η.ά. 

Σα πνχηα παζδαβςβζηά εέιαηα πεζνίγμκηαζ μ «Πξ. Δπηζεσξεηήο Γεκνη. 

ρνιείσλ» ΐαζίθ. Οζημκμιίδδξ ηαζ μ «Γηεπζπληήο ηνπ Πξνηχπνπ Λπθείνπ 

Αζελψλ» Αν. Κ. Ώ. Μπενγάκ
94

, ζηδ ζοκέπεζα μ «παηδαγσγφο» ημο πενζμδζημφ 

Υαν. Μδπζχηδξ
95

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.49).  

Με κμιζηά εέιαηα ανενμβναθεί βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια μ 

δζηδβυνμξ Γεχνβ. Ώκηςκυπμοθμξ μ μπμίμξ εα αζπμθδεεί ιε ζδιακηζηά γδηήιαηα, 

υπςξ βζα ηδ εέζδ ημο «Άλδξα» ςξ ανπδβμφ ηδξ μζημβέκεζαξ, βζα ηδ ιμζπεία ςξ 

θυβμ δζαγοβίμο, ημ εεζιυ ηδξ πνμίηαξ, ημ βάιμ, ηδκ ζζυηδηα ηςκ θφθςκ, αθθά ηαζ 

ημ θθέβμκ «θνηλσληθφ πξφβιεκα» ηδξ επμπήξ, ημο εκμζηζμζηαζίμο
96

η.ά. 
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ηδκ Ώεθδηζηή εκδιένςζδ ζοκακηάιε ζε ηάπμζα άνενα ηα μκυιαηα ηςκ 

π. Ώοθςκίηδ, Α. Καπθάκμβθμο, Γχνβμο Μπένηζμο
97

.  

Μέζα ζηδκ πμζηζθία εειάηςκ ηδξ δεηαεηίαξ αλίγεζ κα ακαθενεμφκ δ 

ιαηνμπνυκζα ζοκενβαζία ημο Νέζημνα Μάηζα ιε εηθασηεοηζηά ζζημνζηά ή 

θαμβναθζηά εέιαηα η.ά. Ώξ οπμβναιιζζεεί ζδζαίηενα δ ελέπμοζα πανμοζία ηδξ 

Καηίκαξ Παλζκμφ, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.50), δ μπμία ζε ζοκέπεζεξ εα αθδβδεεί 

ζηζξ ακαβκχζηνζεξ ηα ηονζυηενα πενζζηαηζηά απυ ηα ηεθεοηαία δέηα πνυκζα πμο 

έγδζε ιαηνζά απυ ηδκ Βθθάδα, ηαζ ηδξ μθίαξ πακμφδδ, πμο πανμοζζάγεζ ημοξ 

«Καθθζηέπκεξ ηςκ ιεβάθςκ ενχηςκ». Ο ακεμθυβμξ ηαζ ζοββναθέαξ Μζπάθδξ 

Πενάκεδξ αζπμθείηαζ ιε ηζξ «Γοκαίηεξ πμο εκέπκεοζακ πμζδηέξ», μ Α. Καθθμκάξ 

αζπμθείηαζ ιε ηδ γςή ηδξ βοκαίηαξ ζηζξ ελςηζηέξ πχνεξ, μ βκςζηυξ 

δδιμζζμβνάθμξ ΐάζμξ Σζζιπίδανμξ ιε ηζξ βοκαίηεξ ηδξ Ώθνζηήξ, δ Μανία 

ημθυνμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα Μακςθάημο πμο εα πανμοζζάζεζ ηδ βοκαίηα ζηδ 

«ζξπιηθή» Μαηεδμκία, ζημ Μςνζά, ηδ Θνάηδ ηαζ ηα Βπηάκδζζα η.ά, δ 

παζδαβςβυξ ηαζ ζοββναθέαξ παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ Πέπδ Αανάηδ εα ιζθήζεζ βζα 

ηδκ Διιελίδα Αγξφηηζζα, ηε Μπηηιεληά, ηε πεηζηψηηζζα, μ πφνμξ Γήζδξ βζα ηδ 

γπλαίθα ησλ Αγξάθσλ, ηδκ Καξαγθνχλα ηδ γπλαίθα ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ, ηε 

γπλαίθα ηεο Λεηβαδηάο
98

 θη άιισλ.  

Κμζκςκζηά εέιαηα ή ηαζ πενί ηδκ θαμβναθία πανμοζζάγμοκ μ Γζάβημξ 

Πζενίδδξ, δ Βθέκδ Αζμιίδδ-Κμνιάγμο, δ Ώεδκά Σανζμφθδ, μ Θ. οκαδοκυξ, δ 

Ρέα Ώββεθμιάηδ, μ Σάηδξ Ναηζμφθδξ, δ Εθζβέκεζα Αζδαζηάθμο, μ Γζάκκδξ 

Καζνμθφθθαξ, μ Υ. αηεθθανίδδξ, μ Σάηδξ Λάππαξ, μ Θάκμξ Κανγήξ, δ Κνζκζχ 

Παππά, μ Γ. Παπαδζαιακηυπμοθμξ, μ Πέηνμξ Οθφιπζμξ
99

. Έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία 

δ πανμοζία ημο Φχηδ Κυκημβθμο, ημνοθαίμο γςβνάθμο ηαζ ζοββναθέα
100

.  

ε ηαλζδζςηζηά εέιαηα ζοκακηάιε ημ υκμια ηδκ Κθειάκξ Μπμνεβηάν 

Ώκηςκζάδμο, ζηα «Ώπθά ιαεήιαηα» βζα ημ ζηάηζ» ημκ Λ. Λαανάκμ ζε πμζηίθα 

εέιαηα ηδκ Λζθή ΐένα, ηδκ Βνζέηηα Παπαδμπμφθμο εκχ ηδ Θχπδ πέκηγα ζηδκ 

πανμοζίαζδ-πνμχεδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηςκ ιμκηένκςκ ιαβαγζχκ ηδξ Ώεήκαξ
101

.  

Λίβμ πνζκ απυ ηδ θήλδ ηδξ δεηαεηίαξ ειθακίγμκηαζ ιεηαλφ άθθςκ ηα 

μκυιαηα ηςκ ζδζαίηενα βκςζηχκ δδιμζζμβνάθςκ Φνέκηο Γενιακμφ
102

, μθίαξ 

Μαθηέγμο
103

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.51), ηαζ Μανίαξ Κανααία (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.52), πμο εα ηαηαεέζεζ ηδκ εοαζζεδζία ηδξ ζε πθάημξ εειάηςκ ςξ ημ ηέθμξ ηδξ 
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πενζυδμο
104

. Ώθθά ανπίγμοκ κα ειθακίγμκηαζ ηαζ μκυιαηα κέςκ ζοκενβαηχκ, 

υπςξ ηςκ θςημβνάθςκ πμο απυ ηδκ επυιεκδ εα βίκμοκ απαναίηδημζ βζα ηδκ 

εζημκμβνάθδζδ ηςκ ζεθίδςκ, ακηζηαεζζηχκηαξ ημοξ εζημκμβνάθμοξ ημο 

πανεθευκημξ
105

. 

Ώκ ζηδ ανενμβναθία ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 ζοκακηάιε ζδιακηζηέξ 

πνμζςπζηυηδηεξ ηςκ Γναιιάηςκ ηαζ ηςκ Σεπκχκ ηαζ ηζξ πνχηεξ εζδζηέξ 

ζοκενβάηνζεξ βζα πναηηζηά εέιαηα, ζηδ δεηαεηία ημο 1960 ηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ 

πενζυδμο ειθακίγμκηαζ μκυιαηα κέςκ βοκαζηχκ, ηαζ υπζ ιυκμ, πμο αζπμθμφκηαζ 

ιε πμζηζθία εειάηςκ, πμο ζηδ ζοκέπεζα εα ηναηήζμοκ ζδιακηζηέξ εέζεζξ ζημκ 

εθθδκζηυ Σφπμ, αθθά ε’ απμηεθέζμοκ ηαζ ημοξ πνχημοξ εζδζημφξ ζημοξ ημιείξ ηδξ 

δζαθήιζζδξ ηδξ θςημβναθίαξ ηαζ ηδξ ιυδαξ. Γζαηί ή πνμζπάεεζα ακααάειζζδξ ηδξ 

εκ βέκεζ πμζυηδηαξ ημο πενζμδζημφ δδιζμονβεί κέα δεδμιέκα ηαζ ακάβηεξ 

ελεζδζηεοιέκςκ ζοκενβαηχκ ήδδ απυ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950, υπςξ 

ακαθένεδηε.  

Γζα ημκ Σενγυπμοθμ, υπςξ θαίκεηαζ, δ πνμζανιμβή ζηζξ κέεξ απαζηήζεζξ 

δεκ είκαζ ακέθζηηδ αθμφ εέηεζ ηδκ πμζυηδηα οπενάκς ημο υπμζμο ηυζημοξ
106

. 

Βίκαζ ηαζ μ ιυκμξ εηδυηδξ ηδξ επμπήξ πμο ενβάγεηαζ μ ίδζμξ ζηθδνά
107

, 

εκδιενχκεηαζ ακεθθζπχξ, εκημπίγεζ ηαζκμημιίεξ ζημκ δζεεκή βοκαζηείμ πενζμδζηυ 

Σφπμ, πεζναιαηίγεηαζ ιε αοηέξ, απμηηά ειπεζνζηή βκχζδ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα 

εηθέβεζ ημοξ ηαηάθθδθμοξ ζοκενβάηεξ δδιζμονβχκηαξ ηάεε θμνά ημ απαναίηδημ, 

κέμ ζοκηαηηζηυ δοκαιζηυ ημο
108

. 

Έηζζ ζηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 ημ πενζμδζηυ ακαγδηεί ιεηαλφ ηςκ 

ακαβκςζηνζχκ εηείκεξ πμο δζαεέημοκ ηα απαναίηδηα πνμζυκηα υπςξ «μέλεο 

γιψζζεο θαη ζρεηηθή επρέξεηα ζην γξάςηκν», έζης ηαζ πςνίξ πνμτπδνεζία ζημκ 

Σφπμ, αθθά ηαζ εηείκεξ πμο έπμοκ ειπεζνία ζηδκ δζαηυζιδζδ, ηδκ ιυδα, ηδκ 

μιμνθζά ηαζ ζε «άιια ζρεηηθά δεηήκαηα» ιεηαλφ «18νπ θαη 30νχ έηνπο ηεο ειηθίαο 

ησλ», ιε ζηυπμ ηάπμζεξ απ’ αοηέξ κα ηζξ ιοήζεζ ζηα ιοζηζηά ηδξ δδιμζζμβναθίαξ 

χζηε ζηδ ζοκέπεζα κα «πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηε ΓΤΝΑΗΚΑ»
109

, ιε 

ιυκζιδ ή έηηαηηδ έιιζζεδ ζοκενβαζία
110

. 

ηδκ πνυζηθδζδ ημο πενζμδζημφ ακηαπμηνίεδηακ 173 ακαβκχζηνζεξ 

ζπεδυκ απυ υθδ ζπεδυκ ηδκ Βθθάδα, αθθά ηαζ ημ ελςηενζηυ, ιάθζζηα ιε ορδθά 

πνμζυκηα, απυ αοηέξ ηάπμζεξ ηαζ επεθέβδζακ
111

. Μζα απυ αοηέξ ήηακ ηαζ Φαίδνα 
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Θδααίμο
112

 ηδκ μπμία ζοκακηάιε ηαζ ζηδκ ανενμβναθία
113

 (μ πνυκμξ, ζε 

ζοκάνηδζδ ιε ημκ ιεβάθμ ανζειυ ζοκενβαηχκ πμο ηαηά ηαζνμφξ πέναζακ απυ ημ 

πενζμδζηυ, ζηάεδηε ειπυδζμ βζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ
114

). Δ Βζνήκδ 

Μπμογάθδ ιέζς αθθδθμβναθίαξ εκημπίγεηαζ απυ ημκ Σενγυπμοθμ ηαζ ζηδκ 

δεηαεηία ημο 1960 ηδξ ακαεέηεζ ηδκ Αζεφεοκζδ οκηάλεςξ, υπςξ ακαθένεδηε.  

Δ κεανή Γςβναθίκα-Ώθίηδ ζζιακίδμο, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.53), 

θακαηζηή ακαβκχζηνζα ημο πενζμδζημφ απυ παζδί, απυ ηζξ πνχηεξ απυθμζηεξ ημο 

Ώεδκασημφ Σεπκμθμβζημφ Εκζηζημφημο ηδξ πμθήξ Αμλζάδδ, ιαεήηνζα ημο 

Σζανμφπδ, ημο ΐαζζθείμο, ημο Ώπάνηδ ηαζ ημο Πθαηςηάνδ ιε ελεζδίηεοζδ ζηζξ 

Γναθζηέξ Σέπκεξ ζημ ενβαζηήνζ (ημο βκςζηυηαημο) πανάηηδ Σάζζμο Ώθεαίγμο, 

ημκ Νμέιανζμ ημο 1960 πθδνμθμνείηαζ απυ ζοιιαεήηνζα ζηδ ζπμθή ηδκ 

απμπχνδζή ηδξ απυ ημ πενζμδζηυ ηαζ απμθαζίγεζ κα απεοεοκεεί ή ίδζα ζημκ 

«θχξην Σεξδφπνπιν». Σμκ ζοκακηά, ημο δείπκεζ δμοθεζά ηδξ ηαζ πενζιέκεζ κα ηδκ 

εζδμπμζήζεζ. πςξ δ ίδζα ακαθένεζ, μ Σενγυπμοθμξ ήηακ μ «δάζθαινο πνπ ηεο 

έδεημε ηα κπζηηθά» ηδξ ζεθζδμπμίδζδξ, πμο ηδκ «εθνδίαδε κε ην επξεκαηηθφ 

γαιιηθφ ELLE», πμο «ιάηξεπε» - ηαζ είπε «πξφηππν» - βζα κα ιεθεηήζεζ ηδκ μοζία 

ηαζ ηδκ «αηζζεηηθή» ημο, αθθά ηδκ εκδιένςκε ηαζ βζα ημ «γσληαζκέλν γεξκαληθφ» 

ζηοθ. ηδκ πνχηδ ηδξ επαθή ιε ημ «αηειηέ» ημο πενζμδζημφ ζοκάκηδζε ηδκ 

«εθπιεθηηθή θαιιηηέρλε» Μανία Μμζπίδμο ζφγοβμ ημο γςβνάθμο Μμζπίδδ απυ 

ηδ Θεζζαθμκίηδ πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ «επηκέιεηα ησλ ζειίδσλ», ηδκ Κυκζ 

Παθαζμθμβμπμφθμο, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.54), ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ηδξ 

ιυδαξ
115

, ηδκ «θνκςή θπξία» Έθθδ Φχκδ πμο ηάπμζεξ θμνέξ δ πανμοζία ηδξ ςξ 

«Έιιεο» ή «Έιιεο Φ.» είκαζ θακενή ζηα εέιαηα ιυδαξ υπςξ ακαθένεδηε
116

. 

Μεηά ηαζνυ ηαζ φζηενα απυ δζηυ ηδξ αίηδια ααίαζηα μ Σενγυπμοθμξ απμθαζίγεζ 

ηδκ ακαβναθή ημο μκυιαημξ ηδξ ζζιακίδμο ζηζξ επζηοπδιέκεξ πανμοζζάζεζξ 

ιυδαξ απυ ημ ελςηενζηυ
117

.  

Δ θβα Λαμπυδδ ηαζ φζηενα Εςάκκμο, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.55), δ κέα 

δζηδβυνμξ ζηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960, ηυνδ πζζηήξ ακαβκχζηνζαξ ηδξ «Γ» 

ηαζ «εζηζκέλε ζηελ κειέηε ηνπ πεξηνδηθνχ» εβηαηαθείπεζ ημ επάββεθιά ηδξ ημ 

1964 ηαζ λεηζκά ηδκ ζοκενβαζία ηδξ ιε ημ πενζμδζηυ ιέζς ηδξ ιαηνζκήξ 

ζοββεκμφξ ηδξ ηαζ ηυηε Αζεοεοκηνίαξ οκηάλεςξ Βζνήκδξ Μπμογάθδ ιε 

ιεηαθνάζεζξ ηονίςξ ζηαθζηχκ δζδβδιάηςκ ηαζ ιοεζζημνδιάηςκ ηαζ νεπμνηάγ ςξ 

ελςηενζηή ζοκενβάηζδα ημο πενζμδζημφ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ςξ ιυκζιδ ιέπνζ ηαζ 
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θίβμ ιεηά ημ πνχημ ιζζυ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970. Βηπαζδεουιεκδ απυ ηδκ 

Μπμογάθδ οπυ ηδκ επίαθερή ημο Σενγυπμοθμο «ν νπνίνο δηφξζσλε θείκελα ζνπ 

έδηλε θαηεπζχλζεηο, ζνπ έιεγε ηη ζέιεη, αθνχ δειαδή ηα πάληα πεξλνχζαλ απφ 

θείλνλ. Ήηαλε πξαγκαηηθά δηεπζπληήο, αζρνιείην κε ηελ ζχληαμε θαη κε ην αηειηέ 

ζπλέρεηα. Γελ ήηαλ ζαλ ηνπο εθδφηεο πνπ αζρνινχληαη θπξίσο κε ηα επηρεηξεζηαθά 

θαη ηα άιια ηα αθήλνπλ ζε άιινπο ππεχζπλνπο. Ο Σεξδφπνπινο ήηαλε δάζθαινο 

πνιχ θαιφο δάζθαινο θαη απζηεξφο. Ήζειε ην γξαπηφ λα είλαη άςνγν, ρσξίο 

κνπληδνχξεο, απαγνξεχνληαλ. Πξάγκα πνπ ζε αλάγθαδε λα δεηο ην θείκελν πνιιέο 

θνξέο. Ήμεξε ηελ δνπιεηά. Γελ μέξσ πψο ηελ ήμεξε γηαηί δελ είρε καζεηεχζεη 

πνπζελά. Ήηαλε έλζηηθην. Ήμεξε ηη ζέιεη ην θνηλφ. Δίρε ην έλζηηθην ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ θαη ηνπ Γηεπζπληή θαη θαηεχζπλε ηα πξάγκαηα, κε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ πεξηνδηθνχ». Χζηυζμ απυ ηδκ ζοκέκηεολδ ηδξ 

Εςάκκμο - δ μπμία εηηυξ ηςκ άθθςκ αζπμθήεδηε ηαζ ιε εέιαηα αβμνάξ ηαζ 

θαμβναθζηά - πνμηφπημοκ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ. Σα εέιαηα αβμνάξ, υπςξ ιμο 

είπε, «πάιη ν Σεξδφπνπινο ηα μεθίλεζε. Γηα λα πξνθαιέζεη ηελ δηαθήκηζε πήγαηλε 

κφλνο ηνπ ζηελ αξρή ζην ΄’Αθξνλ΄ ζπκάκαη, θαη δηάιεγε θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία 

θσηνγξαθίδακε θαη ηα παξνπζηάδακε κε ηηκέο ζηε ΓΤΝΑΗΚΑ. Απηφ εμππεξεηνχζε 

πνιχ ηελ αλαγλψζηξηα. Καη φηαλ είδαλ ηελ απήρεζε, ηα θαηαζηήκαηα άξρηζαλ λα 

βάδνπλ δηαθήκηζε. Καη απηφ εμειίρζεθε, έγηλε κέξνο ηεο χιεο. ηε ιατθή ηέρλε 

είρακε δψζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Μάιηζηα ζπκάκαη φηη ζπλεξγαδφκαζηε κε κηα 

θπξία, ηελ Γέζπνηλα - ηεο νπνίαο κνπ δηαθεχγεη ην επίζεην - ήηαλ ηφηε ζηνλ 

ΔΟΜΜΔΥ. Σφηε ηα θεληήκαηα είραλε ζεκαζία γηα ην έληππν. Βάδακε θεληήκαηα ζε 

παηξφλ. Μαο εξρφηαλε έλαο νλφκαηη Βιάρνο απφ ηελ Θξάθε θαη καο έθεξλε 

ηζεβξέδεο. Δξρφηαλε πξψηα ζ’ εκάο θαη παίξλακε ηζεβξέδεο ην 1965 κε 1966, είρε 

εθαηφ δξαρκέο ν ηζεβξέο, αθξηβφ πνζφ, θαη ε Γέζπνηλα ηνπο κεηέθεξε ζε παηξφλ 

γηα θέληεκα. Καη φρη κφλν απηφ αιιά θαη απφ πεηζέηεο απφ ηελ Κξήηε βγάδακε ηα 

ζρέδηα. Πξσηφηππν πιηθφ ην νπνίν επεμεξγαδφκαζηε θαη ην δίλακε ζην θνηλφ. 

Δθείλε ηελ επνρή ηα ελδηαθέξνληα ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθά. Οη γπλαίθεο θέληαγαλ 

θαη έπιεθαλ. Σα πιεθηά ήηαλ θπξίσο ε κφδαο. Ζ κφδα είρε δεπηεξεχνπζα ζεκαζία 

ζηε αξρή κε ηελ έλλνηα φηη δελ ππήξραλ θσηνγξαθήζεηο κφδαο. Βάδαλε κεξηθέο 

ηάζεηο ηεο κφδαο φπσο εξρφληνπζαλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ζε αζπξφκαπξν, ψζπνπ ν Δπάγγεινο Σεξδφπνπινο δηείδε ην πφζν κεγάιε ζεκαζία 

είρε ε κφδα γηα ηελ γπλαίθα ηελ επνρή πνπ ε Διιάδα ‘άξρηζε λα βγαίλεη απφ ηηο 
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δχζθνιεο θαηαζηάζεηο’ θαη έζηεηιε ηελ Φαλή Πεηξαιηά ζην Παξίζη γηα λα θάλεη 

αληαπφθξηζε απφ ηελ Τςειή Ραπηηθή»
118

. 

Δ Φακή Πεηναθζά, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.56), «ην θακάξη ηνπ 

Σεξδφπνπινπ» υπςξ ακαθένεζ δ ζζιακίδμο
119

,. λεηζκά ηδκ ζοκενβαζία ιέζς ηδξ 

ζοιθμζηήηνζάξ ηδξ ηαζ ηαηά ηαζνμφξ Γηεπζχληξηαο πληάμεσο Μανζάκκαξ 

Μμοκηγμονίδμο ιε ζηαθζηέξ ηαζ αββθζηέξ ιεηαθνάζεζξ, πανάθθδθα ενβαγυιεκδ 

ζηδ βναιιαηεία ημο εθμπθζζηή Γζάκκδ Λάηζδ. Ο Σενγυπμοθμξ ηδκ έπεζζε κα 

παναζηδεεί ηαζ κα ελαζθαθίζεζ ηδκ ιυκζιδ ζοκενβαζία ηδξ ακαεέημκηάξ ηδξ 

πμζηζθία εειάηςκ
120

 ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηδκ δδιμζζμβναθζηή ηάθορδ ηςκ 

βαθθζηχκ ηαζ ζηαθζηχκ ημθελζυκ ιυδαξ
121

. Πανά ηδκ ανπζηή άβκμζα ηδξ ηαζ ηζξ 

ακηζννήζεζξ ηδξ κα αζπμθδεεί ιε εέιαηα ιυδαξ, είκαζ εηείκδ πμο έεεζε ηζξ πνχηεξ 

αάζεζξ βζα ηδκ δδιμζζμβναθία ιυδαξ ζηδκ Βθθάδα
122

. 

«Μηα κέξα κε θψλαμε ν Σεξδφπνπινο ή ε θπξία Μπνπδάιε πνπ ήηαλ 

ηφηε ε αξρηζπληάθηξηά κνπ θαη κνπ ιέεη: θεχγεη ε Έιιε Φψλε ε θνπέια 

πνπ έθαλε ηε κφδα (…) Με θψλαμε ν Σεξδφπνπινο θαη κνπ είπε 

θνίηαμε, εκείο ζα ηελ αλαπηχμνπκε ηελ κφδα, δελ ζα είλαη απηφ πνπ 

λνκίδεηο. Θα είλαη έλα ζπνπδαίν είδνο δεκνζηνγξαθίαο, κε ην 

ππνβαζκίδεηο. Θα θάλεηο πξσηφηππε δνπιεηά. Θα θαιχπηεηο ηα ζέκαηα 

φπσο λνκίδεηο θη φρη φπσο πξηλ (…) Θα παο θαη έμσ λα 

παξαθνινπζείο ηηο επηδείμεηο κφδαο (…)»  

Βηηυξ απυ ηδκ Έθθδ Φχκδ ζε εέιαηα ιυδαξ ηδκ ίδζα πενίμδμ ζοκακηάηαζ 

ηαζ ημ υκμια ηδξ Γζμθάκηαξ Ώκδνμοθάηδ-Κμη
123

. 

Γζα ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ακενπυιεκδξ δζαθήιζζδξ απυ ημ ηέθμξ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1950 εηπαζδεφεηαζ δ Πέπδ Μπμογμφθα
124

, εκχ ιε ημ απαζημφιεκμ 

πθέμκ θςημβναθζηυ οθζηυ εα αζπμθδεεί υ ίδζμξ μ Βοάββεθμξ Σενγυπμοθμξ
125

, 

αθθά εα ζοκενβαζηεί ηαζ ιε Έθθδκεξ θςημβνάθμοξ υπςξ ημοξ Πακαβζχηδ 

Αεθδηάνδ, Νίημ Κμκηυ, Γζάκκδ Ώκαηέθαθμ, Anne Marie Antippas, Ώ. ΐεναένδ, 

Α. Γέιπνα, Νίημ Μανζκάηδ, πφνμ Μεθεηγή, Α. Παηνίδδ, Νίημ ημονκάνα, 

Υνίζημ Σμοθή
126

, ιε θςημβναθζηά ζημφκηζμ υπςξ ημ «Αιίθε» ηαζ «Νηθνιέξεο»
127

 

ιε δζεεκή θςημβναθζηά πναηημνεία ηαη’ απμηθεζζηζηυηδηα υπςξ ακαβνάθεηαζ
128

. 

Φςημβναθζηυ οθζηυ πνμιδεεφεηαζ ηαζ απυ εηπνυζςπμοξ ημο ζηδκ Βθθάδα υπςξ 

μ βμφναξ ηαζ δ Βθαίνα
129

.  
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Καζ βζα ηζξ πνμηφπημοζεξ ακάβηεξ ζοκενβαζίαξ ιε θςημιμκηέθα - πμο δεκ 

οπάνπμοκ αηυια ζηδκ εθθδκζηή αβμνά, μ εηδυηδξ εα πεζναιαηζζηεί ιε κέεξ 

ημπέθεξ «ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηαζνχλ επαγγεικαηηθά», υπςξ δ Νίηδ Σζμθάηδ
130

, 

(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.57), εκχ ζηδ ζοκέπεζα εα εηπαζδεφζεζ ηαζ εα δδιζμονβήζεζ 

ηδκ δζηή ημο κεανή ηυηε θςημβνάθμ Βοζηαεία Ναοπθζχημο
131

, ημ υκμια ηδξ 

μπμίαξ ζοκακηάηαζ ζε πμζηίθα εέιαηα ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηδξ ιυδαξ
132

, εκχ απυ ηδκ 

δεηαεηία ημο 1970 ημ πενζμδζηυ απμηηά ηαζ δζηυ ημο θςημβναθζηυ ζημφκηζμ ζηζξ 

κέεξ ημο εβηαηαζηάζεζξ ζημ Μανμφζζ
133

. 

Μεηά ηδκ απμπχνδζδ ηδξ Φακήξ Πεηναθζά ημ 1973, ηδκ ηάθορδ ηςκ 

επζδείλεςκ ελςηενζημφ επζιεθείηαζ δ ζοκενβάηζδα ημο πενζμδζημφ δ θβα 

Μπαηή
134

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.58), εκχ πανάθθδθα παναηδνείηαζ δ πανμοζία 

κέςκ θςημβνάθςκ, υπςξ ημο αοημδίδαηημο βζμο ημο εηδυηδ ηαζ ηυηε Γηεπζπληή 

πληάμεσο, ημο «ηαιαληνχρνπ» Άνδ Σενγυπμοθμο αθθά ηαζ ημο θίθμο ημο 

Υνήζημο Υνζζημδμοθίδδ ζφιθςκα ιε ηδκ πνμθμνζηή ιανηονία ηδξ 

ζζιακίδμο.
135

. Πανάθθδθα ανπίγμοκ κα ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ηαζ νεπμνηάγ 

ιυδαξ -ηονίςξ ειπμνζηά- παναβςβήξ ημο πενζμδζημφ υπμο, ηαεχξ θαίκεηαζ, 

πναβιαημπμζείηαζ ζοθθμβζηυ ένβμ θςημβνάθμο, επζθμβέα εκδοιάηςκ, επζιεθδηή, 

ηεζιεκμβνάθμο ηαζ ηάπμζεξ θμνέξ ιαηζβζέν ηαζ, θίβμ πνζκ ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο, 

επελενβαζηή θςημβναθίαξ.  

ηζξ κέεξ αοηέξ δναζηδνζυηδηεξ, πένακ ηςκ θςημβνάθςκ ημο πενζμδζημφ, 

πνςημζηαηεί δ κφθδ ημο εηδυηδ, ιε «έκθπηε αίζζεζε ηεο κφδαο», Καηενίκα 

Σενγμπμφθμο
136

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.59), ημ υκμια ηδξ μπμίαξ ζοκακηάηαζ ζηζξ 

επζθμβέξ εκδοιάηςκ ή ζηδκ επζιέθεζα ημο νεπμνηάγ, ζηα ηείιεκα ηδξ θβαξ 

Μπαηή αθθά ηαζ ηδξ Σάηαξ Κθάρδ
137

, ζημ ιαηζβζάγ ηδξ αζζεδηζημφ ηαζ 

ζοκενβάηζδαξ ημο πενζμδζημφ ΐάζςξ Λαμπυδδ
138

 ηαζ ζηδκ επελενβαζία 

θςημβναθίαξ ιε αενμβνάθμ, ηδξ εζδζημφ Ώεδκάξ ΜΟ
139

. 

Βηηυξ απυ ημοξ ζοκενβάηεξ μζ μπμίμζ ακαθένεδηακ είκαζ ζοζηδιαηζηή δ 

πανμοζία ζηδκ ανενμβναθία ηδξ πενζυδμο 1960-1975 ηςκ Ναηάζζαξ 

Μπαημβζακκμπμφθμο, Ώββεθζηήξ Ααιίβμο, Πέθθοξ ή Πέθθδξ Κεθαθά, (αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.60), Νίκαξ Κμηηαθίδμο Ναπιία, ΐεαηνίηδξ πδθζάδδ, (αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.61), ηαζ θβαξ Μπαημιάνμο, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.62), 
140

η.ά. 
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Καηά ηδκ πενίμδμ 1970-1975 ζηδκ ανενμβναθία πνμζηίεεκηαζ ηαζ 

ηαζκμφνβζεξ ζοκενβαζίεξ ηςκ Μανίαξ Μανημβζάκκδ, μφθαξ Ώθελακδνμπμφθμο, 

Λζάκαξ Βθεοεενμοδάηδ, Άκκοξ Υέννα-Γοιανάηδ, Φνίκηαξ Μπζμφιπζ, (αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.63), Έθθδξ Έηιε, Έθθδξ Παπά
141

, ηδξ αζηνμθυβμο Θεμδχναξ 

Νηάημο
142

 η.ά . 

Χζηυζμ αλίγεζ κα ακαθενεεί, ηαηά ηδκ δεηαεηία ημο 1960, δ πανμοζία 

ζηδκ ανενμβναθία ημο πενζμδζημφ ηςκ Βθεοεενίαξ Νηάκμο, Μανίαξ Ρεγάκ, 

Καηενίκαξ Ααζηαθάηδ, Μάνςξ Κονζαημφ-Παπαδδιδηνίμο, Ρμφθαξ Μδηνμπμφθμο 

(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.64), ηδξ αζηνμθυβμο Μανίαξ Μεηαθθζκμφ ,(αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.65), ηαζ ηδξ ζοββναθέα Κςζημφθαξ Μδηνμπμφθμο,
143

, πςνίξ αέααζα κα 

αβκμδεεί δ ζζπονή πανμοζία ηδξ Λζθήξ Γςβνάθμο, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.66), απυ 

ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ιέπνζ ηαζ ηα πνχηα πνυκζα ηδξ επυιεκδξ
144

, αθθά ηαζ δ 

ζοκενβαζία ηδξ ακηαπμηνίηνζαξ ημο πενζμδζημφ ζημ Υυθοβμοκη Κθαίν Ώθελάκηεν-

Ώεδκαίμο πμο ακαθαιαάκεζ κα βκςνίζεζ ημ πενζμδζηυ ζε δζάζδιμοξ δεμπμζμφξ ηαζ 

υπζ ιυκμ ηδξ Μέηηαξ ημο ηζκδιαημβνάθμο
145

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.67). 

Βηηυξ απυ ημ υκμια ημο κεανμφ ηυηε δδιμζζμβνάθμο Φνέκηο Γενιακμφ 

απυ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950, ηαηά ηδκ επυιεκδ δεηαεηία εκημπίζηδηακ ηαζ 

ηα μκυιαηα ηςκ Αδιήηνδ Γζάβημο, εναθείι Σζίηζα, ΐαζίθδ Κμπθαηγή, Αδιήηνδ 

Γζακκμοηάηδ η.ά., ηαζ μζ ιζηνέξ ζοκενβαζίεξ ηςκ ιδνμο Ώεδκαίμο, Νίημο 

Μαζημνάηδ, Κχζηα Υανδααέθα ηαζ ημο γςβνάθμο Γζχνβμο Εςάκκμο
146

. Ώπυ ηδκ 

δεηαεηία ημο 1960 ηαζ ελήξ δ πανμοζία ημο φθθα Κμθθάημο είκαζ ηαηηζηή
147

, εκχ 

ηαηά ηδκ πενίμδμ 1970-1975 ζηδκ ανενμβναθία ζοκακηάιε ημοξ πφνμ Καηζίιδ, 

Κονζάημ Μδηζμηάηδ, Κάνμθμ Μπνμφζαθδ, Κχζηα Παπαπέηνμο
148

. 

Βλάθθμο αλίγεζ κα ακαθενεεί ηαζ δ πανμοζία ηςκ επχκοιςκ 

βεθμζμβνάθςκ. Δ ηαηηζηή πανμοζία ζηδκ δεηαεηία ημ 1960 ημο «ΚΤΡ»
 149

 

(Γζάκκδξ Κονζαηυπμοθμξ), μ μπμίμξ ιεηαλφ άθθςκ εα αζπμθδεεί ιε ηδκ ιε ηδκ 

ιυδα - υπςξ άθθςζηε ηαζ «φινη νη κεγάινη ρηνπκνξίζηεο ζε φιν ηνλ θφζκν»
150

, ηαζ 

ιάθζζηα, ημ 1967, ζηδκ «4ε Μπηελάιε Υηνχκνξ θαη Σέρλεο», ζημ Σμθεκηίκμ ηδξ 

Εηαθίαξ, πμο ζοιιεηέπεζ ιε ηέζζενεζξ βεθμζμβναθίεξ ημο πμο δδιμζζεφηδηακ ζηδκ 

«Γ», ηαζ αοηή ημο ηεφπμοξ 456, ζηδκ ζεθίδα 30, ιε εέια ημ παβημζιίςξ δζάζδιμ 

ιμκηέθμ ηδξ επμπήξ ΣμοΎβηο, «παίξλεη κφληκε ηηκεηηθή ζέζε ζην εθεί ‘Γηεζλέο 
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Μνπζείν Υηνχκνξ’»
151

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.68), ςζηυζμ δεκ πνέπεζ κα αβκμδεεί 

ηαζ δ πανμοζία ημο βεθμζμβνάθμο ημοθά ζηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970
152

. 

Βζδζηυηενμξ θυβμξ αλίγεζ κα βίκεζ βζα ηζξ (ημφξ) ζοκενβάηεξ ηδξ 

πνμζςπζηήξ αθθδθμβναθίαξ. 

Σα εέιαηα ηδξ πνμζςπζηήξ αθθδθμβναθίαξ μνίγμκηαζ απυ ημ πνχημ 

ηεφπμξ ηδξ «Γ» ηαζ ειπθμοηίγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ επζεοιίεξ ηςκ 

ακαβκςζηνζχκ
153

.  

Οκυιαηα ζοκενβαηχκ αθθάγμοκ, ηάπμζα παναιέκμοκ ζηαεενά υπςξ ηαζ 

ηα ρεοδχκοια. Αεκ απμοζζάγεζ ηαζ δ ακςκοιία απυ ζηήθεξ ηδξ ζπεηζηήξ 

αολδιέκδξ αθθδθμβναθίαξ ζηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 ηαζ ιεζςιέκδξ απυ 

ηδκ ανπή ηδξ επυιεκδξ, πμο υιςξ ειπθμοηίγεηαζ ιε ηδκ πανμοζία ηδξ ζδζαίηενα 

πνμζθζθμφξ αζηνμθμβζηήξ.  

ηα εέιαηα μιμνθζάξ απυ ηδ έηδμζδ ηζυθαξ ημο πενζμδζημφ ηαζ ιέπνζ ηδκ 

ΑΛΛΑΓΖ ημο 1958 ζοκακηάιε ημ υκμια ηεο Συκοξ Μπνάηζμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

Γζακκήθμο υπςξ ακαθένεδηε, εκχ ιεηά ηζξ αζζεδηζημφξ Πυπδ Ώκδνμοθάηδ
154

  

ηαζ (ιεηά ηδκ απμπχνδζή ηδξ απυ ημ πενζμδζηυ βζα «ηδησηηθνχο ιφγνπο») ηδκ Δχ 

Πεζνμοκάηδ 
155

 .  

Σδκ δζαηυζιδζδ ζε υθδ ηδκ πενίμδμ επχκοια δζαπεζνίγεηαζ μ Γζχνβμξ 

ενεηάημξ
156

, ζηδ ιαβεζνζηή ζοπκά ζοκακηάηαζ ημ υκμια ηδξ Υνφζαξ 

Παναδείζδ
157

, ζημ ηέκηδια ηαηά δζαζηήιαηα ηδξ θοιπίαξ Βλάνπμο
158

.  

ηδκ πμθοχκοιδ ζηήθδ ηδξ ζαηνζηήξ αθθδθμβναθίαξ ακαβκςνίγμοιε 

μκυιαηα εζδζηχκ ζαηνχκ υπςξ ηςκ κεονμθυβςκ-ροπζάηνςκ Ε. Νζημθεηζυπμοθμο 

ηαζ Κ. Γανμθαθίδδ, ημο βοκαζημθυβμο Γ. Βοεοιίμο, ηςκ παεμθυβςκ Αν. Νζη. 

Γαηυπμοθμο ηαζ Γ. Κδθασδίηδ, ημο ζημιαπμθυβμο Μάνζμο Κμονιμφθδ
159

η.ά., 

ζηζξ κμιζηέξ ζοιαμοθέξ δζηδβυνμοξ υπςξ μ Γ. Ώκηςκυπμοθμξ, μ Αδι. 

ηαονυπμοθμο
160

η.ά. 

Σμ υκμια ηδξ «πληάθηξηαο Μφδαο» ζηδκ αθθδθμβναθία απμζζςπάηαζ 

ζηαεενά βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ιε ελαίνεζδ ημ ηεφπμξ 17 υπμο οπάνπμοκ 

ηα ανπζηά «Γ.Γ.Αλ.» πμο παναπέιπμοκ ζηδκ Γεςνβία Αεθδβζάκκδ-

Ώκαζηαζζάδδ
161

 ηαζ ηα ηεφπδ 125 ηαζ 126 υπμο ακαθένεηαζ ημ υκμια ηδξ Λίκαξ 
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Ώζθζακμφ
162

. Λίβμ ανβυηενα ηδκ αθθδθμβναθία ακαθαιαάκεζ επχκοια πθέμκ δ 

Ρέκα ΐεθζζζανίμο
163

 δ ζοκενβάηζδα πμο ζοκακηάιε επίζδξ ζηδκ αθθδθμβναθία 

«θηλεκαηνγξάθνπ»
164

 αθθά, υπςξ απμηαθφθεδηε, δζαπεζνίγεηαζ ηαζ ηδκ ζδζαίηενα 

ποηκή αζζεδιαηζηή ιε ημ ρεοδχκοιμ «Μπξηψ». Λίβμ πνζκ ημ ηέθμξ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1950 ημ υκμια ηδξ ΐεθζζζανίμο ακηζηαείζηαηαζ απυ αοηυ ηδξ 

Λέκαξ ΐνμκηάηδ
165

, απυ ηδκ πςνίξ επχκοιμ «Έιιε»
166

, πμο είκαζ υπςξ 

ακαθένεδηε, δ Έθθδ Φχκδ, ζοκηάηηνζα πμο αζπμθείηαζ ιε εέιαηα ιυδαξ. Με 

ηδκ απμοζία ηδξ «Έιιεο» απυ ηζξ ζηήθεξ ηδξ αθθδθμβναθίαξ, πμο ζδιεζςηέμκ 

ηαηά ηα ηεθεοηαία ηεφπδ πμο ηδκ ζοκακηάιε είκαζ ζδιακηζηά πενζμνζζιέκδ, 

παναηδνείηαζ ηαηά ηαζνμφξ απμοζία ηδξ ακηίζημζπδξ πθέμκ ακχκοιδξ 

αθθδθμβναθίαξ, ιέπνζξ υημο ηαζ εα παφζεζ κα οθίζηαηαζ. Χζηυζμ ηαηά ηδκ 

ηεθεοηαία αοηή πενίμδμ ζοκακηάηαζ ηαζ ημ υκμια «θ. Βάλα» οπεφεοκδ ηδξ 

ιπμοηίη «ΒΔΣΣΗΝΑ» ζηδκ Ώεήκα
167

 ηαεχξ ηαζ οπμβναθή ηδξ «χληαμεο»
168

.  

Σέθμξ αλίγεζ κα ακαθενεεί ηαζ δ πθδεςνζηή αζηνμθμβζηή αθθδθμβναθία 

ιε ηδκ πανμοζία ηδξ αζηνμθυβμο Μανίαξ Μεηαθθζκμφ
169

, ηαηά ηδκ δεηαεηία ημο 

1960, βεβμκυξ πμο πνμηαθεί ζηδκ επζζημθμβναθία ακηζηνμουιεκεξ απυρεζξ
170

. 

 

ΙΙΙ. Η έκδοζη 

«Πξνηνχ ππάξμεη Δλσκέλε Δπξψπε, αεξνπιάλν Μπφηγθ 747, θηλεηφ 

ηειέθσλν, e-mail, Αηηηθφ Μεηξφ, ππήξμε ε ΓΤΝΑΗΚΑ ηνπ Δπάγγεινπ 

Σεξδφπνπινπ. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη κεγάισζε ζην Μαξνχζη, 

ιίγα ρξφληα κεηά ηνλ πφιεκν, ζε κηα επνρή πνπ ε έλλνηα ηνπ 

θνζκνπνιίηηθνπ αθνπγφηαλ θάπσο εθθεληξηθή ζηελ ηξαπκαηηζκέλε 

Διιάδα. Ζ Αγγιία είρε κφιηο απνθηήζεη ηε δηθή ηεο έθδνζε ηεο 

‘Vogue’ (…) θαη ζηελ Δπξψπε θπθινθνξνχζαλ ήδε ηα πην 

θαινζρεδηαζκέλα πεξηνδηθά πνπ απνηέιεζαλ πξφηππν γηα φια ηα 

θαηνπηλά πεξηνδηθά ηνπ θφζκνπ, ζηελ Διιάδα νη γπλαίθεο δελ είραλ 

αθφκα έλα ‘δηθφ’ ηνπο έληππν. Ζ εθεκεξηδίζηηθε λννηξνπία 

θπξηαξρνχζε ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα σο χςηζηνο ηξφπνο 

δεκνζηνγξαθηθήο έθθξαζεο θαη ε θνπιηνχξα ησλ πεξηνδηθψλ, πνπ 

ήδε απνηεινχζε κέξνο ησλ εμειηγκέλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ, ζηελ 

Διιάδα έθηαλε ζαλ απφκαθξε αχξα κέζσ ησλ ηνπξηζηψλ, νη νπνίνη, 
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κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπο άθελαλ πίζσ δηάθνξα πεξηνδηθά ζην 

μελνδνρείν, ζην θαθελείν, ζηελ ηαβέξλα. Υξεηάζηεθε ρξφλνο ψζπνπ 

λα κπεη ην πεξηνδηθφ ζηε δσή ηνπ Έιιελα θαη λα γίλεη αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ, ψζπνπ λα αλαπηπρζεί ε 

δηαθεκηζηηθή βηνκεραλία πνπ ηξνθνδνηεί ηα πεξηνδηθά κε ηελ 

θαχζηκε χιε ηνπο: ηηο πιεξσκέλεο γπαιηζηεξέο ρξσκαηηζηέο ζειίδεο, 

ρσξίο ηηο νπνίεο θαλέλαο εθδφηεο δελ ζα κπνξνχζε λα δηαζέζεη ηα 

ηεξάζηηα πνζά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

ζπληήξεζε ελφο θαινχ πεξηνδηθνχ. 

 ηελ Διιάδα φια μεθίλεζαλ κε ηε ΓΤΝΑΗΚΑ. Γελ είλαη θακία 

ππεξβνιή αλ πσ φηη ε ΓΤΝΑΗΚΑ είλαη γηα ηελ Διιάδα φ,ηη είλαη ε 

‘Vogue’ γηα ηελ Ακεξηθή: ζεζκφο, έλαπζκα, αληαλάθιαζε κηαο 

αλαπηπζζφκελεο θνηλσλίαο, θηιειεχζεξνο κάξηπξαο κηαο θαιχηεξεο 

δσήο θαη παξάιιεια, ζρνιή ηεο λέαο δεκνζηνγξαθηθήο έθθξαζεο. 

Μπνξεί ζήκεξα, βεβαίσο, κε ηα λέα δεδνκέλα ζηελ επνρή ησλ 

ακέηξεησλ ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ θαη ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ, 

απηφ λα αθνχγεηαη ππεξβνιηθφ, εηδηθά ζηνπο λεφηεξνπο, αιιά γχξσ 

απφ ην πεξηνδηθφ ΓΤΝΑΗΚΑ ζηήζεθε ην πξφηππν ηνπ κεραληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ πεξηνδηθνχ. 

 Πέξα απφ ηελ εμέιημε ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο κφδαο, ην πην 

μερσξηζηφ ζηνηρείν πνπ εηζήγαγε ε ΓΤΝΑΗΚΑ ζην ειιεληθφ ηνπίν 

ήηαλ ε ζχγρξνλε δεκνζηνγξαθηθή αληίιεςε (…) 

 Πξνβιεκαηηζκέλε, πξνθιεηηθή, πεξίεξγε, ε ΓΤΝΑΗΚΑ μεθίλεζε λα 

ζθηαγξαθεί ην πνξηξαίην ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ κέζα απφ ηελ 

αλαιπηηθή καηηά ηνπ ελεκεξσκέλνπ αθεγεηή. Σάζεηο, εμειίμεηο, 

πξνβιεκαηηζκνί θσηνγξαθήζεθαλ, μεδηπιψζεθαλ, αληρλεχηεθαλ. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ απφ ηα αλάινγα έληππα ηνπ 

ππφινηπνπ θφζκνπ ήηαλ ην δηπιφ ηεο πξνθίι·παξφηη ε ηαπηφηεηα ηεο 

παξέκελε ακεηαθίλεηα γπλαηθεία, ε χιε ηεο μέθεπγε πάληα απφ ηα 

ζηεγαλά ηεο θαηεγνξίαο ηεο: θνηλσλία, πνιηηηζκφο, κφδα, πνιηηηθή, 

ζψνπ κπίδλεο, νκνξθηά, θνπδίλα έγηλαλ αλαπφζπαζηνη θίινη ζηηο 

ζειίδεο ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ, κέζα ζε θάζε ηεχρνο ηεο νπνίαο έζκηγε ε 
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επηθαηξφηεηα κε ηελ ςπραγσγία (…) Καη πάλσ απ' φια, πψο δνχζαλ 

νη Έιιελεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν;(…) Γηφινπ ηπραία, ε 

ΓΤΝΑΗΚΑ είλαη, ίζσο, ην πξψην θαη ηειεπηαίν γπλαηθείν πεξηνδηθφ 

ζηνλ θφζκν πνπ νη άληξεο δελ ην μεθπιιίδνπλ απιψο, ην δηαβάδνπλ.  

 ε επνρέο παηξησηηζκνχ θαη ζε κέξεο μελνκαλίαο, ε ζσζηή ππμίδα 

παξέκεηλε ην πνιπηηκφηεξν θπιαρηφ ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ. Σν έλζηηθην ηνπ 

δεκηνπξγνχ ηεο θαη ησλ εθάζηνηε ζπληειεζηψλ ηεο, θπζηθά, ήηαλ 

πάληα ν ξπζκηζηήο ηεο θπζηνγλσκίαο απηνχ ηνπ πεξηνδηθνχ. Ο 

θφζκνο θαη ε Διιάδα έγηλαλ νη δχν παξάιιειεο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ 

έζκηγαλ ζε θάζε ηεχρνο (…)»  

 Μηράιεο θαθίδαο
171

 

Μεηά ημκ πυθειμ ηοηθμθυνδζε απυ ημκ Βοάββεθμ Υν. Σενγυπμοθμ ζηδκ 

ακαζοβηνμημφιεκδ Βθθάδα, ηδκ 1
δ
 Φεανμοανίμο ημο 1950, ημ πενζμδζηυ Ζ 

ΓΤΝΑΗΚΑ θαη ην ζπίηη, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.69), ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, απθμφζηενα, 

ΓΤΝΑΗΚΑ, ιε δεηαπεκεήιενδ πενζμδζηυηδηα
172

, απυ ημ 1991 ηαζ ελήξ ιδκζαία
173

. 

Δ ειθάκζζδ ηαζ ελέθζλδ ημο ρδθζαημφ ηφπμο ηα ηεθεοηαία πνυκζα έθενε 

ζδιακηζηέξ ακαηνμπέξ ζημ πχνμ ηςκ εκηφπςκ ηαζ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά
174

 ηαζ 

έηζζ ημκ επηέιανζμ ημο 2007, φζηενα απυ 1263 ηεφπδ, (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.70), οπυ ηδκ δζεφεοκζδ ημο ζοκμκυιαημο εββμκμφ ημο ζδνοηή ημο(αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.71), ημ πενζμδζηυ «Γ» ακέζηεζθε ηδκ έηδμζή ημο ηαζ ιεηααζαάζηδηε 

ζηδκ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ Α.Δ.
175

. Βπακήθεε ημκ Εμφκζμ ημο 2008 ιέζς ηδξ 

εθδιενίδαξ «Ζ Καζεκεξηλή» ςξ ιδκζαίμ έκεεημ, ιε κέα ανίειδζδ ηεοπχκ 

(πενίμδμξ ΐ΄), (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.72), ηαζ πνχηδ δζεοεφκηνζα ηδξ δεφηενδξ 

πενζυδμο ηδ ΐίηο ΐαθααάκδ ιε ζοιιεημπή ζηδ κέα έηδμζδ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ 

ηςκ παθαζχκ ζοκηαηηνζχκ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζυδμο, ηδξ Λζάκαξ 

Βθεοεενμοδάηδ ςξ οπεφεοκδξ έηδμζδξ, Άκκοξ Κμθηζζδμπμφθμο ηαζ θβαξ 

Μπαηή ζηδ ζοκηαηηζηή μιάδα
176

. Σμκ Φεανμοάνζμ ημο 2014 δ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 

Α.Δ. ακαζηέθθεζ ηδκ έηδμζδ ημο πενζμδζημφ
177

 ηδκ μπμία υιςξ ζφκημια 

ακαθαιαάκεζ δ εηαζνεία UNIQUE MEDIA A.E., ηαζ δ «Γ» επακαηοηθμθμνεί ιε 

ηδκ Καεδιενζκή απυ ηδκ Κονζαηή 27 Ώπνζθίμο ημο ζδίμο έημοξ
178

 ιε δζεοεφκηνζα 

ηδκ Νάκζο Γαιπέημβθμο ηαζ δζεοεοκηή φκηαλδξ ημκ Θακάζδ Ώκαβκςζηυπμοθμ 

ηαζ ιε κέα ανίειδζδ ηεοπχκ (πενίμδμξ Γ΄)
179

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.73). 
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Δ ζδέα ηαζ μ ζπεδζαζιυξ ημο πενζμδζημφ ακήημοκ ζημκ Βοάββεθμ Υν. 

Σενγυπμοθμ, μ μπμίμξ ζηυπεοε κα ηαθφρεζ ημ ηεκυ ηςκ βοκαζηείςκ πενζμδζηχκ 

εηδυζεςκ ζηδ ιεηαπμθειζηή Βθθάδα
180

.  

Ήηακ εζημκμβναθδιέκδ επζεεχνδζδ, οπυ ηδκ δζεφεοκζδ ημο Β. 

Σενγυπμοθμο, ηαζ ηδκ ανπζζοκηαλία ημο Ώθ. Μαηνυπμοθμο. Σα βναθεία 

ανίζημκηακ ζηδκ μδυ ακηανυγα 1 ζηδκ Ώεήκα. 

Δ βθχζζα ημο εκηφπμο ήηακ δ ηαεζενςιέκδ ζε υθμ ημκ εθθδκζηυ Σφπμ 

ζοκηδνδηζηή «δδιμηζηή»
181

. 

Σμ ηεφπμξ απμηεθείηαζ απυ 66 ζεθίδεξ (πςνίξ ηα ελχθοθθα), δζαζηάζεςκ 

Ώ4 (21Υ29 εη.), ιε έβπνςια ελχθοθθα, πςνίξ ηαηάθμβμ πενζεπμιέκςκ, ιε 

απμζπχιεκμ μηηαζέθζδμ έκεεημ ιε ηίηθμ «Σμ Λελζηυ ηδξ Οιμνθζάξ» δζαζηάζεςκ 

Ώ5 (10,5Υ14,5 εη.)
182

  

Πςθείηαζ απυ ημκ εθδιενζδμπχθδ ή ημ πενίπηενμ ιε ηζιή θφθθμο 5.000 

δναπιέξ, εηήζζα ζοκδνμιή εζςηενζημφ 120.000 δνπ., ελαιδκζαία 70.000 δνπ., 

ηνζιήκμο 40.000 δνπ.
183

. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο πενζμδζημφ έβζκακ δζάθμνεξ ιεηααμθέξ ζηδκ 

ηαοηυηδηα ημο πενζμδζημφ, πάκηα οπυ ηδκ δζεφεοκζδ ημο Σενγυπμοθμο. 

Μμκζιμπμζήεδηε ηαζ δ δδιμζίεοζδ Πενζεπμιέκςκ
184

. 

Σμ υκμια ηδξ ανπζζοκηαλίαξ ιεηααάθθεηαζ ζε δζεφεοκζδ ζοκηάλεςξ ηαζ ηδ 

εέζδ αοηή εα ηναηήζμοκ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια βοκαίηεξ. Σμ πενζμδζηυ 

ςζηυζμ ηαηά πενζυδμοξ εα παναιέκεζ πςνίξ ανπζζοκηαλία ή δζεφεοκζδ 

ζοκηάλεςξ
185

.  

Ώπυ πμθφ κςνίξ ςξ ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο είκαζ θακενή δ πνμζπάεεζα ημο 

εηδυηδ βζα κα ακαααειίζεζ πένα απυ ηδκ οθδ (επεηηείκεηαζ απυ εέιαηα ηαεανά 

βοκαζηεία, ζε ένεοκεξ ιε βεκζηυ εκδζαθένμκ), ηδκ πμζυηδηα ζηδκ ειθάκζζδ ηαζ 

ηδκ εηηφπςζδ ημο εκηφπμο. Με ζπμοδέξ, επαββεθιαηζηή ειπεζνία, ενβαηζηυηδηα, 

άνζζηδ αζζεδηζηή ηαζ ακεθθζπή εκδιένςζδ μ Σενγυπμοθμξ ιεηαιμνθχκεζ ημ 

πενζμδζηυ ιε ηαζκμηυιεξ εηηοπςηζηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ επμπή ηαζ επζδζχηεζ κα 

ακαααειίζεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ εζηυκαξ, ημο πνχιαημξ αθθά ηαζ ηδκ εηηφπςζδ ηςκ 
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ηοπμβναθζηχκ ζημζπείςκ, θζθμδμλχκηαξ ημ πενζμδζηυ ημο κα απμηηήζεζ ηζξ 

πνμδζαβναθέξ ηςκ ακηίζημζπςκ εκηφπςκ ημο ελςηενζημφ
186

.  

Σμκ Αεηέιανζμ ημο 1957 δ έηδμζδ αθθάγεζ ζηδκ ειθάκζζδ αηθμοεχκηαξ ηα 

δζεεκή πνυηοπα, πςνίξ κα αθθάλεζ δ θζθμζμθία ημο πενζμδζημφ, εκχ μ ηίηθμξ ημο 

πθέμκ βίκεηαζ ιμκμθεηηζηυξ ΓΤΝΑΗΚΑ
187

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.74-75) 

Γζα ηδκ ΏΛΛΏΓΔ (sic) αοηή μ Σενγυπμοθμξ βνάθεζ:  

« ' φιε ηελ πθήιην ηα πεξηνδηθά θαη πξν παληφο ηα γπλαηθεία, εθδίδνληαη 

ζηνλ ηχπν πνπ έρεη ηψξα ή ΓΤΝΑΗΚΑ, ή νπνία έγηλε έηζη έλα ζχγρξνλν 

πεξηνδηθφ, αληάμην γηα ηε ζχγρξνλε Διιελίδα (…) πσο βιέπεηε ην 

κεγάιν απηφ ζρήκα 25X35 εθ.καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνχκε απιφρσξεο 

ζειίδεο θαη λα εθηίζεληαη ε χιε θαη νη εηθφλεο κε θάζε άλεζη (…) Ζ 

θαηλνχξγηα εθηχπσζίο καο γίλεηαη πηα θαηά ην ζχγρξνλν ζχζηεκα ΦΧΣΟ 

ΟΦΦΔΣ. Απηφ επηηξέπεη ηελ θαζαξσηέξα απφδνζη ησλ εηθφλσλ, ησλ 

ρξσκάησλ, φπσο επίζεο θαη ησλ ηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ (…) ε 

επηδίσμίο καο είλαη λα ηππψλεηαη ε ΓΤΝΑΗΚΑ ζε εληειψο ιεπθφ ραξηί. 

Πξνο ην ζθνπφ απηφ έγηλε εηδηθή παξαγγειία ζηα εξγνζηάζηα 

SteyerMuehiηεο Απζηξίαο (…)»
188

 

Σμκ Ώπνίθζμ ημο 1962 «ζε δηαγσληζκφ δηεζλνχο επηπέδνπ» ζηε «Γηεζλή 

Έθζεζε Γπλαίθεηνπ Πεξηνδηθνχ Σχπνπ» ζηδ Ρχιδ δ «Γ» ακαδεζηκφεηαζ ςξ έκα απυ 

ηα έκδεηα ηαθφηενα πενζμδζηά ζημκ ηυζιμ
189

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.76) 

Σα Υνζζημφβεκκα ημο 1963 μ Σενγυπμοθμξ ηοηθμθμνεί ηδ «Γ» ιε δζπθυ 

ελχθοθθμ, ημ πνχημ υπςξ θαίκεηαζ ζημκ πενζμδζηυ Σφπμ ημο ηυπμο ιαξ
190

. (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.77) 

Ώπυ ημκ Ώπνίθζμ ημο 1967 ημ πενζμδζηυ εηηοπχκεηαζ μθυηθδνμ ζε 

ζθμοζηναζζυκ πανηί. (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.78) 

 «(…) ε ΓΤΝΑΗΚΑ απφ ην παξφλ ηεχρνο κπνξεί λα ζαο παξνπζηάζεη 

απηφ ην πεξηνδηθφ ΔΞ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ Δ ΗΛΟΤΣΡΑΗΟΝ ΥΑΡΣΗ 

κε εκθάληζε εληειψο ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ηελ νπνία σο ζήκεξα θαλέλα 

ειιεληθφ πεξηνδηθφ δελ κπφξεζε λα επηηχρεη. Πιένλ απηνχ βέβαηα ε 

θάζε αλαγλψζηξηα κπνξεί κφλε ηεο λα δηαπηζηψζεη ηνλ πξαγκαηηθφ 
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πινχην ζεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε ΓΤΝΑΗΚΑ αιιά θαη ηελ επίζεο 

πινχζηα παξνπζίαζή ηνπο κε ηηο πνιχρξσκεο εηθφλεο νη νπνίεο, 

ράξε ζηα ηέιεηα ηερληθά κέζα πνπ δηαζέηεη απνδίδνληαη φπσο θαη 

ζηα μέλα πεξηνδηθά. (…)», εκδιενχκεζ ημ πενζμδζηυ ημοξ 

ακαβκχζηεξ ημο
191

.  

Ώπυ ημ 1975 εζζάβεζ ηδκ ηεπκζηή επελενβαζίαξ εζηυκαξ ιε αενμβνάθμ υπςξ 

ακαθένεδηε
192

.(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.79-80). 

Βπίζδξ απυ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 είκαζ θακενή δ πνμζπάεεζα 

ημο Σενγυπμοθμο κα δζεονφκεζ ημ ακαβκςζηζηυ ημο ημζκυ πένακ ημο βοκαζηείμο 

απεοεοκυιεκμξ ηαζ ζημ ακδνζηυ ημζκυ ηαζ ζηδκ κεμθαία ιε ηδ δδιμζίεοζδ 

εειάηςκ ακαθυβμο εκδζαθένμκημξ
193

. 

Πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 μζ ζεθίδεξ ηδξ «Γ» λεπενκμφκ 

ζοκήεςξ ηζξ δζαηυζζεξ ακά ηεφπμξ, θυβς ηδξ αολδιέκδξ δζαθήιζζδξ, εκχ 

πανάθθδθα ζδιακηζηά αολάκεηαζ ηαζ δ ηοηθμθμνία ηδξ, υπςξ πθδνμθμνεί ημ 

ακαβκςζηζηυ ημζκυ μ Σενγυπμοθμξ. 

«ην ηεχρνο 1 ε ΓΤΝΑΗΚΑ είρε θπθινθνξία 9.000 θχιια. ην ηεχρνο 

500 έρεη 150.000 (…) Σν ηεχρνο 1 είρε κφλν 64 ζειίδεο. ήκεξα ηα 

παλεγπξηθά ηεχρε ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ έρνπλ 200 ζειίδεο! (…) Σν 

πεξηνδηθφ μεθίλεζε κε (…) κία κφλν δηαθήκηζε, ζην νπηζζφθπιιν: 

ήηαλ ε Kolynos. ήκεξα, ε δηαθήκηζε θζάλεη, κάμηκνπκ, ηηο 110 

ζειίδεο (…)»
194

 

ηζξ δεηαεηίεξ 1950 ηαζ ιέπνζ ηα ιέζα ημο 1960 απμοζζάγμοκ μζ υπμζεξ 

ακαθμνέξ ζε πμθζηζηά ηυιιαηα απυ ηζξ ζεθίδεξ ηδξ «Γ»
195

. Καηά ηδκ πενίμδμ ηδξ 

Αζηηαημνίαξ, ημ πενζμδζηυ αζηεί ζοβηαθοιιέκδ ακηζπμθίηεοζδ πανμοζζάγμκηαξ ηα 

ζμαανά πνμαθήιαηα πμο απαζπμθμφκ ηδκ εθθδκζηή ημζκςκία ηαζ βίκεηαζ «ε θσλή 

ηεο»
196

. Βκχ ηαηά ημοξ ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ ηδξ πενζυδμο ηαζ ζηδκ ανπή ηδξ 

ιεηαπμθίηεοζδξ παναηδνείηαζ δ ειθάκζζδ ηςκ εηπνμζχπςκ ηςκ πμθζηζηχκ 

ημιιάηςκ ζηζξ ζεθίδεξ ημο πενζμδζημφ
197

.  

Υςνίξ κα αβκμμφκηαζ μζ (αναπφαζεξ) βοκαζηείεξ πενζμδζηέξ εηδυζεζξ ηδξ 

εαδμιαδζαίαξ ΔΛΛΖΝΗΓΑ ηαζ ηδξ ιδκζαίαξ ΑΘΖΝΑΗΑ, ζηδκ δεηαεηία ημο 
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1960
198

,(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.81-82) δ «Γ» επί δφμ δεηαεηίεξ ηονζανπεί ζημ 

βοκαζηείμ ημζκυ ηδξ πχναξ.  

Ώπυ ημ 1970 ηαζ ελήξ δ «Γ» ιπαίκεζ ζημκ ακηαβςκζζιυ, έημξ πμο ημ 

πενζμδζηυ Πάλζενλ, ηςκ εηδυζεςκ Ν. Θεμθακίδδ, αθθάγεζ ηαζ βίκεηαζ βοκαζηείμ 

δεηαπεκεήιενμ
199

. 

ιςξ πανά ημκ ακηαβςκζζιυ ημο Πάλζενλ, δ «Γ» εα παναιέκεζ ζε υθδ ηδκ 

πενίμδμ ζηαεενά ημ πνχημ ζε πςθήζεζξ, ιε άνζζηδ αζζεδηζηή ηαζ εηηφπςζδ 

βοκαζηείμ πενζμδζηυ ζημ πχνμ. 

Ώκαθένεζ δ Μδθζχνδ δ ιία απυ ηζξ δφμ δζεοεφκηνζεξ ημο Πάλζενλ: 

«(…) Γχζθνιε κνίξα λα είζαη δεχηεξνο. Σν Πάλζενλ ήηαλ ην δεχηεξν 

γπλαηθείν πεξηνδηθφ ζην ρψξν (…) »
200

 ηαζ επί πθέμκ ε ΓΤΝΑΗΚΑ πνπ 

θαινχκαζηαλ λα αληαγσληζηνχκε, είρε θαιχηεξε εθηχπσζε’ [φκσο] ε 

εθηχπσζε δελ είλαη ν κνλαδηθφο παξάγνληαο ηεο εκθάληζεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ. Βαζηθφο παξάγσλ θαηά ηελ γλψκε κνπ ε αηζζεηηθή ηεο 

ζειηδνπνίεζεο (…)»
201

. 

Ώπυ ηδκ ανπή δξ δεηαεηίαξ ημο 1950 ιέπνζ ηαζ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1970 δ «Γ» «ήηαλ ε ζθξαγίδα» ηδξ επμπήξ. Σμ «κνλαδηθφ πεξηνδηθφ πνπ είρε 

αηζζεηηθή». Βλαζνεηζηή ζεθζδμπμίδζδ, δδθχκεζ ζηδκ ζοκέκηεολδ πμο ιμο 

πανεπχνδζε δ ιαηνμπνυκζα ζοκηάηηνζα ηδξ «Γ» θβα Εςάκκμο
202

. 

Ώκάθμβεξ απυρεζξ εηθνάγμοκ επίζδξ ηαζ ζδιακηζημί εηπνυζςπμζ ηδξ 

εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, ημκ Φεανμοάνζμ ημο 1980 ζημ ηεφπμξ αθζένςια «30 πνυκζα 

Γοκαίηα», υπςξ «ε εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή» Βθέκδ ΐθάπμο, «ν 

δσγξάθνο θαη πνηεηήο» Νίημξ Βββμκυπμοθμξ, «ε βνπιεπηήο, εζνπνηφο» Μεθίκα 

Μενημφνδ, «ν εζνπνηφο, δηεπζπληήο Δζληθνχ Θεάηξνπ» Ώθέλδξ Μζκςηήξ, «ν 

κνπζηθνζπλζέηεο» Μίηδξ Θεμδςνάηδξ, «ν ζπγγξαθέαο» Ώκηχκδξ αιανάηδξ, «ε 

Τθππνπξγφο Κνηλσλ. Τπεξεζηψλ» Άκκα οκμδζκμφ, «ε ινγνηέρλεο, ζχδπγνο ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο» Εςάκκα Σζάηζμο
»203

, η.ά. 

ηδ δεηαεηία ημο 1980 εα πνμζηεεμφκ ζημκ ακηαβςκζζιυ ημ βοκαζηείμ 

πενζμδζηυ Μία ημο Γζχνβμο Κμζηςηά ηαζ ημ Cosmopolitan εκχ θίβμ ανβυηενα «νη 

λέεο μελφθεξηεο ζεέο ηεο γπλαηθείαο αγνξάο ησλ πεξηνδηθψλ Marie Claire, Elle, 
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θιπ.»
204

 ηαζ «έπαςε λα έρεη ηελ πξσηνθαζεδξία ε ΓΤΝΑΗΚΑ», υπςξ ακαθένεζ δ 

θβα Εςάκκμο.  

 

ΙV Η θεμαηολογία  

Σα εέιαηα ημο πενζμδζημφ είκαζ ακάθμβα πνμξ ημκ ηίηθμ: Ζ Γπλαίθα θαη ην 

ζπίηη, ζφιθςκα ιε ηδκ δέζιεοζδ ηδξ δζεφεοκζδξ κα «ζίγε θαη λα εξεπλά φινπο 

ηνπο ηνκείο αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο δε θαη θηλείηαη ή ζχγρξνλε γπλαίθα»
205

. 

Δ επμζημδμιδηζηή πνυεεζδ ημο εκηφπμο είκαζ πνμθακήξ ηαζ ιπμνεί κα 

οπμζηδνζπεεί υηζ απμζημπεί ζε ιζα δζά αίμο ζηήνζλδ ηςκ Βθθδκίδςκ, πμο αιέζςξ 

ιεηά ημκ ηναβζηυ πυθειμ ηαζ ημκ Βιθφθζμ είκαζ ακαβηαζιέκεξ κα 

ακαζοβηνμηήζμοκ ηδκ γςή ημοξ.  

Με πμζηζθία εειάηςκ πναηηζημφ, ιμνθςηζημφ, ηαζ ροπαβςβζημφ 

πενζεπμιέκμο, ηαθθζενβεί ημ πνυηοπμ ηδξ ζφβπνμκδξ βοκαίηαξ, πςνίξ κα αβκμεί 

ηδκ πανάδμζδ. Σμ πενζμδζηυ εέθεζ κα ζοιαάθεζ ζηδ δζάπθαζδ εκυξ ηφπμο 

ιμνθςιέκδξ, υιμνθδξ, κέαξ, ζογφβμο, ιδηέναξ, μζημδέζπμζκαξ-κμζημηονάξ ηαζ 

ενβαγυιεκδξ. Μάθζζηα ιέζα απυ δζαβςκζζιμφξ ηδκ δεηαεηία ημο 1960 ημ 

πενζμδζηυ εηθέβεζ ηαζ επζανααεφεζ ηζξ ηαθφηενεξ οπμρήθζεξ
206

. 

«(…) Σε γπλαίθα δελ ηε βιέπσ νχηε ζθιάβα νχηε ζηαρηνπνχηα. Σε 

ζαπκάδσ φηαλ έρεη πξνζσπηθφηεηα, φηαλ δηαθξίλεηαη ζηνλ θνηλσληθφ 

ζηίβν. Αιιά έρεη θαη κηα επζχλε γηα ηελ νηθνγέλεηα, γηα ην ζπίηη (…) Απηή 

πνπ είλαη ζειπθή, σξαία, έμππλε, επαίζζεηε, κνξθσκέλε θη 

ελεκεξσκέλε»
207

, είπε δδθχζεζ μ Βοάββεθμξ Υν. Σενγυπμοθμξ 

εηθνάγμκηαξ ηδ θζθμζμθία ημο βζα ηδ βοκαίηα. 

πςξ ζδιεζχεδηε, επζδζχηεηαζ έκαξ ζοβηεναζιυξ πανάδμζδξ ηαζ 

πανυκημξ, δεκ παναηδνείηαζ ηαιζά εκζοκείδδηδ νήλδ ιε ηδκ πνχηδ, έηζζ ηαζ 

αθθζχξ εα ήηακ αοηυ άζημπμ, ακεδαθζηυ βζα εηείκμοξ ημοξ πνυκμοξ
208

. 

Πνμαάθθεζ ηαηελμπήκ ζδιακηζηέξ βοκαίηεξ πμο λεπχνζζακ ζηδκ 

ημζκςκία
209

, ηδκ βοκαζηεία ιμνθή ζηδ Λμβμηεπκία, Μοεμθμβία, Λαμβναθία, 

Ώνπαία Σναβςδία, Γςβναθζηή, ηδ Γθοπηζηή
210

 η.ά., αθθά ηαζ δζάζδιμοξ 

εηπνμζχπμοξ ηδξ ηέπκδξ
211

 ηαζ υπζ ιυκμ.  
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Βίκαζ θακενή δ ζοζηδιαηζηή ακαθμνά, ζημ θασηυ πμθζηζζιυ, ζηδκ θασηή 

ηέπκδ, αθθά ηαζ ζηδκ Ονεμδμλία
212

.  

ηαεενή είκαζ δ ζφβπνμκδ ημζκςκζηή, πκεοιαηζηή ηαζ ηαθθζηεπκζηή 

εκδιένςζδ. Πνμμδεοηζηά ηα επίηαζνα γδηήιαηα ηαζ πνμαθήιαηα ηαηαθαιαάκμοκ 

ημκ πμθφ πχνμ. Μέζα απυ άνενα ηαζ ένεοκεξ ακαδεζηκφεζ ζδιακηζηά γδηήιαηα 

πμο απαζπμθμφκ ηδκ εθθδκζηή ημζκςκία
213

. 

Πνμαάθθεηαζ δ εέζδ ηδξ βοκαίηαξ ζηδκ ημζκςκία
214

, μζ αβχκεξ
215

 ηαζ μζ 

ηαηαηηήζεζξ ηδξ
216

 ηαζ δ ακαβκχζηνζα εκδιενχκεηαζ βζα εέιαηα επαββεθιαηζημφ 

πνμζακαημθζζιμφ
217

, ενβαζίαξ
218

 ηαζ αεθδηζζιμφ
219

, ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα 

Νμιζηά
220

, Εαηνζηά-Βπζζηδιμκζηά γδηήιαηα
221

.  

Μέζα απυ δζδβήιαηα, ιοεζζημνήιαηα ζε ζοκέπεζεξ, πμζήιαηα
222

 πενκμφκ 

ζδιακηζημί εηπνυζςπμζ ηδξ εθθδκζηήξ ηαζ δζεεκμφξ θμβμηεπκίαξ
223

. Ώθθά οπάνπεζ 

ηαζ ζπεηζηή εκδιένςζδ βζα ζφβπνμκα θμβμηεπκζηά ζοιαάκηα
224

. 

Βπίζδξ εκδιένςζδ βζα ημκ πχνμ ηςκ άθθςκ ηεπκχκ ηδξ ιμοζζηήξ, ημο 

εεάηνμο, ηαζ ημο ηζκδιαημβνάθμο
225

 η.ά., ζηδκ Βθθάδα ηαζ ημ ελςηενζηυ. 

Πανάθθδθα ιε ηα εκηυξ ηαζ εηηυξ ηδξ πχναξ ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζζιζηά 

εέιαηα, μθμέκα δζεονφκμοκ ημ πχνμ ημοξ ηαζ ηα εκηυξ ημο ζπζηζμφ ζε ζπέζδ ιε ηδ 

βοκαίηα, πνμαάθθμκηαξ ειθακηζηυηενα εέιαηα πμο αθμνμφκ ημκ βάιμ, ηδκ 

μζημβέκεζα
226

, αθθά ηαζ ημ ζπίηζ, υπςξ δζαηυζιδζδ
227

, ιαεήιαηα κμζημηονζμφ
228

 

ακεμημιίαξ
229

, ιαβεζνζηήξ-γαπανμπθαζηζηήξ
230

, αθθά ηαζ ημπηζηήξ-ναπηζηήξ
231

, 

ηεκηήιαημξ
232

 ηαζ πθελίιαημξ
233

. Βκχ ζε ηαηηζηά πνμκζηά δζαζηήιαηα 

ειπθμοηίγεηαζ ιε έκεεηα πανανηήιαηα παηνυκ εκδοιάηςκ ηαζ ηεκηδιάηςκ
234

, ηαζ 

υπζ ιυκμ.  

Βίκαζ ζοκεπήξ δ εκδιένςζδ βζα ηδ βοκαζηεία ιυδα
235

 ηαζ εηηυξ ηςκ άθθςκ 

ακά ζεγυκ ημ πενζμδζηυ πανμοζζάγεζ ηζξ κέεξ ζοθθμβέξ βκςζηχκ, ηονίςξ Γάθθςκ 

ηαζ Εηαθχκ δδιζμονβχκ 
236

, εκχ αέααζα δεκ αβκμείηαζ ηαζ δ Βθθδκζηή Μυδα
237

. 

Βπίζδξ οπάνπμοκ εζδζηυηενα εέιαηα μιμνθζάξ αθθά ηαζ ημζκςκζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ ηςκ βοκαζηχκ
238

.  
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Ώπυ ηα πνχηα ηεφπδ δ «Γ» αζπμθείηαζ επίζδξ ιε ημκ ηυζιμ ημο 

παζδζμφ
239

. Ώπυ ηδκ δεηαεηία ημο 1960 ηαζ ελήξ οπάνπμοκ ιυκζια ζεθίδεξ πμο 

αθμνμφκ ηα κέα ημνίηζζα 
240

 αθθά ηαζ ημκ άκδνα
241

. 

ΐέααζα δεκ θείπμοκ μζ ζεθίδεξ ηδξ Ώζηνμθμβίαξ
242

, μφηε πάκηςξ ηαζ 

βεθμζμβναθίεξ
243

, βζα κα πενκά δ χνα
244

, παζπκίδζα ζοκακαζηνμθχκ
245

, ιαεήιαηα 

υπςξ βζα ημ ζηάηζ
246

, ημ ιπνίηγ
247

 αθθά ηαζ ημ πμνυ
248

, ηαζ αηυια δζαβςκζζιμί βζα 

ηδκ ακάδεζλδ ηδξ «Ηδαληθήο Γπλαίθαο» βζα ημοξ «Νένπο Μνληειίζη» ηαζ άθθμζ
249

.  

Οζ ακαβκχζηνζεξ επζημζκςκμφκ ιέζς αθθδθμβναθίαξ ηαζ θαιαάκμοκ 

ζοιαμοθέξ βζα εέιαηα υπςξ ζαηνζηά, κμιζηά, αζζεδιαηζηά, ιυδαξ, μιμνθζάξ, 

δζαηυζιδζδξ, κμζημηονζμφ, πθελίιαημξ, ηεκηήιαημξ, ηζκδιαημβνάθμο
250

 ηαζ υπζ 

ιυκμ
251

, εηθνάγμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ
252

, αθθά ηαζ δδιμζζεφμκηαζ αββεθίεξ ημοξ
253

. 

Χζηυζμ δεκ πνέπεζ κα αβκμδεεί δ έκημκδ δζαθδιζζηζηή εκδιένςζδ, 

ηονίςξ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1960 ηαζ ελήξ, εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ ιέζα απυ 

ιυκζιεξ ζηήθεξ
254

, έκεεηα
255

 ηαζ υπζ ιυκμ.  

 

V.  Η εκπαίδεςζη ηηρ Ελληνίδαρ ζηη μόδα  

 Πανά ηα πνμαθήιαηα ηδξ επμπήξ υπςξ δείπκμοκ μζ ζεθίδεξ ηδξ 

αθθδθμβναθίαξ ηδξ Μυδαξ ημο πενζμδζημφ, αθοπκίγεηαζ ηαζ πάθζ δ βοκαζηεία 

θζθανέζηεζα, δ επζεοιία ηςκ ακαβκςζηνζχκ βζα ηδκ θνμκηίδα ηδξ μιμνθζάξ
256

 ηαζ 

ηδκ ακακέςζδ ηδξ ειθάκζζδξ
257

. Μέζα απυ ζηίηζα ηαζ θςημβναθίεξ ιε πθμφζζμ 

επελδβδιαηζηυ ηείιεκμ ακά ζεγυκ ζε υθδ ηδκ πενίμδμ μ Σενγυπμοθμξ ιεηαθένεζ 

ηδκ βναιιή ηαζ ηδκ αίζεδζδ ηονίςξ ηδξ εονςπασηήξ ιυδαξ, δ μπμία ιέζα απυ 

ηδκ επζπεζνμφιεκδ αζζεδηζηή ακααάειζζδ ηςκ ακαβκςζηνζχκ ηαζ ηδκ πανάθθδθδ 

πναηηζηή ημοξ εηπαίδεοζδ ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ παηνυκ ιεημοζζχκμοκ ημ 

δζζδζάζηαημ φθαζια ζε ηνζζδζάζηαημ έκδοια εφημθα ιε ηδκ αμήεεζα ιζαξ απθήξ 

ιμδίζηναξ ή αηυια ηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ακαβκχζηνζα, ηάζδ πμο δζαπέεηαζ ζηδκ 

εθθδκζηή επζηνάηεζα ηαζ ζε υθεξ ηζξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ.  

 Ώπυ ηδκ δεηαεηία ημο 1950 ηαζ ζε υθδ ηδκ πενίμδμ μζ ακαβκχζηνζεξ ηδξ 

«Γ» εκδιενχκμκηαζ βζα ηζξ κέεξ ηάζεζξ ηδξ ιυδαξ ιέζα απυ ζηίηζα, απυ ηζξ ακά 

ζαζγυκ ζοθθμβέξ εκδοιάηςκ, δζάζδιςκ ηονίςξ Πανζγζάκςκ δδιζμονβχκ, ιε 
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πθμφζζμ θςημβναθζηυ οθζηυ ηαζ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1960 ηαζ ελήξ), πμο 

ςζηυζμ ειπθμοηίγεηαζ ηαζ ιε πνμηάζεζξ Εηαθχκ δδιζμονβχκ ηαζ υπζ ιυκμ
258

, υπμο 

ημ ακαθοηζηυ ηείιεκμ πενζβνάθεζ ηδ βναιιή ημο εκδφιαημξ, ημ φθαζια ηαζ ηα 

πνχιαηα, ηζξ εκδοιαημθμβζηέξ ημο θεπημιένεζεξ ακά ηαηδβμνία ηαζ πνήζδ 

(παθηά, θμνέιαηα, θμφζηεξ ηθπ, πνςζκά, απμβεοιαηζκά αναδζκά η.ά.)
259

 (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.83),ηςκ κέςκ εκδοιάηςκ αθθά ηαζ ηςκ ημιιχζεςκ, 

οπμδδιάηςκ ηαζ αλεζμοάν πμο ζοιπθδνχκμοκ ηδκ βοκαζηεία ειθάκζζδ. 

Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ πενζβναθή ηδξ βναιιήξ ημο «πξάζηλνπ θαζνιηνχ» ηδξ 

ακμζλζάηζηδξ ιυδαξ ημο 1955 ιε ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ βαθθζηχκ μίηςκ ιυδαξ ηδξ 

επμπήξ πμο ηναημφκ ηα «ζθήπηξα ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα» ηςκ Φάε, Παημφ, Μπαθιέκ, 

Νηζυν, Νηεζέ, Μάβηοξ Ρμφθ, Γζαακζφ
260

. 

 Πανάθθδθα ιε ηδκ ζοζηδιαηζηή εκδιένςζδ βζα ηδκ κέα ιυδα μ 

Σενγυπμοθμξ εα επζπεζνήζεζ κα ιοήζεζ βεκζηυηενα ηδκ ακαβκχζηνζα ζημκ ηυζιμ 

ηδξ ιυδαξ. Μέζα απυ ζοιαμοθεοηζηά δδιμζζεφιαηα ημο πενζμδζημφ
261

 (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.84-85), αθθά ηαζ δζάζδιςκ δδιζμονβχκ, ηονίςξ ημο Νηζυν 

αθθά ηαζ ηςκ Καναέκ, Γηνέ, Γηνίθ, ηζαπανέθζ, ηαηά ηδκ δεηαεηία ημο 1950
262

, 

ηαεχξ ηαζ Εηαθχκ ηαζ Ώιενζηακχκ αθθά ηαζ ηςκ πνχηςκ Βθθήκςκ ιμκηεθίζη ιε 

ζπμοδέξ ιυδαξ ζημ ελςηενζηυ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1960 ηαζ ελήξ
263

, εα 

επζπεζνήζεζ, υπςξ άθθςζηε ηαζ ηα «πάκπνιια» βοκαζηεία πενζμδζηά ζε υθμ ημκ 

ηυζιμ, ηαζ ηδκ αζζεδηζηή αεθηίςζδ ηςκ ακαβκςζηνζχκ, ηδ δζαιυνθςζδ ημο 

βμφζημο ημοξ
264

, χζηε δ ειθάκζζή ημοξ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ εθήιενεξ 

απαζηήζεζξ ηδξ ιυδαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ημιρυηδηαξ, πμο δεκ ζδιαίκεζ «ππνηαγή 

ζηε κφδα αιιά ππνηαγή ηεο κφδαο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε θπζηθή δηάπιαζε ηεο 

γπλαίθαο»
265

 ηαζ δεκ είκαζ ηάηζ παναπάκς απυ ηδκ ηέπκδ ηδξ ανιμκίαξ ‘ρξψκαηνο, 

γξακκήο, θηλήζεσο θαη θφξκαο’» πμο δεκ επζηοβπάκεηαζ ιέζα απυ ηδκ ακηζβναθή, 

αθθά φζηενα απυ ηδκ απαναίηδηδ πνμζανιμβή ηδξ εηάζημηε πνμηεζκυιεκδξ 

βναιιήξ ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ, ηδκ δθζηία, ηδκ πνμζςπζηυηδηα, πάνδ, ηαζ ηδκ 

ημζκςκζηή γςή ηδξ ακαβκχζηνζαξ ζε άιεζδ ζπέζδ ιε ηδκ ζςιαηζηή ηδξ 

δζάπθαζδ, ημ πνχια ηδξ επζδενιίδαξ, ηςκ ιαθθζχκ ηαζ ηςκ ιαηζχκ ηδξ ιε ηέημζμ 

ηνυπμ, χζηε κα αεθηζχκεζ, κα ημθαηεφεζ ηαζ κα δδιζμονβεί ανιμκζηυ 

απμηέθεζια
266

, ζημ πθαίζζμ πάκηα ηδξ πναηηζηυηδηαξ, ηδξ μζημκμιίαξ, ηδξ οβείαξ 

ηαζ ηδξ άκεζδξ
267

 

Βλαζνεηζηυ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ ηθαζζηά δδιμζζεφιαηα ζηδ «Γ» βζα 
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ηδκ ζημπζιυηδηα αθθά ηαζ ηδκ «ηέρλε» ηδξ ημιρήξ βοκαζηείαξ έκδοζδξ άθθςκ ηαζ 

πνμπάκηςκ ημο Κνζζηζάκ Νηζυν ηνπ «παξηζηλνχ ζενχ» ηδξ ιυδαξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1950
268

. Σα απμζπάζιαηα ηεζιέκςκ ημο εεςνμφκηαζ ιαεήιαηα πνμξ ηζξ 

ακαβκχζηνζεξ, ηαζ ακάθμβα πνμαάθθμκηαζ
269

.(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.86-88) 

Βπί πθέμκ μ Σενγυπμοθμξ εα επζπεζνήζεζ ηαζ ηδκ πναηηζηή εηπαίδεοζδ ηδξ 

ακαβκχζηνζαξ, χζηε κα έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα μζημκμιεί ιυκδ ηδξ ηζξ αθθαβέξ 

ζηδκ έκδοζδ. Μέζα απυ ιαεήιαηα ημπηζηήξ-ναπηζηήξ, πθεηηζηήξ ηαζ ηεκηδηζηήξ 

η.ά (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.89-92), ζε υθδ ηδκ πενίμδμ εα δζδάλεζ ηδκ ακαβκχζηνζα 

χζηε κα είκαζ ζηακή κα ιεηαπμζήζεζ ηαζ κα δζαημζιήζεζ ηα παθζά ηδξ εκδφιαηα ηαζ 

κα εκανιμκζζεμφκ ιε ηζξ ηάζεζξ ηδξ επμπήξ
270

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.93-96). Ώθθά 

ηονίςξ ιέζα απυ ηα πανεπυιεκα παηνυκ ιε ακαθοηζηέξ μδδβίεξ (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.97-102), δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ακαπαναβςβήξ ηςκ εηάζημηε εκδοιαημθμβζηχκ 

αθθαβχκ ζε φθαζια αηυια ηαζ ζηδκ απθή «κνδηζηξνχια» ή ηδκ ίδζα ηδκ 

«αλαγλψζηξηα κε κέηξηεο γλψζεηο ξαπηηθήο(…) ρσξίο λα μνδέςεη θάηη παξαπάλσ απφ 

ηα πιηθά»
271

 ιεηαθένμκηαξ έηζζ ηδ βναιιή ηαζ ηζξ εκδοιαημθμβζηέξ θεπημιένεζεξ 

ηςκ εονςπασηχκ εκδοιάηςκ ζε υθμ ημκ εθθδκζηυ πχνμ. 

Υςνίξ κα αβκμμφκηαζ ηα ιαεήιαηα Πθεηηζηήξ ηαζ Κεκηδηζηήξ
272

, ζδζαίηενμ 

εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ ηα ακαθοηζηά δδιμζζεφιαηα Κμπηζηήξ αθθά ηαζ 

Ραπηζηήξ. ημκ ημιέα ηδξ Κμπηζηήξ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ημ πενζμδζηυ δεκ εζζάβεζ 

ιυκμ ηζξ ακαβκχζηνζεξ ζηα ιοζηζηά ηδξ, αθθά επί πθέμκ αάζεζ βεςιεηνίαξ ηζξ 

ηαεμδδβεί έηζζ χζηε κα «θηηάρλνπλ» παηνυκ ακάθμβα ιε ηδκ δζαιυνθςζδ ηαζ 

δζάπθαζδ ημο ζχιαημξ ημοξ, «ζα κάζνπλ έηζη πσο δηαθνξεηηθφ είλαη ην παηξφλ κηαο 

ζηινπέηαο ζθπθηήο θαη δηαθνξεηηθφ ην παηξφλ κηαο ζηινπέηαο θνξδσκέλεο ή κηαο 

ζηινπέηαο κε θαξδεηέο πεξηθέξεηο», επίζδξ ηαζ «πψο γίλνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη ησλ 

παηξφλ κε ηα ζρεηηθά ζρεδηαγξάκκαηα γηα θνξέκαηα, θνχζηεο, ηαγηέξ, επαλσθφξηα 

ξηρηά, ξεληηγθφηεο, δαθέηεο ζπφξ, κπνπδφλ θιπ»
273

. Βκδεζηηζημί είκαζ μζ ηίηθμζ:  

«Πχξ παίνκμοιε ιέηνα», «Σμ θάνδμξ ηδξ ιαζπάθδξ (…) Σμ αάεμξ 

ηδξ ιαζπάθδξ (…) Πχξ πνέπεζ κα πέθηεζ ημ θυνεια (…) Δ ηάεεημξ 

δζάιεηνμξ ηδξ ιαζπάθδξ», «Σμ θυνεια. ΐαζζηυ ηυρζιμ ηαζ 

ζπεδζάβναιια βζα ηακμκζηυ θυνεια», «ΐαζζηυ ζπέδζμ βζα ζχια ιε 

ηονηή πθάηδ ηαζ θανδεζά πενζθένεζα», «Μεηαζπδιαηζζιυξ ημο 

πνμδβμφιεκμο ααζζημφ ζπεδίμο, Λμλυ ιακίηζ (…) Ίζζμ Μακίηζ (…) 
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Μακίηζ ιπμοθάκ (…) Μακίηζ νεβηθάκ (…)»
274

ηθπ. 

ημκ πθμφζζμ ημιέα ηδξ ναπηζηήξ εα απμηαθφρεζ δ ακαβκχζηνζα ηάεε 

πηοπή ηδξ ηεπκζηήξ ηδξ, χζηε κα είκαζ ζηακή κα ιεβεεφκεζ ή κα ζιζηνφκεζ ημ παηνυκ 

ηδξ, κα επζθέβεζ ημ ηαηάθθδθμ φθαζια, κα ημ ηυαεζ, κα ημ πνμαάνεζ ηαζ κα ημ 

ζοκανιμθμβεί, κα ημ ζζδενχκεζ αθθά ηαζ ζε πενίπηςζδ θεμνάξ κα ημ ιπαθχζεζ, 

ιακηάνεζ ηθπ. υπςξ άθθςζηε θαίκεηαζ απυ ημοξ παναηάης ηίηθμοξ. 

 «Να έπεηε υ,ηζ ζαξ πνεζάγεηαζ (…) Μεβάθμ ηναπέγζ (…) Καθυξ 

Φςηζζιυξ (…) Δ Κμφηθα (…) Καενέθηδξ (…) ΐεθυκεξ ηαζ Κανθίηζεξ 

(…) Μζα Ραπημιδπακή (…) Φαθίδζα (…) Μαθαηή ιεγμφνα νίβα ηαζ 

ηνίβςκμ (…)», «Σμ Παηνυκ, Αμηζιή ηαζ δζυνεςια (…) Πχξ βίκεηαζ δ 

Σνμπμπμίδζδ ημο παηνυκ», «Σα ιέηνα ζαξ», «Σμ ηυρζιμ ημο 

οθάζιαημξ», «Σα ζδιάδζα», «Σμ νάρζιμ ζηδ ιδπακή», «Σμ νάρζιμ ζημ 

πένζ», «Οζ ημοιπυηνοπεξ», «Οζ ζμφνεξ (…) Οζ απθζηαζζυκ (…) Οζ 

Πζέηεξ (…) Σα ίζζα πθζζέ», «ΐμθάκ ημιιέκα ακ θυνι (enforme) (…) 

μονςηά αμθάκ (…) Οζ Λμλέξ θμονίδεξ (…) » «ηνζθχιαηα: Σμ απθυ 

ζηνίθςια (…) Σμ ζηνίθςια ακ θυνι (…) Σμ λέκμ ζηνίθςια», «Δ 

εηθμβή ημο οθάζιαημξ»
275

 ηαζ άθθα πμθθά.  

 Μέζα απυ ιζα πθήνδ πναηηζηή εηπαίδεοζδ ημ πενζμδζηυ δίκεζ ηδκ 

δοκαηυηδηα ζηδκ ακαβκχζηνζα κα είκαζ ζηακή ιέζς ημο ηεκηήιαημξ ή πθελίιαημξ, 

ημο ναρίιαημξ ηαζ ηςκ παηνυκ πμο πθέμκ δζαεέηεζ κα ακακεχζεζ ηυζμ ηδκ δζηή 

ηδξ εκδοιαζία υζμ ημο ζογφβμο ηαζ ηςκ παζδζχκ ηδξ. 

Βκδεζηηζηά ακαθένς. «Κυρηε ιυκδ ζαξ ηαζ νάρηε αοηυ ημ ζμνηξ», 

«Μαβζυ απυ πζηέ άζπνμ», «Σμ παηνυκ ιαξ (…): Ρεκηζβηυηα ιε 

αάβη», «Σα ηνία παηνυκ ημο πανανηήιαηυξ ιαξ: Παηνυκ ηαβζέν, 

Παηνυκ παζδζημφ θμνέιαημξ, Παηνυκ βζα έκα πακηεθμκάηζ», «Σμ 

παηνυκ ημο 93
μο

 πανανηήιαημξ: Ράρηε ιυκδ ζαξ έκα απμβεοιαηζκυ 

θυνεια ηαζ ιζα υιμνθδ πμδίηζα», «Κμιρή απυ ημ πνςί ςξ ημ 

ανάδο: Μζα πθήνδξ βηανκηανυιπα απυ 10 εαοιάζζα ηαθμηαζνζκά 

παηνυκ πμο ζαξ πνμζθένεζ δ ΓΤΝΑΗΚΑ», «Βκκέα υιμνθα θμνέιαηα 

βζα ιζηνέξ δεζπμζκζδμφθεξ!», «Παηνυκ βζα ηα θμνέιαηα ημο 

ηαθμηαζνζμφ», «Φεζκυπςνμ-Υεζιχκαξ 1970: Σζ κα νάρς;» Πθεηηά: 

«Μπθμφγα πμοθυαεν», «Σχνα ηδκ άκμζλδ: Πθεηηά ’63 Κμθθελζυκ», 
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«Σμ αθθααδηάνζμ ηδξ ιαιάξ ημο ιαεδηή», «Πθεηηά βζα κέεξ ηαζ 

ιμκηένκεξ ημπέθεξ», «Κμθελζυκ πθεηηχκ ’70», «Πθεηηά, Δ έηθναζδ 

ηδξ ιυδαξ ΄74»
276

. 

 

VI   Ανάδειξη ηηρ λαϊκήρ παπάδοζηρ 

Πένα απυ ημ κέμ ζηδκ έκδοζδ δ «Γ» πνμςεεί εονφηενα ηδκ ζδέα ημο κέμο 

ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ, επζζηήιδ, ηζκδιαημβνάθμ, ανπζηεηημκζηή η.ά., υιςξ 

πανάθθδθα ιε ηζξ λεκυθενηεξ επζννμέξ αθθά πανάθθδθα έκημκα ηαεζζηά επίηαζνδ 

ηαζ ηδκ πανάδμζδ. 

ε υθδ ηδκ πενίμδμ ηδξ έηδμζδξ ημο πενζμδζημφ θακενή είκαζ δ 

ζοζηδιαηζηή ακαθμνά ηαζ πνμχεδζδ, ημο θασημφ πμθζηζζιμφ, ηδξ θασηήξ ηέπκδξ 

ηαζ ηδξ ενδζηεοηζηήξ πανάδμζδξ. 

Οζ πνμεέζεζξ ημο δζαβνάθμκηαζ ηαεανά απυ ημ δεφηενμ ηεφπμξ, ζημ άνενμ 

ηδξ ιεθεηήηνζαξ ηδξ θασηήξ ηέπκδξ Βζνήκδξ Παπαδάηδ (1950) (ακαθμνά ζ’ αοηήκ 

έπεζ βίκεζ ζε πνμδβμφιεκεξ ζεθίδεξ), δ μπμία δίκεζ ημ πνχημ ηέκηδια ζηδκ 

ακαβκχζηνζα, ημ ηέκηδια ηδξ Ώκάθδξ, εβηαζκζάγμκηαξ ηδκ ζηήθδ θασηήξ ηέπκδξ 

υπμο εζζαβςβζηά ιεηαλφ άθθςκ ακαθένεζ: 

« Δγθαηληάδνληαο ηε ζηήιε απηή έρνπκε δηπιφ ζθνπφ πξψηα λα 

δψζνπκε ζηελ Διιελίδα πνιιά απφ ηνλ αλεμάληιεην ζεζαπξφ πνπ 

δεκηνχξγεζε θαη δεκηνπξγεί ε θαληαζία ηνπ ιανχ ζαλ ην δηθφ καο θαη 

δεχηεξν λα δψζνπκε επίζεο πνιιά απφ ηα αξηζηνπξγήκαηα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ηα ρέξηα ηφζσλ θαη ηφζσλ πξνγφλσλ καο. Καη είλαη 

άπεηξεο νη πνηθηιίεο ησλ ιατθψλ καο κλεκείσλ. Πνηνο δελ ζαχκαζε ή 

θαιχηεξα πνηνο δελ ρξεζηκνπνίεζε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ, 

ραξνχκελε ή ιππεκέλε, ηηο παξνηκίεο καο ηελ ππέξνρε ιατθή 

θηινζνθία; Πνηνο έκεηλε αζπγθίλεηνο κπξνζηά ζηα δεκνηηθά καο 

ηξαγνχδηα, ηξαγνχδηα αγάπεο, γάκνπ ζαλάηνπ; Πνηνο δελ θακάξσζε 

ηελ πθάληξα ηνπ ειιεληθνχ ρσξηνχ πνπ καδί κε ην ρηχπεκα ηεο ζαΐηαο 

αλαθαηεχεη θαη ην δηθφ ηεο θειάδεκα, γχξσ απφ ηα ζηνιίδηα θαη ηα 

πξνηθηά ηεο; Ο ρψξνο δελ καο επηηξέπεη λα εμαθνινπζήζνπκε ηελ 
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απαξίζκεζε. Δίλαη πεγή αλεμάληιεηε ε δεκηνπξγία ηνπ ιανχ καο 

(…)»
277

 

οκεπήξ ζηζξ οπμζπέζεζξ ημο μ Σενγυπμοθμξ ιε παναηηδνζζηζηέξ θνάζεζξ 

ηίηθςκ «Ώπυ ημοξ εδζαονμφξ ηδξ θαμβναθίαξ ιαξ», «εθίδεξ απυ ηδκ Βθθδκζηή 

Λαμβναθία», «Λαμβναθζηά ζδιεζχιαηα», «Λαμβναθζηέξ παναδυζεζξ», 

«Λαμβναθζηά» ζοκήεςξ, εα θνμκηίγεζ κα οπεκεοιίζεζ ζηδκ ακαβκχζηνζα ηα ήεδ 

ηαζ ηα έεζια ημο ηυπμο ιαξ. πςξ ηα έεζια ηςκ Υνζζημοβέκκςκ, ηδξ 

Πνςημπνμκζάξ, ημο Πάζπα. Σα ήεδ ηαζ ηα έεζια ημο βάιμο, ηζξ θςηζέξ ημο Ώσ 

Γζάκκδ ιε ημκ ηθήδμκα, ηα απμηνζάηζηα έεζια, ηα πνςηαπνζθζάηζηα ρέιαηα
278

. 

Χζηυζμ δεκ εα πενζμνζζηεί ζηα κηυπζα αθθά εα επεηηαεεί ηαζ ζηα λέκα: Σα «Ήεδ 

ηαζ Έεζια ακά ημκ ηυζιμ», «Σα έεζια ζηδκ Ώοζηναθία», ηα «Έεζια ημο Πάζπα ζε 

λέκεξ πχνεξ», «Σεθεηή βάιμο ζηδκ Εαπςκία», «Εηαθζηέξ παναδυζεζξ βζα ηζξ βζμνηέξ 

ηςκ Υνζζημοβέκκςκ»
279

 ηθπ.  

Θα θένεζ ζημ θςξ ημοξ ενφθμοξ ηαζ ηζξ παναδυζεζξ, ηζξ πνμθήρεζξ, ηα 

ακέηδμηα ηαζ ηζξ πανμζιίεξ ημο εθθδκζημφ θαμφ. Σδκ ζζημνία ηςκ πνμθήρεςκ, βζα 

ηδκ βοκαίηα, ηα ανέθδ, ημκ βάιμ, ηδκ ααζηακία, ηζξ θασηέξ δεζζζδαζιμκίεξ
280

. 

Σμοξ ενφθμοξ ημο Αεηαπεκηαφβμοζημο, ηςκ Υνζζημοβέκκςκ, ημο δαπηοθζδζμφ ηςκ 

αννααχκςκ, ηδξ Γμνβυκαξ ημο Καζηεθίμο
281

. «Σα ελοπκυηενα ακέηδμηα ημο 

εθθδκζημφ θαμφ»
282

 η.ά. 

Αεκ εα παναθείρεζ κα βνάρεζ ηαζ βζα ζοιπενζθμνέξ, βζα ημκ ηνυπμ πμο 

παζνεηά ηαζ εφπεηαζ μ θαυξ ιαξ, ηα παζκέιαηα ηαζ ηζξ εοπέξ ζηα εθθδκζηά 

Κάθακηα, ηζξ εοπέξ ηαζ ηζξ ηαηάνεξ ημο, βζα ημκ «κηζεκφ»
283

, ηα εθθδκζηά 

πακδβφνζα ηαζ ηζξ εμνηαζηζηέξ εηδδθχζεζξ ζηδκ επανπία
284

 ηαζ ηυζα άθθα. 

Θα ηδκ εκδιενχζεζ ηαζ βζα ημ δδιμηζηυ ηναβμφδζ, ημκ πακεθθήκζμ 

παναηηήνα ημο, ηδκ ελέθζλδ ηδξ αζζεδηζηήξ ημο ηεθεζυηδηαξ ηαζ ηδκ ιμνθή πμο 

ειθακίγεηαζ ζε ηάεε πενζμπή
285

. Ώοηυ ημ ηναβμφδζ πμο, υπςξ βνάθεζ μ Θ. 

οκαδοκυξ θακενχκεζ υζμ ηίπμηε πενζζζυηενμ ημκ παναηηήνα εκυξ θαμφ «πνπ 

κέζα ζ’ απηφ θαζξεθηίδεηαη φιε ε δσή κε ηα ιίθλα θαη ηνπο ηάθνπο ηεο κε ηα 

ρακφγειά ηεο θαη ηα δάθξπα ηεο, θη’ φιε ε θχζη κε ηελ ελαιιαγή ησλ θαηλνκέλσλ 

ηεο θαη ηηο ρατδεπηηθέο ή ηπξαλληθέο ζρέζεηο πξνο ηνλ άλζξσπν»
286

. Θα βκςνίζεζ 

ζηζξ ακαβκχζηνζεξ πμθθέξ απυ ηζξ εηθάκζεζξ ημο, υπςξ βζα πανάδεζβια πχξ μ 

Αςδεηακδζζαηυξ θαυξ εηθνάγεζ ημκ ένςηα, ημ πείναβια, ημ κακμφνζζιά ημο, 
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«πψο ηξαγνπδηέηαη ε αγάπε ζηηο λεζηψηηθεο δηαζθεδάζεηο»
287

, ηδκ βοκαζηεία 

δναζηδνζυηδηα ζημκ ανβαθεζυ
288

, ηδκ ιάκα, ηδκ βοκαίηα ηαζ ηδκ μιμνθζά ηδξ
289

 

η.ά.  

Βπίηαζνμ εα θνμκηίζεζ κα ηναηήζεζ ημ ενδζηεοηζηυ ζοκαίζεδια.  

Μέζα απυ άνενα εα πενζβνάρεζ «Πψο εζξηάκβεπζελ ν Υξηζηηαληζκφο», ηζξ 

«θαηαθφκβεο ησλ πξψησλ Υξηζηηαλψλ» ηαζ εα πανμοζζάζεζ ημοξ ζηοθμαάηεξ ημο 

Υνζζηζακζζιμφ, ημκ Κςκζηακηίκμ ηαζ ηδκ Βθέκδ, ημοξ «θνξπθαίνπο ησλ 

Απνζηφισλ ηεο Οξζνδνμίαο» Πέηνμ ηαζ Παφθμ, ηδκ «θνζκντζηνξηθή κέξα» ηδξ 

βέκκδζδξ ημο Υνζζημφ, ημκ «Ησζήθ» ημκ άκενςπμ «πνπ ν Ηεζνχο θψλαδε 

«παηέξα». Θα ιζθήζεζ βζα «Σν ζείν Γξάκα», ημκ φικμ ημο «Χ Γιπθχ κνπ Έαξ», 

ηδκ Μανία ηδκ Μαβδαθδκή ηδκ βοκαίηα πμο «ιπηξψζεθε απφ ηνλ Κχξην γηαηί 

πνιχ αγάπεζε» αθθά ηαζ βζα ημκ Ώηάεζζημ Όικμ, ημοξ Ώββέθμοξ ημοξ 

Μακηαημθυνμοξ ημο μονακμφ, ηδκ ιεβάθδ εμνηή ημο Σζιίμο ηαονμφ, ηδξ 

Κμίιδζδξ ηδξ Θεμηυημο, ηδκ Κονζαηή ηδξ Ονεμδμλίαξ. Θα ιζθήζεζ βζα ηδκ δυλα 

ηδξ Πανεέκμο, ηα εαφιαηά ηδξ ηαζ ηδκ εέζδ ηδξ ζηδ γςή ημο εθθδκζημφ Λαμφ
290

.  

Θα πανμοζζάγεζ «ηελ ππέξηαηε έθθξαζε ηεο νξζνδνμίαο ην Δηθφληζκα», ημ 

«Άγηνλ ξνο», Σν πεξηβφιη ηεο Κπξίαο ησλ Αγγέισλ». Σδκ απαβμνεοιέκδ βδ ημο 

υνμοξ Άες πμο δζάζδιεξ βοκαίηεξ απμπεζνάεδηακ κα παηήζμοκ ημ πυδζ ημοξ 

υπςξ δ Κνάθζζζα ηδξ εναίαξ Βθέκδ, δ ΐαζίθζζζα θβα, δ Ώθίηδ Αζπθανάημο 

(Μίξ Βονχπδ 1930) ηαζ άθθεξ. Σν «Θενβάδηζηνλ» υνμξ ζκά ηαζ ηδ ιμκή ημο εηεί 

πμο μ «Μσυζήο πήξε ηηο 10 εληνιέο» αθθά ηαζ ηα Μεηέςνα
291

.  

Δ Μανία Κανααία εα βκςνίζεζ ζημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ «ηελ κεγάιε κνξθή 

πνπ θξνπξεί ηελ Οξζνδνμία ζην Φαλάξη», ημκ ηυηε Οζημοιεκζηυ Παηνζάνπδ 

Ώεδκαβυνα
292

 ηαεχξ ηαζ ημοξ πχνμοξ θαηνείαξ
293

 ηθπ. 

ιςξ δ «Γ», ηονίςξ εα πνμζπαεήζεζ κα επακαθένεζ ζηδκ γςή ηδξ 

ακαβκχζηνζαξ ηδκ λεπαζιέκδ πζα ζε υθα ημοθάπζζημκ ηα αζηζηά ηέκηνα ζημκ 

ηυζιμ αθθά ηαζ ζηδκ Βθθάδα θασηή ηέπκδ. Ώοηήκ ηδκ αοευνιδηδ δδιζμονβία, ημ 

πεζνμπμίδημ πναηηζηυ ηαζ δζαημζιδηζηυ ένβμ πμο θακένςκε ημ «κεξάθη» ημο 

ηαηαζηεοαζηή ημο, «θαζφξηδε αζπλείδεηα ηελ αίζζεζε ηνπ σξαίνπ θαη δηέγξαθε 

ηελ εμέιημε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ»
294

.  
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Δ πνυεεζδ ημο Σενγυπμοθμο είκαζ κα ηάκεζ ηδκ ακαβκχζηνζα κα βκςνίζεζ 

ημκ ηυπμ, ημ ηέκηδια, ηα πνχιαηά ημο ηαζ ηδκ ηαηαβςβή ημο. Να κηφζεζ ημ ζπίηζ 

ηδξ.  

ε υθδ ηδκ πενίμδμ ημ ηέκηδια δεκ θείπεζ απυ ηζξ ζεθίδεξ ημο πενζμδζημφ 

πμο δεκ εα ανβήζεζ υπςξ ηαζ δ ιυδα κα δζαπέεηαζ ιε έκεεηα παηνυκ ζε υθδ ηδκ 

Βθθάδα
295

.  

Δ Βθεοεενία Νηάκμο δζδαηηζηά εα εκδιενχκεζ ηδκ ακαβκχζηνζα υηζ ηδκ 

Λασηή ιαξ Σέπκδ ηδκ «ζπγθξνηνχλ ε πθαληηθή, ε θεληεηηθή, ε κεηαιινηερληθή πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ρξπζνρντθή θαη ηελ αξγπξνρντθή, ηελ μπινπξγηθή-

μπινγιππηηθή θαη ηελ αξρηηεθηνληθή»
296

.  

Δ Μανία Κανααία, υπςξ ηαζ δ Παπαδάηδ βζα ημ ηέκηδια, εα επζζδιάκεζ 

επί πθέμκ υηζ μ ηάεε ηυπμξ δδιζμφνβδζε ζδζυηοπδ ηέπκδ ακάθμβδ ιε ημ ηθίια ηαζ 

ηδκ ζδζμζοβηναζία ηςκ ηαημίηςκ ημο ηαζ ιέζα ζ’ αοηήκ δζμπεηεφηδηε δ 

δδιζμονβζηυηδηα εκυξ θαμφ ιμνθςιέκμο ιε ηζξ γςκηακέξ παναδυζεζξ ηαζ 

πθδεςνζηυ ηαθθζηεπκζηυ ηαθέκημ. Γζα ηδκ ιεβάθδ αηιή ηςκ βοκαζηείςκ ηεπκχκ 

ηδξ οθακηζηήξ, ημο ηεκηήιαημξ ηαζ ηδκ ηαπδημονβία ένβα ηδξ ιεζαίαξ ηάλδξ
297

- 

πμο απυ ημκ 16μ έςξ ημκ 18μ αζχκα απυ ηδκ ιζα ςξ ηδκ άθθδ άηνδ ηδξ Βθθάδαξ 

ηα βοκαζηεία πένζα δδιζμονβμφκ ένβα ελαίνεηδξ εοαζζεδζίαξ ηαζ οπμιμκήξ βζα 

ηδκ ηαεδιενζκή πνήζδ. πςξ ηα μθμηέκηδηα ζεκηυκζα ηδξ ηφνμο, μζ ηνδηζηέξ 

ιπμνκημφνεξ βζα ηα πμοηάιζζα, ηα θεοηά ηεκηήιαηα ηςκ κδζζχκ ημο Εμκίμο, ηα 

πμκηνά οθακηά ηαζ ζηνςζίδζα ηδξ Ρμφιεθδξ ηαζ ηδξ Δπείνμο, ηα βεςιεηνζηά 

ιαονυαζπνα ζπέδζα ημο ανβαθεζμφ ηςκ «πιαλψκελσλ» αναηαηζάκςκ. Μέπνζ 

ηαζ βζα ηα αθδεζκά ανζζημονβήιαηα ηδξ Πνμφζαξ, ηα αεθμφδα ηαζ ηα παθζά ηδξ εα 

ηδξ ιζθήζεζ. Υςνίξ θοζζηά κα παναθείρεζ κα ακαθένεζ υηζ απυ ηα ιέζα ηςκ ηνζχκ 

αοηχκ αζχκςκ ημ επίπεδυ ηδξ ακένπεηαζ ζδιακηζηυηαηα ηαζ ζε άθθμοξ ημιείξ 

ηαθθζηεπκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ υπςξ ζηδκ αζδιμονβία, ζηδκ λοθμβθοπηζηή, ζηδκ 

ηεναιμπθαζηζηή. Εδζαίηενα υιςξ εα επζζδιάκεζ ηδκ άκμδμ ηδξ θασηήξ ηέπκδξ 

ζηδκ ναπηζηή ηαζ ηδκ πνοζμνναπηζηή. Σζξ απαναίηδηεξ βζα ηζξ ημπζηέξ ζημθέξ, πμο 

δδιζμφνβδζακ ηδκ δζηή ημοξ ζδιακηζηή ηαθθζηεπκζηή πμνεία ζημκ ημιέα ημο 

εκδφιαημξ
298

. 

Χζηυζμ δ Κανααία εα πνμπςνήζεζ ηαζ εα ιζθήζεζ ζηδκ ακαβκχζηνζα βζα 

ηα ζδιακηζηά μζημκμιζηά ηένδδ πμο απέθενε δ θασηή ηέπκδ ζημοξ Έθθδκεξ, βζα 
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ημοξ ηεπκίηεξ ηδξ πμο πενζυδεοακ ζε υθδ ηδκ πχνα ηαζ αηυια εοζζάζηδηακ βζα 

ημκ αβχκα ημο 1821. 

Σμκ 18μ αζχκα, βνάθεζ, δ αζδιμονβία μνβακχκεηαζ ζε ιεβάθδ αζμηεπκζηή 

δφκαιδ ηαζ ημ ειπυνζμ ιε ηα λέκα ηνάηδ (Εηαθία, Σμονηία, Ώοζηναθία, ΐαθηάκζα 

ηθπ) ζοκηεθεί ηονίςξ ζηδκ εοδιενία ηαζ ημκ πμθζηζζιυ ηςκ παναβςβζηχκ ηδξ 

ηέκηνςκ. ηδκ Ήπεζνμ ημκ 18μ αζχκα δδιζμονβείηαζ έκαξ ζπάκζμξ ειπμνζηυξ 

μνβαζιυξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζδιακηζηέξ ιεθέηεξ ηδξ Ώββεθζηήξ Υαηγδιζπάθδ 

αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ :  

«(…) Μέρξη ηνπ 1866 ην πεξίθεκνλ εξγαζηήξηνλ ηνπ Κψζηα 

Μπίηζηνπ εμαθνινπζεί λα παξάγε εηεζίσο ρηιίαο ρξπζνπνηθίιηνπο 

ελδπκαζίαο, απνζηέιινλ απηάο εηο φιελ ηελ Βαιθαληθήλ κέρξη θαη 

ηεο Βνζλίαο. Αλ δε ελζπκελζψκελ φηη ε αμία κηαο ηνηαχηεο 

ελδπκαζίαο ήην ηζφηηκνο πεξίπνπ πξνο ηελ αμίαλ κηαο κηθξάο 

θαηνηθίαο, δπλάκεζα λα ζρεκαηίζσκελ ηδέαλ ηνπ πινχηνπ θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηνο ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ Ησαλλίλσλ (…)»
299

 

Καζ θοζζηά ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ μθυηθδνδξ ηδξ Βθθάδμξ, 

πμο αοηή ηδκ επμπή ηδκ δζαζπίγμοκ απ’ άηνδ ζ’ άηνδ πθακυδζμζ βναθζημί 

ηεπκίηεξ, πνοζζημί, «αζεκηηδήδεο», νάθηεξ, «ηεξδήδεο» θασημί ανπζηέηημκεξ, 

«πξσηνκάζηνξνη», βθφπηεξ ηαζ γςβνάθμζ αβίςκ εζηυκςκ. ζπμο, δ γςηζηυηδηα 

αοηή δζμπεηεφηδηε ζημκ αβχκα βζα ηδκ ηαηάηηδζδ εκυξ ιεβαθφηενμο αβαεμφ, 

ηδξ εθεοεενίαξ. Οζ ηεπκίηεξ ζημνπίγμκηαζ ζηδκ Βπακάζηαζδ ημο 21, δ θασηή 

ηέπκδ γεζ ιε ιυκδ ηδ δφκαιδ ηδξ ζοκήεεζαξ ηαζ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ αθθμφ 

πνμπςνχκηαξ αθθμφ πάκμκηαξ αθθμφ πνμζεέημκηαξ ζημζπεία λεκζηά, υπςξ 

βνάθεζ δ Κανααία
300

.  

ηδκ δεηαεηία ημο 1950 επ’ εοηαζνία ηδξ Βεκζηήξ Βμνηήξ ηδξ 25
δξ

 

Μανηίμο ελχθοθθα ημο πενζμδζημφ εα ημζιήζμοκ δ ζημθή ηδξ Ώιαθίαξ, δ 

παθημβναθία ηδξ Κονίαξ ηςκ ηζιχκ ηδξ Ώιαθίαξ Ρυγαξ Μπυηζανδ, δ ηοπνζαηή 

εκδοιαζία πμο εα θζθμηεπκήζεζ εζδζηά βζα ημ πενζμδζηυ μ «εθιεθηφο θαιιηηέρλεο» 

γςβνάθμξ ΐ. ειενηγίδδξ, «Γχν σξαίεο θνπέιιεο ηεο Πάηκνπ κε ηηο ηνπηθέο 

ελδπκαζίεο», δ δ. Μανίηα Σζμθάημο εα πμγάνεζ ηαζ εα θςημβναθδεεί «κε 

έγρξσκν θηικ» θμνχκηαξ ιζα απυ ηζξ ςναζυηενεξ δπεζνχηζηεξ θμνεζζέξ, ηδ 

ζημθή ημο Πςβςκίμο, δ δ. Μ. Αδιδηναημπμφθμο εα θςημβναθδεεί ζηα ζηεκά 
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ηδξ Πθάηαξ ιε θμνεζζά Ώεδκαίαξ ηυνδξ, «κηα λέα θαη φκνξθε Κππξησηνπνχια 

πνπ ζθχδεη νιφθιεξε απφ νκνξθηά θη’ απφ πγεία», εκχ ιζα κεανή Ώεδκαία εα 

θμνέζεζ «κε ράξη κηα σξαία ελδπκαζία ηεο Μαθεδνλίαο καο». 
301

.(αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.103-109) 

Δ Βθεοεενία Νηάκμο, ζηδκ δεηαεηία ημο 1960, εα πανμοζζάζεζ ζηδκ 

ακαβκχζηνζα ιέζα απυ 18 ηεφπδ ηζξ εθθδκζηέξ θμνεζζέξ, υπςξ Ώιαθία, Ώηηζηήξ 

Νοθζάηζηδ, Καναβημφκα Θεζζαθίαξ, Μέηζμαμ, Κνήηδ-Ώκχβεζα, αναηαηζάκα 

Ώηηζηήξ, Μαηεδμκίαξ Νοθζάηζηδ, ηφνμ, ηυπεθμ, Μέηζμαμ, Εςάκκζκα, 

Κένηονα. αθαιίκα, Ρυδμ, Θνάηδ, Φανά.
302

.  

Μαγί δ Νηάκμο πνζκ απυ ηδκ πανμοζίαζή ημοξ ιε ημ απθυ ηαηακμδηυ ηαζ 

ειπενζζηαηςιέκμ ηδξ άνενμ ιε ηίηθμ «Σμ έκδοια ΄πνμαάθθεζ ημκ πμθζηζζιυ εκυξ 

θαμφ΄: Βθθδκζηή Φμνεζζά. Ώναπκμΰθακηεξ ηαζ πνοζμηέκηδηεξ 

ιονζμπθμοιζζιέκεξ, μζ ημπζηέξ ζημθέξ ηδξ πχναξ ιαξ θακενχκμοκ πδβαία 

ηαθαζζεδζία ηαζ ιζα παθζά πενήθακδ ανπμκηζά» ηαζ εα επζζδιάκεζ ζηδκ 

ακαβκχζηνζα ηδκ ζδιακηζηή ζοιαμθή ηδξ θασηήξ ηέπκδξ ζημ έκδοια ημο ηυπμο 

ιαξ αθθά ηαζ ηδκ ηαθθζηεπκζηή ηαζ πμθζηζζιζηή ημο αλία
303

. 

Ώθθά ηαζ μ γςβνάθμξ Γζάκκδξ Σζανμφπδξ, ημ 1975, ηαηαεέηεζ ηζξ 

ηεηιδνζςιέκεξ απυρεζξ ημο ζηδκ Μανία Κανααία βζα ηδκ «πξνέιεπζε θαη ηελ 

εμέιημε ηεο εζληθήο καο ελδπκαζίαο» ηαζ ιεηαλφ άθθςκ ζδιακηζηχκ εα επζζδιάκεζ 

«ηελ νκνξθηά θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο. Σελ ηζηνξία θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο. ‘Γηα 

λα κάζνπλ νη Διιελίδεο πψο θάπνηε, ηα θαζεκεξηλά ηνπο θνξέκαηα, ήηαλ έξγα 

κεγάιεο αηζζεηηθήο’(…)»
304

  

Μέζα απυ ηα «Γμδηεοηζηά ηαλίδζα ζηδκ Βθθάδα» εηηυξ ηςκ άθθςκ δ «Γ» 

εα ηάκεζ επίηαζνδ ηδκ θασηή ανπζηεηημκζηή, εα δείλεζ ηα Μμοζεία ηδξ Λασηήξ ιαξ 

ηέπκδξ ηαζ εα βκςνίζεζ ζηδ ακαβκχζηνζα άβκςζημοξ θασημφξ γςβνάθμοξ
305

 η.ά.  

Ώθθά δ «Γ» επί πθέμκ ιαγί ιε ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ εα αβςκζζηεί ηαζ βζα 

ηδκ δζάζςζδ ηδξ πμθζηζζιζηήξ ιαξ ηθδνμκμιζάξ
306

.  

 

VII Ανάδειξη ππόζωπων και πποϊόνηων  
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Σμ εκδζαθένμκ ημο Σενγυπμοθμο βζα ημκ ημιέα ηδξ ιυδαξ είκαζ πνμθακέξ. 

Βηηυξ απυ ηδκ εζζαβυιεκδ ιυδα ιέζα απυ ηζξ ζεθίδεξ ηδξ «Γ» εα θνμκηίζεζ ηαζ 

βζα ηδκ ζζημνζηή εκδιένςζδ βζα ημ έκδοια ηαζ ηδ βοκαζηεία Μυδα
307

. ιςξ 

πανάθθδθα ιε ηζξ λεκυθενηεξ επζννμέξ εα ηάκεζ επίηαζνδ ηαζ ηδκ ημπζηή, εεκζηή 

πανάδμζδ. 

Θα ακαδείλεζ πνμζςπζηυηδηεξ ηαζ πνμσυκηα ηαηά πενίμδμ, ακαδείπκμκηαξ 

ηδκ ιαβεία ημο ηυζιμο ηδξ ιυδαξ ηαζ ηδξ επςκοιίαξ, ημ πνμθίθ ημο δζάζδιμο 

δδιζμονβμφ, πςνίξ κα αβκμήζεζ ηδκ εθθδκζηή πανμοζία. πςξ βζα πανάδεζβια 

ζηδκ δεηαεηία ημο 1950, πένα απυ ηδκ δμοθεζά ημο Νηζυν, πμο ζδιεζςηέμκ 

ελαζθαθίγεζ ηδκ απμηθεζζηζηή δδιμζίεοζδ ιμκηέθςκ ηδξ ζοθθμβήξ ημο Άκμζλδ-

Καθμηαίνζ 1951, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.110), εα ζηζαβναθήζεζ ηαζ ημ πμνηνέημ 

ημο, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.111). Θα πανμοζζάζεζ ημκ ηαθθζηέπκδ, ημκ δδιζμονβυ, 

ημκ επζπεζνδιαηία, θυβς ημο αζθκίδζμο εακάημο ημο εα θένεζ ζημ θςξ ηζξ 

πνμθήρεζξ ημο. Θα πανμοζζάζεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα, ηδκ ηαηαβςβή, ηζξ 

ηαθθζηεπκζηέξ ακδζοπίεξ ηαζ μζημβεκεζαηέξ πθδνμθμνίεξ ημο κεανμφ δζαδυπμο 

ημο Τα-Μαηζέ αίκ Λςνάκ
308

.(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.112). ε βεκζηέξ βναιιέξ εα 

δμφιε ακάθμβα δδιμζζεφιαηα βζα ημοξ δδιζμονβμφξ ηδξ βαθθζηήξ ορδθήξ 

ναπηζηήξ, υπςξ ηδξ δδιζμονβμφ ημο ανχιαημξ «φθηλγθ» Έθζαξ 

ηζαπανέθθζ
309

.(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.113). Σμ πνμθίθ ημο δζάζδιμο δδιζμονβμφ 

πμο, υπςξ θαίκεηαζ, λεηζκά ζηδκ δεηαεηία ημο 1950 απυ ηδκ πνςηεφμοζα ηδξ 

ιυδαξ, ημ Πανίζζ 

«Οη παξηζηλνί κεγαινξάθηεο είλαη απφ ηηο πην δηάζεκεο 

πξνζσπηθφηεηεο ηνπ πξσηεχνπζαο ηεο κφδαο. Έρνπλ ζθεηεξηζζή ηνλ 

ξφιν ησλ αζηέξσλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. ,ηη θάλνπλ απηνί ελδηαθέξεη 

δσεξφηαηα ην θνηλφ. Καη ε ηδησηηθή ηνπο δσή θαιχπηεη ηηο πην 

πεξίνπηεο ζειίδεο ησλ εληχπσλ (…)»
310

. 

Ώκάθμβα εα ηζκδεεί ηαζ ζηδκ οπυθμζπδ πενίμδμ, ςζηυζμ ηχνα εα 

ακηαπμηνζεεί ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ηαζνχκ ηαζ πένα απυ ημοξ Γάθθμοξ 

δδιζμονβμφξ ιυδαξ εα επεηηαεεί ζε Εηαθμφξ ηαζ Άββθμοξ, υπςξ βζα πανάδεζβια, 

ηδκ ιμδίζηνα ηςκ ημκηχκ βοκαζηχκ ηδκ «πεξίθεκε» Κάνιεκ Καναέκ, (αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.114), ημκ Μάνη Μπμάκ, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.115), δεφηενμ δζάδμπμ 

ημο Νηζυν, ηα πμνηναίηα ηδξ κέαξ βεκζάξ Γάθθςκ δδιζμονβχκ. Πνμζςπζηέξ 
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πανμοζζάζεζξ ημο εθθδκμθάηνδ Γηο Λανυξ, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.116), ημο 

«Πξίγθεπα Τβ αίλ Λσξάλ», κευηενμο εηπνμζχπμο ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ, ημο 

Ώκηνέ Κμοέγ, ημο παηένα αθθά ηαζ ημο «νλεηξνπφινπ» νάθηδ «ηνπ δηαζηήκαηνο», 

(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.117), ημο πμθοεηαημιιονζμφπμο ηδξ αζμιδπακίαξ ημο 

έημζιμο εκδφιαημξ Πζέν Κανκηέκ, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.118), ηδξ Κμηυ ακέθ, 

(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.119) πμο δίδαλε ηδκ απθυηδηα ζηζξ βοκαίηεξ, ΐαζίθζζζαξ 

ηδξ ιυδαξ
311

. Βπίζδξ εηπνμζχπμοξ ηδξ ζηαθζηήξ Άθηα Μυκηα, υπςξ ημκ πζθυημ, 

νάθηδ ηαζ πμθζηζηυ ιανηήζζμ, Βιίθμ Πμφηζζ κηζ Πανζέκημ, (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.120) ημκ αβαπδιέκμ ημοηονζέν (νάπηδ) ηδξ Μεθίκαξ (Μενημφνδ), ημκ Ρεκάημ 

Μπαθέζηνα, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.121) ημκ ΐαθεκηίκμ, (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.122), απυ ημοξ δζαζδιυηενμοξ «κάγνπο» ηδξ «΄Αιηα Μφληα Ηηαιηάλα»
312

. 

Ώθθά αηυια ηαζ ζδιακηζημφξ Άββθμοξ δδιζμονβμφξ κεακζηήξ ιυδαξ, ηδξ ιυδαξ 

ημο δνυιμο, υπςξ ηδκ δδιζμονβυ ημο ιίκζ Μαίνδ Κμφακη (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.123), ημκ ααζζθζά ηδξ Κάνκααο ηνήη ηαζ υπζ ιυκμ, Σγχκ ηέθεκ, ημκ Μήζηεν 

Φνήκημι απ’ ημ Λμκδίκμ, πμο επζκυδζε ηα ηαοηά ζμνηξ
313

. (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.124). 

Βπί πθέμκ εα ακαδείλεζ ηαζ ηζξ πνμζςπζηυηδηεξ Βθθήκςκ δδιζμονβχκ πμο 

ιεζμονακμφκ ζημ δζεεκέξ ζηενέςια ηδξ ιυδαξ. Σμκ Γακ Νηεζέ, ημκ «γλήζην 

έιιελα», ημκ βεκκδιέκμ ζηδκ Ώθελάκδνεζα, ιε έιθοηδ ηθίζδ ζημ ζπέδζμ, πμο 

εκκέα εηχκ ζπεδίαζε ημ θυνεια ηδξ ιδηέναξ ημο «πνπ έδσζε ζηε ξάθηξα θαη ην 

έξαςε (…) ηαλ ην θφξεζε θαη πήγε ζηνλ Ηππφδξνκν νη γλσζηέο ηεο θπξίεο λφκηζαλ 

φηη είλαη παξηδηάληθν κνληέιν». Ώνβυηενα υηακ εβηαείζηαηαζ ζημ Πανίζζ 

εβηαηαθείπεζ ηζξ ζπμοδέξ κμιζηήξ ηαζ δ βκςνζιία ημο ιε ηδκ η. ηνάημο - 

δζεοεφκηνζα ιζηνμφ ηαηαζηήιαημξ ημπηζηήξ - ημκ ηάκεζ κα ανπίζεζ κα αζπμθείηαζ 

εναζζηεπκζηά ιε ηα ζπέδζα θμνειάηςκ. ιςξ δεκ ε’ ανβήζεζ ημ 1925 κα ημκ 

ακαηαθφρεζ μ δζεοεοκηήξ ημο μίημο Γακ ηδξ Ρο κηε θα Παζ κα ημο πνμζθένεζ 

ορδθυ ιζζευ ηαζ κα ζοκενβαζημφκ επί ιία δςδεηαεηία, κα απμηηήζεζ πείνα ηαζ ημ 

1937 κ’ ακμίλεζ ημκ δζηυ ημο μίημ ηαζ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1950 κα εεςνείηαζ 

έκαξ απυ ημοξ ααζζθζάδεξ ηδξ πανζζζκήξ ορδθήξ ναπηζηήξ υπςξ μ Νηζυν, μ Φάε 

ηαζ μ Μπαθιαίκ
314

,(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.125-126).πςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ 

ζοκέκηεολδ ημο Κχζηα Μαονυπμοθμο ζημ αηεθζέ ημο Νηεζέ ζημ Πανίζζ, εηηυξ 

απυ ημκ ίδζμ, εηπαζδεφηδηακ ζηδκ ναπηζηή ηέπκδ δζάζδιμζ δδιζμονβμί υπςξ μ Γηο 

Λανυξ ηαζ μ ΐαθεκηίκμ
315
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Γίκεηαζ θυβμξ βζα ημκ Πήηεν Ρχηα, μ μπμίμξ ζηδκ δεηαεηία ημο 1940 

εβηαηαθείπεζ ηδκ Βθθάδα ηαζ εβηαείζηαηαζ ζημ Λμκδίκμ ηαζ ζηδκ ανπή ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1960 είκαζ «ν θαιχηεξνο ζρεδηαζηήο κφδαο ηνπ Λνλδίλνπ», «θίξκα 

γλσζηή ζ’ νιφθιεξν ηνλ θφζκν» πμο δ Τρδθή Ραπηζηή ηαζ ηα έημζια θμνέιαηά 

ημο πςθμφκηαζ απυ ηδκ Ώοζηναθία ιέπνζ ημ Γζμπάκεζιπμονβη, ηδκ Νέα Τυνηδ, 

ημ Κάζνμ ηαζ ηδκ Ώθελάκδνεζα, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.127-128). Ώθθά ηαζ ιέζα 

απυ ηδκ ζοκενβαζία ημο ιε ηδκ ηζκδιαημβναθζηή εηαζνεία ημο Άνεμον Ράκη έπεζ 

κηφζεζ ιε ηα ιμκηέθα ημο πμθθέξ δζάζδιεξ πνςηαβςκίζηνζεξ υπςξ δ Νηέιπμνα 

Κέν
316

 η.ά.  

Πανμοζζάγεζ ηαζ άθθμοξ: ημκ Μζπάθδ Σζίκηα ή Σζζκηά, Κφπνζμ 

ηαεζενςιέκμ επίζδξ ζπεδζαζηή ιυδαξ ζημ Λμκδίκμ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1950, 

πμο δζδάπηδηε ηδκ ναπηζηή ηέπκδ ζηδκ Ώεήκα απυ ημκ εείμ ημο Γζάκκδ 

Βοαββεθίδδ ηαζ ιαγί ιε έκακ Άββθμ ιμκηεθίζη ζπεδίαζε ημ θυνεια ηδξ 

ααζίθζζζαξ ηδξ Ώββθίαξ
317

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.129-130). Σμκ κεανυ Πήηεν 

μθδάημ, ηαηαβυιεκμ απυ ηα Βπηάκδζα, πμο γεζ ηαζ «κεγαινπξγεί» ζημ 

Γζμπάκεζιπμονβη ηαζ μζ επζδείλεζξ ημο «αδηαθηινλίθεηνπ καηηξ» απμηεθμφκ 

βεβμκυηα ιε εονφηαηδ ηαθθζηεπκζηή απήπδζδ. Βπί πθέμκ ανααεφεηαζ ημ 1966 ηαζ 

1967 ιε ηα ιεβάθμο ηφνμοξ ανααεία, ηα «ζθαξ Μφδαο», ηαεχξ ημκ ακαηάθορακ 

ηαζ ημκ δζεηδζημφκ μζ Ώιενζηακμί, υπςξ ιαξ πθδνμθμνεί δ θίθδ ηδξ «Γ» απυ ημ 

Γζμπάκεζιπμονβη Γεςνβία Νεμθφημο-Μοηζθδκαίμο
318

 (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.131-132). Σμκ Αδιήηνδ Γαθακυ-James Galanos, βζυ ηςκ Βθθήκςκ 

ιεηακαζηχκ πμο βεκκήεδηε ηαζ ιεβάθςζε ζηδκ Φζθαδέθθεζα. Σμκ «εθπιεθηηθφ 

Έιιελα», ημκ «κεγάιν» ηδξ αιενζηακζηήξ ιυδαξ, εηείκμξ πμο «ηελ θξάηεζε καθξηά 

απφ ηηο επξσπατθέο επηξξνέο θαη ηελ απήιιαμε απφ ηελ ρνιηγνπληηαλή ηεο 

παξάδνζε», υπςξ βνάθεζ ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 δ «Βφγθ»
319

, έκα απυ 

ηα δζαζδιυηενα ηαζ εβηονυηενα πενζμδζηά ιυδαξ ημο ηυζιμο, (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.133-134). Σμκ Γζχνβμ ηαονυπμοθμ, ημκ «θαιιηηέρλε θαη κπίδλεζκαλ» πμο 

ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 αθήκεζ ημ αηεθζέ ημο ζηδκ Ώεήκα, 

ιεηακαζηεφεζ ζηδκ Νέα Τυνηδ ηαζ ιέζα ζε ιζα δεηαεηία βίκεηαζ «ν καέζηξνο ηνπ 

ληξαπαξίζκαηνο» ηαζ «βαζηιηάο ηεο Μνπζειίλαο» ηαζ ήδδ ημ 1970, μ Γαθακυξ 

υπςξ ηαζ μ Νυνεθ, εεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ ιμκηεθίζη ηςκ 

Δκςιέκςκ Πμθζηεζχκ ηδξ Ώιενζηήξ, υπςξ βνάθεζ δ θβα Μπαημιάνμο
320

 (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.135-136). 
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Σμκ ηέθακμ Καννά ημκ «αληηζπκβαηηθφ δεκηνπξγφ» ιε ζδέεξ 

επδνεαζιέκεξ «απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηα βηνκεραληθά πιηθά» πμο «φηαλ αθφκα 

ήηαλ παηδάθη, δψδεθα εηψλ (…) έπαηδε κε ηα ρξσκαηηζηά θνπξέιηα ζην 

κνδηζηξάδηθν ηεο αδειθήο ηνπ ζηελ Κφξηλζν» ηαζ μκεζνεουηακ ημ Πανίζζ. Χζηυζμ 

ιεηακαζηεφεζ ζηδκ Μεθαμφνκδ, ζπμοδάγεζ ζηδκ ΐαζζθζηή Ώηαδδιία ηαζ ζημ 

Σεπκμθμβζηυ Εκζηζημφημ, δδιζμονβεί δζηυ ημο αηεθζέ, βζα θίβμ ηαζνυ εβηαείζηαηαζ 

ζημ Πανίζζ ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ημοξ Φζθίπ ΐεκέ, Γηο Λανυξ, ηαζ ακακεχκεζ ημκ 

μίημ Βνιέξ (Hermès). ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ βκςζηυξ ζημ Λμκδίκμ ηαζ ιε 

ΐνεηακμφξ ζοκέηαζνμοξ πνμεημζιάγμκηαζ κα ηαηαηηήζμοκ ηδκ αββθζηή 

πνςηεφμοζα, ηδκ Ρχιδ ηαζ ηδκ Ώεήκα, υπςξ βνάθεζ ημ 1973 δ Μανία Κανααία 

απυ ημ Λμκδίκμ
321

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.137-138). 

Ο Σενγυπμοθμξ δεκ εα αβκμήζεζ ηδκ πανμοζία ηαζ ηςκ Βθθήκςκ 

δδιζμονβχκ ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ. 

Θα πνμςεήζεζ ηζξ ηάεε θμνά πανμοζζάζεζξ ιε θςημβναθζηυ οθζηυ ηαζ 

ζπυθζα μίηςκ ηδξ Ώεήκαξ ζηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ, ηςκ κέςκ Οίηςκ πμο 

ανπίγμοκ κα ειθακίγμκηαζ απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ηαζ ζζβά-ζζβά 

ακηζηαεζζημφκ ημοξ παθζμφξ ηαζ ιέζα απυ δδιμζζεφιαηα δζηά ημο ή ζοθθμβζηά εα 

πνμςεήζεζ ηδκ πανμοζία ημοξ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά. Κονίςξ υιςξ εα δχζεζ ηδκ 

εοηαζνία ζηδκ κεμθαία κα εηθνάζεζ ηζξ αζζεδηζηέξ ηδξ ακδζοπίεξ ζημ ζπεδζαζιυ 

εκδφιαημξ, πανμοζζάγμκηαξ ηα πακέιμνθα ζηίηζα ημοξ ιέζα απ’ ηζξ ζεθίδεξ ημο 

πενζμδζημφ. Καζ δεκ ε’ ανβήζεζ ιε ηδκ πνχηδ εοηαζνία κα πνμηδνφλεζ 

δζαβςκζζιμφξ ιε εονςπασηέξ δζαηνίζεζξ ηαζ κα θένεζ ζημ πνμζηήκζμ ιζα κέα 

βεκζά υπζ ναπηχκ αθθά ζπεδζαζηχκ ιυδαξ. 

Ξεθοθθίγμκηαξ ηα ηεφπδ ημο πενζμδζημφ «Γ», ζημοξ παθζμφξ Οίημοξ 

Τρδθήξ Ραπηζηήξ πμο ζοκακηάιε υπςξ ηςκ Βοαββεθίδδ Κμονηίδμο, ηάκηγμο, 

Σζμφπθμο, Παπαζηεθάκμο, Φζθδζζάημο, Σζμπακέθθδ
322

, πενί ηα ιέζα ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1950 ηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο, εα πανμοζζαζημφκ ηαζ κέμζ, 

ηάπμζμοξ απυ ημοξ μπμίμοξ εα ζοκακηήζμοιε βζα θίβμ, άθθμζ υιςξ εα 

επζαζχζμοκ, υπςξ μζ Αδιήηνδξ Κνίηζαξ
323

, (1955) Κχζηαξ Μαονυπμοθμξ
324

, 

(1956) ςηνάηδξ Κζμοζυπμοθμξ
325

 (1957), Βοδμηία
326

 (1959), Γζάκκδξ 

Γαθάηδξ
327

 ηαζ ηάεδξ
328

 (1962), Γάκ (Γζάκκδξ) ΐμφνμξ
329

 (1964), Φζθήιςκ
330

 

(Φαθημκάηδξ) ηαζ Υνίζημξ ΜαΎθδξ
331

 (1966), ΓζάκκδξΣζεηθέκδξ
332

 (1967), 
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Φχθδ ΐαζζθεζάδμο, μφθα Μχνμο
333

 ηαζ Νίημξ-Σάηδξ
334

 (Νίημξ Σζζιπίθδξ- 

Αδιήηνδξ Καιπυγδξ) (1970), Λμφδξ Γενάνδμξ
335

 (1972) η.ά. Βίκαζ ιζα κέα βεκζά 

πμο μζ πενζζζυηενμζ δεκ πνμένπμκηαζ απυ ηα ιμδζζηνάδζηα ηδξ Ώεήκαξ, αθθά 

έπμοκ ζπμοδέξ ηαζ επαββεθιαηζηή πνμτπδνεζία ζημ ελςηενζηυ
336

.  

Φακενή είκαζ ζηδκ δεηαεηία ημο 1950 δ ζζπονή πανμοζία ημο Οίημο 

Βοαββεθίδδ-Κμονηίδμο ή Κμονηίδδ, ζηζξ ζεθίδεξ ημο πενζμδζημφ
337

. Μεβάθεξ 

θςημβναθίεξ ηδξ «παλέκνξθεο» Έθθδξ αηυια ηαζ δζζέθζδμ – αθίζα - ιε 

ζοκηνμθζά ιμκηέθμ ημο μίημο ζημοξ δνυιμοξ ηδξ Ώεήκαξ, θςημβναθδιέκδ απυ 

ημκ ίδζμ ημκ Βοάββεθμ Σενγυπμοθμ, ημζιμφκ ηζξ ζεθίδεξ ημο πενζμδζημφ ηαζ 

πνμαάθθμοκ ημκ μίημ Βοαββεθίδδ-Κμονηίδμο
338

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.139).  

Καηά ηδκ πενίμδμ 1960-1975 λεπςνίγμοκ μζ πνμζςπζηέξ πανμοζζάζεζξ 

ηςκ Μαονυπμοθμο, Γαθάηδ ηαζ Σζεηθέκδ, πςνίξ αέααζα κα αβκμμφκηαζ ηαζ αοηέξ 

ηςκ ηάεδ, Μχνμο, ΜαΎθδ, Φζθήιμκα ηαζ Νίημο Σάηδ
339

. Ώθθά οπάνπμοκ ηαζ μζ 

ζοθθμβζηέξ πανμοζζάζεζξ ηςκ εηπνμζχπςκ ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ ζηδκ δεηαεηία 

ημο 1970 πμο επζιεθείηαζ ηαζ θςημβναθίγεζ δ «Γ»
340

.  

Σμ 1965 δ «Γ» απμθαζίγεζ κ’ «αθηεξψζεη έλα κέξνο ηνπ εαπηνχ ηεο ζηελ 

λέα γεληά» ακηαπμηνζκυιεκδ ζημ «πνιππιεζέο αλαγλσζηηθφ θνηλφ» πμο γδηά 

πχνμ βζα εέιαηα ηαζ εκδζαθένμκηα ηδξ δθζηίαξ ημο. Αδιζμονβεί ζεθίδεξ βζα ηα 

κέα ημνίηζζα. Σζξ «ηελαίεηδεξ» ηζξ ιζηνέξ δεζπμζκίδεξ ηςκ 15 έςξ 19 πνμκχκ. 

Αζζέθζδμ απμηθεζζηζηά δζηυ ημοξ ιε εζδήζεζξ πμο ηζξ εκδζαθένμοκ. Γζα ηδκ ιυδα 

ηαζ ηδκ μιμνθζά ημοξ, ημοξ ηαζκμφνβζμοξ πμνμφξ πμο εα πμνέρμοκ. Σα ηναβμφδζα 

πμο εα ηναβμοδήζμοκ. Βζδήζεζξ απυ ηα είδςθα πμο θαηνεφμοκ, αθθά ηαζ ηα 

αζαθία πμο ηζξ εκδζαθένμοκ κα δζααάζμοκ. εθίδεξ πμο δεκ ε’ ανβήζμοκ κ’ 

«αγαπεζνχλ θαη απφ ηα λέα αγφξηα»
341

.  

εθίδεξ πμο επί πθέμκ, υπςξ θαίκεηαζ, ειπκέμοκ ημοξ κέμοξ. Παίνκμοκ 

ιμθφαζ, πανηί ηαζ πνχιαηα. ηζηζάνμοκ εκδφιαηα. Αεηάδεξ επζζημθέξ κέςκ, ιε 

πνςηυηοπα ζηίηζα ανπίγμοκ κα ηαηαηθφγμοκ ηα βναθεία ηδξ «Γ»
342

. Πμθθά ηα 

εκδζαθένμκηα, ηα πνςηυηοπα ιμκηέθα ηαζ ιε πνμζςπζηυηδηα πμο εκημπίγεζ ημ 

πενζμδζηυ ηαζ δεκ ανβεί κα ηα πανμοζζάζεζ. (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.140-148). 

Ώθθά ιε ηδκ πνχηδ εοηαζνία ημ 1967 απμθαζίγεζ κα πνμηδνφλεζ ημκ πνχημ 

δζαβςκζζιυ ιμκηεθίζη ζε ζοκενβαζία ιε ηδ Λμκδνέγζηδ εθδιενίδα «Sunday 

Times»
343

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.149). 
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’ αοηυκ ημκ Ώ΄ Πακεονςπασηυ Αζαβςκζζιυ- βζα κέμοξ εναζζηέπκεξ 

ιμκηεθίζη ηάης ηςκ είημζζ ηνζχκ εηχκ - δ «Γ» έπεζ 261 ζοιιεημπέξ απυ κέμοξ 

ηαζ κέεξ ηαζ ημκ Εακμοάνζμ ημο 1968 εηθέβεζ ημοξ δέηα
344

, μζ μπμίμζ 

πναβιαημπμζμφκ ηζξ ιαηέηεξ ημοξ (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.150-151), πανμοζζάγμοκ 

ηα εκδφιαηα ηαζ δ ηνζηζηή επζηνμπή απμκέιεζ ημ Ώ΄ ΐνααείμ ζηδκ 

δεηαεκκζάπνμκδ «Αηγππηηψηηζζα» Μαίνδ Καναβζάκκδ απυ ημ Κμκηυπεοημ ηδξ 

Ώβίαξ Παναζηεοήξ ζηδκ Ώεήκα, δ μπμία ημκ Μάνηζμ ηαλζδεφεζ βζα ημ Λμκδίκμ
345

 

(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.152-153). 

Σμκ επηέιανζμ ημο 1968 δ «Γ» ζε ζοκενβαζία ιε ημ ιεβάθμ θζθακδζηυ 

πενζμδζηυ anna πνμηδνφζζεζ ημκ Β΄ Παλεπξσπατθφ Γηαγσληζκφ Δξαζηηερλψλ 

Μνληειίζη - (The Second Eurofashion 69 Contest)
346

 - 287 ηχνα μζ ζοιιεημπέξ 

ηςκ κέςκ εναζζηεπκχκ ιμκηεθίζη. Σμκ Εακμοάνζμ ημο 1969, ιε ηζξ ίδζεξ 

δζαδζηαζίεξ εηθέβμκηαζ μζ δέηα 
347

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.154-155), ηαζ ιεηά απυ 

ιάπδ, δ ειπκεοζιέκδ απυ ηδκ εθθδκζηή πανάδμζδ δδιζμονβία ηδξ εζημζάπνμκδξ 

δεοηενμεημφξ θμζηήηνζαξ ηδξ Φζθμζμθζηήξ πμθήξ Βθζζάαεη (Λίγο ή Λίγα) 

Σζζνζιχημο (ηαζ κφκ ηαεδβήηνζαξ ηδξ ζδίαξ ζπμθήξ) απυ ημο Παπάβμο, ηενδίγεζ ημ 

ΐ΄ ΐνααείμ, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.156-157), εκχ ημ πνχημ απμκέιεηαζ ζηδκ 

ιμκηένκα δδιζμονβία ηδξ εζημζζδοάπνμκδξ θμζηήηνζαξ ζπμθήξ δζαημζιδηχκ 

Βοδμηίαξ (Νηυγζα) Νζηδημπμφθμο απυ ημ Κμθςκάηζ (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.158-

159).πμο ηαλζδεφεζ ζημ Βθζίκηζ -ηδκ δδιζμονβία ηδξ πανμοζζάγεζ δ Έθδ Μεθά- 

ηαζ ζηζξ 15 Μανηίμο ηενδίγεζ ημ πάθηζκμ ιεηάθθζμ ηδξ ηνίηδξ εέζδξ
348

. (αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.160). 

Σμκ Αεηέιανζμ 1969 δ «Γ» πνμηδνφζζεζ ηαζ ημκ Γ΄ Πακεονςπασηυ 

δζαβςκζζιυ. Οζ ζοιιεημπέξ ηςκ κέςκ εναζζηεπκχκ είκαζ 323. Βηθέβμκηαζ μζ 

δέηα
349

. (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.161-162). Σμκ Ώπνίθζμ ημο 1970 ημ Ώ΄ ΐνααείμ, ιε 

πεζνμηνμηήιαηα ηαζ ηζξ εοπέξ ηδξ ανιέκζζζαξ βζαβζάξ πμο ημκ ζοκμδεφεζ, ηενδίγεζ 

μ ένμ Ώιπναπαιζάκ, 
350

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.163-164), εζημζάπνμκμξ 

ζπμοδαζηήξ ιμκηεθίζη απυ ηδκ Θεζζαθμκίηδ ημ δεφηενμ δ ζπμοδάζηνζα ηδξ 

ζπμθήξ «ΜΠΟΕΑΡ» δεηαεπηάπνμκδ Ήαδ Παπαδμπμφθμο. Ο ένμ ηαζ μζ 

δδιζμονβίεξ ημο ηαλζδεφμοκ ζημ Άιζηενκηαι, δ Καηενίκα Σενγμπμφθμο 

ακαθαιαάκεζ κα ηδκ πανμοζίαζδ ημοξ, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.165), ηαζ 

ακαηδνφζζεηαζ μ ηνίημξ ηαθφηενμξ κέμξ εναζζηέπκδξ ιμκηεθίζη ηδξ Βονχπδξ.  



101 
 

Σμκ επηέιανζμ ημο 1973 δ «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ πξνθεξχζζεη γηα ηέηαξηε ρξνληά 

ζηελ Διιάδα Γηαγσληζκφ Νέσλ Δξαζηηερλψλ Μνληειίζη». Διενμιδκία θήλεςξ 

ζοιιεημπχκ δ 31
δ
 Αεηειανίμο 1973

351
. Αζαβςκζζιυξ πμο λεπέναζε ηάεε 

πνμδβμφιεκμ ζε ζοιιεημπέξ «320 λένη θαη λέεο: ζε κηα δπλακηθή άκηιια γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο Διιεληθήο Μφδαο». Βηθέβμκηαζ μζ δέηα
352

 (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.166-167), ηαζ ημκ Ώπνίθζμ ημο 1974 ημ πενζμδζηυ «ζηηο «Δζπεξίδεο ζην 

ΥΗΛΣΟΝ (…) ζε κηα θνζκνπνιίηηθε αηκφζθαηξα θέξλεη ηξία ‘Καηλνχξηα Αζηέξηα 

ζην Υψξν ηεο Μφδαο’». Σμ ηνίημ ανααείμ απμζπά δ Ώκηζβυκδ Πμθίημο 

εζημζζηνζάπνμκδ απυθμζηδ ηδξ ζπμθήξ «Βαθαιφ», δεφηενμ δ εζημζάπνμκδ ηαζ ήδδ 

«κπίδλεο γνχκαλ» μφθα Ώεακαζάημο ηαζ ημ πνχημ μ εζημζάπνμκμξ Πεζναζχηδξ 

ΐαζίθδξ Κμονημοιέθδξ, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.168-169)., πμο ιυθζξ έπεζ ακμίλεζ 

ηαηάζηδια ζηδκ μδυ υθςκμξ ηαζ ζπμοδάγεζ ζηδκ ζπμθή «Βεινπδάθε»
353

, μ 

BillyBo πμο εα θάιρεζ ιέπνζ ημ 1987 ηαζ πνυςνα εα ζαήζεζ ανβά
354

.  
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1970 ζημ άνενμ «Ο καυξ ηδξ Σέπκδξ μίημξ ειπμνίμο» (η.644 ζ.44-46). 

15
«Τπάξρνπλ ζθελέο θαη ζθελέο. πδπγηθέο, ζεαηξηθέο ζηξαηησηηθέο θαη εθδξνκηθέο. Αιιά 

νη ζθελέο πνπ γξάθσ είλαη άιιν πξάγκα. Έλαο άλδξαο θαη κηα γπλαίθα δεκηνπξγνχλ κηα 

ζθελή ζε θάζε θχιιν ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ» υπςξ μ ίδζμξ πανμοζζάγεζ ηδκ ζεθίδα ημο, «θελέο 

ηεο Εσήο» (η.80 ζ.14).  

16
 η.130-208. ΐθ. «θελέο ηεο Εσήο». Βκδεζηηζηά: «Έκα ιπανιπμφκζ πςνίξ ηυηηαθα» 

(η.13 ζ.9), «Δ δζαηήνδζζξ ιζαξ ηανδζάξ» (η.53 ζ.9), «Δ λακεή εεά» (η.105 ζ.9), «Σμ ‘πζ’ 

ηδξ βοκαίηαξ» (η.150 ζ.7), «Γενάζαιε, αβάπδ ιμο» (η.190 ζ.9), «Πενί εοηοπίαξ» (η.201 

ζ.12). «μθέξ εεςνίεξ» (η.206 ζ.9). Ώηυια ηδ αζμβναθία ηδξ Οθοιπζάδμξ ηδξ ιδηέναξ 

ημο Μ. Ώθελάκδνμο, πμο βνάθεζ αάζεζ ζζημνζηχκ ζημζπείςκ (η.141-146) ηθπ. 

17
 Πθδνμθμνίεξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ζηδκ διζδμιζιέκδ ζοκέκηεολδ πμο ιμο 

πανεπχνδζε δ Βζνήκδ Μπμογάθδ ζηζξ 6 Οηηςανίμο ημο 2013 ζημ ζπίηζ ηδξ ζημ 

Υαθάκδνζ. Βκδεζηηζηή ανενμβναθία ημο Ώθέλακδνμο Καννέν: «Πμο ιπμνείηε κα 

πενάζεηε ηαθφηενα ηα Υνζζημφβεκκα» (η.23 ζ.12-13), «Μπμβζάηζ, Μπάθζ, Νέα Μάηνδ: 

ηνία βναθζηά πςνζά ηδξ Ώηηζηήξ ζδεχδεζξ ηυπμζ βζα παναεενζζιυ» (η.35 ζ.6), «Ζ 

ΓΤΝΑΗΚΑ ζηζξ επανπίεξ: Γοκαίηεξ ηδξ Σνζπυθεςξ» (η.36 ζ.38), «Γζακκζχηζζζεξ» (η.42 

ζ.38-39), «ΏΝΣΡΒ ΛΕΥΣΐΕΣ: Ο δζάζδιμξ επζζηήιςκ πμο λακαδίκεζ ηα κζάηα ζηζξ 

βοκαίηεξ». (οκέκηεολδ) (η.52 ζ23), «Δ βοκαίηα ρδθίγεζ ηαζ ρδθίγεηαζ» (η.63 ζ.17), «Ο 

ηανηίκμξ ημο ζηήεμοξ εεναπεφεηαζ εθ’ υζμκ βίκεζ εβηαίνςξ δζάβκςζζξ ημο», (οκέκηεολζξ 

ιε ηδκ δζεοεφκηνζα ημο Σιήιαημξ Βνεοκχκ ημο Ώκηζηανηζκζημφ Εκζηζημφημο Ώεδκχκ Αν. 

Αάθκδ Παπαδμπμφθμο) (η.100 ζ.6-7), «οκέκηεολζξ ιε ημκ Μμβημιυθεηξ: Ο ΐίηηςν 

Μμβημιυθεηξ πνχημξ ελάδενθμξ ημο ηαηαζηεοαζημφ ημο μιςκφιμο μνμφ, ιζθάεζ ζηζξ 

ακαβκχζηνζεξ ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.139 ζ.6), «Σμ Μαζεοηήνζμ Μανίηα Δθζάδδ», (η.140 

ζ.2), «Υανμηυπεζμξ, Ώκχηαηδ πμθή Οζηζαηήξ Οζημκμιίαξ» (η.143 ζ.24-25), «Δ 

εκίζποζζξ ηςκ θηςπχκ ιαεδηχκ: Δ αλζέπαζκμξ δνάζζξ ημο Πακεθθδκίμο οκδέζιμο 

Βπζημονζηχκ πμθζηχκ Τπμηνμθζχκ» (η.157 ζ.33), «Σμ ιπαθέημ ΜΠΕΒΡΟΐΚΏ» 

(οκέκηεολζξ ιε ηδκ επζηεθαθήξ ημο θασημφ Ρςζζημφ ιπαθέημο πμο πανμοζζάζηδηε ζηδκ 

Ώεήκα» (η.165 ζ.16), «Κμζιήιαηα θηζαβιέκα ιε ηαπεζκυ ζφνια: Δ δ. Γηθααάκδ ηαζ ηα 
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πνςηυηοπα ηαθθζηεπκήιαηα ηδξ» (η.167 ζ.13). Ώθθά ηαζ μζ ιεηαθνάζεζξ 

ιοεζζημνδιάηςκ υπςξ: «Μανία ηζμφανη: Ώπυ ημ ενυκμ ζημ ζηνίςια» (Δ δναιαηζηή 

ζζημνία ηδξ ηναβζηήξ ααζίθζζζαξ ηδξ ηςηίαξ) (η.83-101), «Γεςνβία άκδδ, Δ βοκαίηα 

πμο ακαζηάηςζε ηδκ επμπή ηδξ ιε ηδ γςή ηαζ θζθμθμβζηυ ηδξ ένβμ» (Μοεζζημνδιαηζηή 

αζμβναθία) (η.111 ζ.22-23), «Anne-Marie Selinko: ήιενα μ άκδναξ ιμο πακηνεφεηαζ» 

(φβπνμκμ αζζεδιαηζηυ ιοεζζηυνδια) (η.125 ζ.22-24), «Σμ ζπαζιέκμ ημθζέ: Έκα 

ζοκανπαζηζηυ αζζεδιαηζηυ ιοεζζηυνδια ηδξ Ώββθίδμξ ΜΏΡΡΒΛ» (η.136 ζ.60-64), «Ο 

άβνζμξ: Σδξ βκςζηήξ ζοββναθέςξ Κ. ΜΒΡΡΒΛ» (η.150 ζ.59-64), «Έκα 

ανζζημονβδιαηάηζ ημο ηέθακ Σζαάσπ: Σμ βνάιια ιζαξ άβκςζηδξ» (η.162.46-49). 

18
 Βκδεζηηζημί ηίηθμζ ηδξ ανενμβναθίαξ, ηδξ Βζνήκδξ Μπμογάθδ πνζκ ακαθάαεζ ηδκ 

Αζεφεοκζδ οκηάλεςξ: «Σμ ααιαάηζ δχνμ ηδξ εθθδκζηήξ βδξ» (η.245 ζ.30-31). «Δ 

Φνακζμοάγ αβηάκ ηδξ Βθθάδμξ: μφθα Πζεννάημο» (η.246 ζ.61), «Δ Κονία ηςκ 

Ώββέθςκ: Σμ πζθζυπνμκμ ιμκαζηήνζ ηδξ Σήκμο» (η.249 ζ.48-49), «Βοκίηδ: Δ Ώβία ηδξ 

28
δξ

 Οηηςανίμο» (η.255 ζ.19), «Σμ ηαηάζηδια ηδξ κευηδημξ: Δ ‘Ώνθέη’, ιζα ιζηνή 

πανζγζάκα ζηδκ πυθζ ιαξ» (η.258 ζ.22), «ΐάζς Καηνάηδ: Μζα ιεβάθδ Βθθδκίδα 

πανάηηνζα» (η.262 ζ.11-13), «Οζ Βθθδκίδεξ ζηδκ Βπακάζηαζζ ημο 21: Άκκα 

Σνζηγμπμφθμο-Λαμφπδ» (η.265 ζ.17), «Βημζιαζίεξ βζα ημ πμνυ ηδξ ηνάηαξ» (η.267 ζ.11-

13), «Δ Βθθάδα ζημ ΥΕΛΐΒΣΡΟΤΜ: Μζα ελαίνεηδ πνμαμθή ηδξ εθθδκζηήξ θασηήξ 

πεζνμηεπκίαξ ζηδκ παηνίδα ηδξ ιαφνδξ ημοθίπαξ» (η.268.12-13), «Μεθπμιέκδ Κμθοαά: 

Μζα θαιπνή ηαθθζηέπκζξ πμο δμλάζηδηε ηδ πνοζή επμπή ημο εθθδκζημφ εεάηνμο» (η.271 

ζ.11-13), «Μζα έηεεζζξ θασηήξ ηέπκδξ: Σα βοκαζηεία πένζα δδιζμονβμφκ» (η.273 ζ.24-

25), «Δ ιεβάθδ επέηεζμξ ηδξ Υνζζηζακμζφκδξ: Πμφ ‘ημζιήεδηε  ́δ Πακαβία» (η.275 ζ.47), 

«Γζάκκδξ Αεθααίκζαξ: Έκαξ ζφβπνμκμξ αηηζηυξ αββεζμπθάζηδξ ζοκεπίγεζ ημ ένβμ ηςκ 

ανπαίςκ ζοκαδέθθςκ ημο» (η.275 ζ.11-13), «Βθθδκζηά Υνζζημφβεκκα» (η.285 ζ.49). 

19
 πςξ ακαθένεζ δ Μπμογάθδ ζηδκ ζοκέκηεολή ηδξ.  

20
 πςξ ιε εκδιένςζε δ ίδζα. ΐθ. ηαζ ηδκ επυιεκδ ζδι.  

21
 «Απφ ην πξνεγνχκελν ηεχρνο ε ζέζη ηεο δηεπζχλζεσο πληάμεσο άιιαμε θάηνρν. ηε 

ζέζη απηή ηνπνζεηήζεθε ε δ. Μαξηάλλα Μνπηδνπξίδνπ. Ζ αιιαγή απηή νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο ην επηπρέο κάιινλ γεγνλφο, φηη ε πξνθάηνρνο ηεο θ. Δηξήλε Μπνπδάιε έγηλε 

κεηέξα θαη γηα πξψηε θνξά κάιηζηα, θέξλνληαο ζηνλ θφζκν κηα ραξηησκέλε θνξνχια. 

πσο μέξεηε νη απαηηήζεηο ηεο Α.Μ. ηνπ Παηδηνχ είλαη πάληνηε επηηαθηηθέο. Καη ζηελ 

πεξίπησζη απηή ε θ. Δηξ. Μπνπδάιε ππνρξεψζεθε λ’ αζρνιείηαη πηα ζηα λέα, αιιά θαη ηφζν 

επράξηζηα γηα θάζε γπλαίθα θαζήθνληα, εγθαηαιείπνληαο ηε ζέζη πνπ θαηείρε ζην πεξηνδηθφ 

καο, ζην νπνίν ζα δηαηεξήζεσξηζκέλεο ζπλεξγαζίεο. Ζ θ. Μπνπδάιε ππήξμε έλα απφ ηα 

εθιεθηφηεξα ζηειέρε ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ, ζηελ νπνία αθηέξσζε ηα πινχζηα πλεπκαηηθά θαη 
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ςπρηθά ηεο ραξίζκαηα θαη ζπλεηέιεζε ζεηηθά ζηελ πξφνδν ηνπ πεξηνδηθνχ. Έηζη δελ καο 

κέλεη παξά λα ηεο απεπζχλνπκε ηηο ζεξκφηεξεο επραξηζηίεο θαη ηηο θαιχηεξεο επρέο γηα ηα 

λέα ηεο θαζήθνληα (…)» αθ. «Πεηνζέξ ζηδ φκηαλδ» (η.324 ζ.8). 

22
 Με ζπμοδέξ Νμιζηήξ ηαζ βκχζεζξ ηεζζάνςκ λέκςκ βθςζζχκ, βενιακζηχκ, αββθζηχκ, 

βαθθζηχκ ηαζ ζηαθζηχκ δ Μανζάκκα Μμοηγμονίδμο ζφιθςκα ιε ημ δδιμζίεοια ημο 1975 

πθδνμθμνμφιαζηε απυ ηδκ ίδζα ημκ ηνυπμ πνυζθδρδξ ηαζ ελέθζλδξ ηδξ ζηδκ «Γ». «Ήηαλ 

ηνλ θαηξφ πνπ έθαλα ηελ άζθεζε κνπ γηα λα δψζσ εμεηάζεηο ζηνλ Άξεην Πάγν. Ήζεια λα 

δνπιέςσ, γηα λα έρσ νξηζκέλα ρξήκαηα δηθά κνπ. Σν ηππσκέλν ραξηί κε καγλήηηδε πάληα. 

Σν γξάςηκν ην ίδην. Έηζη, ρηχπεζα κηα κέξα ηελ πφξηα ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ ρσξίο λα γλσξίδσ 

θαλέλα εθεί, θνπβαιψληαο καδί κνπ ην πην απίζαλν θείκελν: έλα άξζξν γηα ηνπο (…) 

αξραίνπο Δηξνχζθνπο! Κξάηεζαλ ην άξζξν, θξάηεζαλ θη’ εκέλα (…)» Γνχιεςα 

ζπζηεκαηηθά ζην πεξηνδηθφ, ζαλ εμσηεξηθή ζπλεξγάηεο, θνληά δπφ ρξφληα. Καη ηελ ίδηα 

κέξα πνπ έδσζα εμεηάζεηο θαη πήξα ηε άδεηα ηνπ δηθεγφξνπ, ε ‘Γπλαίθα’ κνπ πξφηεηλε ηελ 

αξρηζπληαμία (…)» αθ. Φνίκηα Μπζμφιπζ, «Οζ Βθθδκίδεξ ζηδκ Σέηανηδ Βλμοζία» (η.674 

ζ.22-26). Βκδεζηηζηή ανενμβναθία ηδξ Μμοκηγμονίδμο: «Βηνμφζημζ: Έκαξ ιοζηδνζχδδξ 

θαυξ πμο ακέπηολε εαοιαζηυ πμθζηζζιυ ζηδκ ανπαζυηδηα» (η.287 ζ.50-54), «Σμ 

πμνηναίημ εκυξ γςβνάθμο: πφνμξ ΐαζζθείμο» (η.301ζ.25.-27). «Υίθημκ: Σμ εέια ηδξ 

διέναξ» (η.345 ζ.38-41), «Οζ Μαναιέκεξ πανεέκεξ ημο Μμοζείμο ηδξ Ώηνυπμθδξ» 

(η.352 ζ.28-33), «ηέρεζξ ιπνμζηά ζηζξ ηάθπεξ: Υνεζάγμκηαζ ηαζ ‘Μδηένεξ ημο 

Έεκμοξ’», (η.367 ζ.22-25), «Κακαδάξ: Σα δφμ πνυζςπα ιζαξ πχναξ» (η.492 ζ.110-114), 

«Κάης δ πνμίηα» (η.503 ζ.76-78).  

23
 ΐθ. η.323-367. 

24
 ΐθ. η.369-432.  

25
 ΐθ. η.498-562.  

26
 ΐθ.η.563-615. 

27
 Δ ζοκενβάηδξ ημο πενζμδζημφ πμο ζοκακηάιε ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 πμο 

θυβς ηδξ πμφκηαξ ημ 1967 απμπςνεί απυ ηδκ Βθθάδα ηαζ δδιμζζμβναθεί ζημ Λμκδίκμ 

αθθά πανάθθδθα ελαημθμοεεί κα ζοκενβάγεηαζ ηαζ ιε ηδκ «Γ» ιέζς αθθδθμβναθίαξ, 

υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζοκέκηεολδ ηδξ. Γζα ηδκ ανενμβναθία ηδξ Κανααία αθ. πζμ 

ηάης. 

28
 ΐθ. η.616-628. 

29
ΐθ. Γηεπζπληήο πληάμεσο: Άνδξ Σενγυπμοθμξ (η.632-677). Αξρηζπληάθηεο: Αδιήηνδξ 

Καηζίιδξ (η. 643 ζ.130, 649 ζ.194, 651 ζ.178, 677 ζ.3) ηθπ. 

30
 Γζα ιζα εκδεζηηζηή ηδκ ανενμβναθία ημο «ΗΣΟΡΗΚΟΤ» αθ. πζμ ηάης. 
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31

 «Σμ δεηαπεκεήιενμ: Πκεοιαηζηέξ ηαζ Καθθζηεπκζηέξ Βηδδθχζεζξ», εκδεζηηζηά: η.27 

ζ.4, 48 ζ.4, 59 ζ.4 

32
 «Μαηζέξ απυ ημ πανάεονμ» (η.39 ζ.5, 48 ζ.5, 113 ζ.5) ηθπ. 

33
 «ΣΟΡΔΛΛΑ» (η.24 ζεθ.45-46.,42 ζ.31, 78 ζ.40-4 ,83 ζ.65) η.ά. 

34
 Βκδεζηηζηά: η.16 ζ.60, 130 ζ.66, 259 ζ.107. 

35
 Ώπυ ηδκ έηδμζδ ημο πενζμδζημφ ηαζ ελήξ δ αζζεδιαηζηή αθθδθμβναθία οπμβνάθεηαζ 

ιε ημ ρεοδχκοιμ δ «Μπξηψ».  

36
 η.388 ζ.13-14 ΐθ. η.394 ζ.25, 420 ζ.116, 456 ζ.84, 484 ζ.105, 498 ζ.14, η.ά. 

37
 ΐθ. η.647 ηαζ ελήξ  

38
 η.80 ζ.12-15. 

39
 . π. ζ.15.  

40
 ημ ίδζμ.  

41
 . π., ζ.14. 

42
 π.π. «Σδθεθςκήηνζεξ, Ώθακείξ δνςίδεξ ηδξ ενβαζίαξ» (η.29 ζ.12-13), «Γοκαίηεξ 

ειπνυξ ζημ ιζηνυθςκμ: Μζα επίζηερδ ζημ ναδζμθςκζηυ ζηαειυ Ώεδκχκ. Σμ κέμ 

επάββεθια ηδξ ‘πήηεν’» (η.31 ζ.12), «Πνςημπνμκζά ζηδκ Ώεήκα: ΐυθηα ζημοξ 

ηεκηνζημφξ δνυιμοξ» (η.51 ζ.8), «Γοκαίηεξ ζε ακδνζηά επαββέθιαηα»: Βκδεζηνζηά: «Δ 

Αζηδβμνίκα» (η.54 ζ.8), «ηδκμεέηδξ» (η.55 ζ.6), «Δ πεζνμφνβμξ» (η.57 ζ.12), «Δ 

εζδζηεοιέκδ ενβάηνζα» (η.58 ζ.14) ηθπ. 

43
 η.80 ζ.15. φιθςκα ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ζοκέκηεολδ ηδξ 

Πέπδξ Μπμογμφθα-Κςζημπμφθμο, δ εοηναθήξ Υνφζα Παναδείζδ, ήηακ δ άνζζηδ 

ιαβείνζζζα, δ ζφγοβμξ ημο πμθφ αδφκαημο δδιμζζμβνάθμο Ώθέλακδνμο Παναδείζδ - πμο 

ενβαγυηακε ζηδκ εθδιενίδα Έεκμξ - θίθμο ημο Σενγυπμοθμο πμο ιέζα απυ ηζξ 

μζημβεκεζαηέξ ημοξ ζπέζεζξ ακαηαθφπηεζ ημ ιαβεζνζηυ ηδξ ηαθέκημ ηαζ «απηά πνπ θηηάρλεη 

αξρίδεη λα ηα γξάθεη» ηαζ λεηζκά ηδκ ιαβεζνζηή ηδξ ζημ πενζμδζηυ ΓΤΝΑΗΚΑ».  

44
 Βκδεζηηζηή ανενμβναθία: «Φαβδηά ηαζ βθοηίζιαηα ηδξ επμπήξ» (η.125 ζ.34-35). 

«Καθθζηέπκεξ ηδξ ημογίκαξ» (η.221 ζ.14-15), «Έκαξ ηέθεζμξ ιπμοθέξ» (η.257 ζ.38-39), 

«Μαβεζνζηή: Γζμνηαζηζηυ ηα ηναπέγζ ηδξ Λαιπνήξ» (η.632 ζεθ.75-80). 

45
 η.28 ζ.6. 

46
 ΐθ. η.73-89. 

47
 η.80 ζ.15. 

48
 «Ο Κψζηαο Βάξλαιεο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ καο. Σα 

πνιχηηκα θείκελά ηνπ ήηαλ γξακκέλα ζε ππνδεηγκαηηθή, δσληαλή, ρπκψδε γιψζζα» Ώθέημξ 
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Μαηνυπμοθμξ, «Ο πμζδηήξ ηαζ δ ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.654 ζ.32-33). ΐθ. ηαζ ημ αζαθίμ ημο ιε 

ζοβηέκηνςζδ ηέημζςκ ηεζιέκςκ, Οζ δζηηάημνεξ, 1965. Βκδεζηηζηή ανενμβναθία: 

Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Μεβάθεξ βοκαζηείεξ ιμνθέξ ζηδκ Ώνπαία Βθθάδα: Σζιυηθεζα, δ 

οπενήθακδ ανπμκημπμφθα ηδξ Θήααξ πμο ηαηυνεςζε κα δζαηδνήζδ αδμφθςηδ ηδκ 

πανεεκζηή ροπή ηδξ» (η.22 ζ.33), «Ο Μάζμξ ιαξ έθεαζε: Σμ ηνζακηάθοθθμ ηαζ δ ζζημνία 

ημο» (η.33 ζ.8), «Ώνπαία Ρχιδ ηδξ δζαθεμνάξ ηαζ ηςκ μνβίςκ: Μεζζαθίκα: Δ πνχηδ 

βοκαίηα αοημηνάημνμξ πμο πήνε ημκ ηίηθμ ηδξ Ώοβμφζηαξ, Μζα εζηειιέκδ ιαζκάδα» (η. 

36 ζ.25), «Σα έεζια ημο βάιμο ζηδκ Ώνπαία Βθθάδα» (η.47 ζ.26), «Έκα πνςηυηοπμ 

ζζημνζηυ εβηοηθμπαζδζηυ ακάβκςζια: Δ ημζκςκζηή γςή ζηδκ Ώνπαία Βθθάδα»: 

Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Ο εεζιυξ ημο βάιμο», «Σμ πνυαθδια ηδξ πνμίηαξ», «ημπυξ ημο 

βάιμο δ ηεηκμπμζία, δ απυηηδζζξ αβμνζμφ πνμλεκμφζε ιεβάθδ πανά», «Κμογίκα ηαζ 

βεφιαηα», «πίηζα ηαζ επίπθςζδ», «Φμνέιαηα ηαζ αλεζμοάν», «Σα ηαθθοκηζηά, μζ 

ημιιχζεζξ», «Σα θμοηνά ηςκ ανπαίςκ», «Γάιμξ, μζημβέκεζα. μζημβεκεζαηυξ αίμξ», 

«Μμζπεία ηαζ δζαγφβζα», «Πνχημζ ζημπαζιμί ηςκ θζθμζυθςκ βζα ηδ πεζναθέηδζδ ηδξ 

βοκαίηαξ», «Σα ηθδνμκμιζηά», «Ώκαηνμθή, ιυνθςζζξ», «Δ βοκαίηα ζημ ειπυνζμ», «Δ 

βοκαζημηναηία ζηδ πάνηδ», «Σμ αίζεδια ημο ζεααζιμφ», «Ο Θεζιυξ ημο βάιμο», 

«Ένςηαξ ηαζ βάιμξ», «Γκςνζιίεξ βζα ημ Γάιμ», «Δ ζογοβζηή απζζηία», «Σα ακδνυβοκα» 

(η.83-107). Βπίζδξ «Μακηάι κηε Μαζκηεκυκ: Πχξ ιία θηςπή ημπέθθα βεκκδιέκδ ζηδ 

θοθαηή έβζκε ααζίθζζζα ηδξ Γαθθίαξ, Ο θθμβενυξ ένςηαξ ημο Λμοδμαίημο 14
μο

» (η.105 

ζ.32), Γζμνηέξ ζηδκ Ώνπαία Βθθάδα» (η.109.- 128), «Δ βοκαίηα: ζημ ΐογάκηζμ» (η.111-

125), «Δ βοκαίηα: ζηδκ Ώνπαία Ώίβοπημ» (η.129-132), «Δ βοκαίηα: ζηδκ Ώνπαία 

ΐααοθχκα» (η.133-135), «Δ βοκαίηα: ζηδκ Ώνπαία Εμοδαία» (η.136-139), «Δ βοκαίηα: 

ζηζξ Ώνπαίεξ Εκδίεξ» (η.140-141), «Δ βοκαίηα: ζηδκ Ώνπαία Κίκα» (η.142- 143), «Δ 

βοκαίηα: ζηδκ Ώνπαία Ώνααία» (η.144-145), «Δ βοκαίηα: ζηδκ Ώνπαία Ρχιδ» (η.146-

147), «Δ βοκαίηα: ζηδκ Ώνπαία Γενιακία» (η.148 ζ.22), «Δ βοκαίηα: ημκ ηαζνυ ημο 

Μεζαίςκα» (η.149- 150). Ώηυιδ, «ηακ οπήνπακ μζ Θεμί ζημκ ¨θοιπμ». Βκδεζηηζημί 

ηίηθμζ: «Δ Ήνα », «Δ Ώεδκά» , «Δ Άνηειζξ», «Δ Ώθνμδίηδ», «Δ Αήιδηνα», «Δ 

Αήιδηνα ηαζ Πενζεθυκδ», «Δ Θέιζξ», «Οζ Σνείξ Υάνδηεξ», «Οζ Σνείξ Μμίνεξ», «Δ εεά 

ηφπδ Ρέα ηαζ δ Ώιάθεεζα», «Οζ δνήκεξ» (η.151-162). ΐθ. ηαζ «Μζα κυεμξ ηυνδ ημο 

Μεβ. Ναπμθέμκημξ: Σα απμικδιμκεφιαηα ηδξ Ώζιζθίαξ Πεθθαπνά» (η.166 ζ.25), «Οζ 

ανπαίμζ Έθθδκεξ έηακακ ιπάκζμ ηάεε ιένα: Μζα επίηαζνδ ζζημνζηή ζεθίδα» (η.167 ζ.25), 

«Σενέγα Σαθζέκ: Αναιαηζηή ζεθίδα ηδξ Γαθθζηήξ Βπακαζηάζεςξ, Μζα υιμνθδ ημπέθθα 

ζηδ εφεθθα ιζαξ επμπήξ» (η.169 ζ.44). «‘Βηηθδζζάγμοζαζ’ ηαζ ‘Μήδεζα’: Αφμ ηθαζζζηά 

ένβα ζημ ςδείμκ Δνχδμο ημο Ώηηζημφ (η.171 ζ.53), «Αφμ ικδιεία ημκηά ζηδκ Ώηνυπμθζ: 

Ώ΄. Σμ ικδιείμ ημο Φζθμπάππμο, ΐ  ́Σμ εέαηνμ Δνχδμο ημο Ώηηζημφ» (η.172 ζ.53), «Δ 

Ώβαιία: Έκα ζπμοδαίμ ημζκςκζηυ πνυαθδια. Δ αβαιία ηαζ αηεηκία ζηδκ ανπαζυηδηα, Ο 
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κυιμξ ημο Λοημφνβμο, Δ εέζζ ηδξ εηηθδζίαξ, Πμζεξ μζ ζφβπνμκεξ ακηζθήρεζξ» (η. 182 

ζ.9). 

49
 Ώπυ ηζξ διζδμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ ηςκ: Φακήξ Πεηναθζά, Βζνήκδξ Μπμογάθδ ηαζ 

Ώθίηδξ ζζιακίδμο-Φανυβζακκδ. Γζα ηζξ ηεπκζηέξ ζοκεκηεφλεςκ ηαηά ηδκ ένεοκα, αθ. Ρέα 

Καηάιπμονα, Αθεγήζεηο Εσήο, Ζ βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ζηε ζχγρξνλε ιανγξαθηθή 

έξεπλα, Ώεήκα 2008, ζ.113-115. 

50
 πςξ ακαθένεζ δ Μπμογάθδ αθθά ηαζ δ ζζιακίδμο. 

51
 πςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζοκέκηεολδ ηδξ Πέπδξ Μπμογμφθα. Γζα ηδ Ρέκα ΐεθζζζανίμο 

αθ. πζμ ηάης.  

52
 οκέκηεολδ ιε Πέπδ Μπμογμφθα, Φακή Πεηναθζά.  

53
 «Πήγα σο καζήηξηα κε θαιηζάθηα λα ζπλαληήζσ ηνλ Σεξδφπνπιν. Δηψλ δεθαεπηά. Μαδί 

κνπ είρα ηξία ηεηξάδηα εθζέζεσλ θαη αθνπαξέιεο πνπ θηηάρλακε ζηε Γεξκαληθή ρνιή. 

Μπήθα ζηα γξαθεία θαη είπα φηη κε πεξίκελε ελψ δελ είρακε ξαληεβνχ. Παξ' φια απηά κε 

δέρζεθε. Κξάηεζε έλα ηεηξάδην εθζέζεσλ θαη κε εηδνπνίεζε κεηά ηξεηο κήλεο. Με πήγε ζην 

ηππνγξαθείν ηεο Καιιηζέαο. Σν κεγάιν ηνπ θακάξη. Ήζειε λα θαηαιάβσ πψο αθξηβψο 

ζπληάζζεηαη θαη εθηππψλεηαη έλα έληππν. Μνπ έδσζε κηα ζηήιε πνπ ιεγφηαλ «ε θίιε ζαο 

Άλλε» κε ζέκαηα γηα λέεο θνπέιεο. Έκεηλα ζηε ΓΤΝΑΗΚΑ κέρξη θαη ην ηειεπηαίν ηεο ηεχρνο 

πνπ βγήθε ηνλ επηέκβξην. Πεξίπνπ 45 ρξφληα», θέεζ ζηδκ Μανβανίηα Πμονκάνα, αθ. 

«ΓΤΝΑΗΚΑ, πάκηα ιμκηένκα, πάκηα ηθαζζηή», Kαεδιενζκή, 13.1.2008 . 

54
ΐθ. η.1176 ζ.28. 

55
 η.80 ζ.13 

56
 . π., ζ.15 

57
 ημ ίδζμ. 

58
 η.80 ζ.15. Βκδεζηηζηέξ εζημκμβναθήζεζξ: «μθεκηά: Αναιαηζηυ αζζεδιαηζηυ 

ιοεζζηυνδια» (η.33 ζ.18-20) (ζε ζοκέπεζεξ), «Σα ηαθφηενα εθθδκζηά δζδβήιαηα»: 

Γνδβυνδ Ξεκυπμοθμο, «Κεθασδζζιμί» (η.72 ζ.59.61), Υ. Υνζζημααζίθδ, «Δ ανπαβή ηδξ 

πακχνζαξ Αάθκδξ» (η.187 ζ.10-11», Γζάκκδ Κμκδοθάηδ, «Δ Κάηζα ιαξ» (η.280 ζ.23). 

Χζηυζμ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 εκηυπζζα ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ηαζ ημ υκμια 

ημο Υνίζημο Κμοζέκημο ζε δζδβήιαηα υπςξ: Παφθμο Νζναάκα, «Εδμφ μ Νοιθίμξ 

Ένπεηαζ» (η.214 ζ.3-4), Ώθέλακδνμο Παπαδζαιάκηδ, «Ο Ώιενζηάκμξ» (η.233 ζ.6-8). 

59
 η.80 ζ.13.  

60
 . π., ζ.15. 
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61

 Πζπίκα Σζζιζηάθδ: «Οζ βοκαίηεξ ζημ Ώβχκα: Βθθδκίδεξ ημο 21» (η.30 ζ.5). «Βκχ 

ηοθάεζ δ γςή» (η.31, 32) ηθπ.  

62
 η.80 ζ.15 . Βκδεζηηζηή ανενμβναθία: «Σμθιδνέξ Βθθδκίδεξ πμο δμοθεφμοκ ζηδ 

εάθαζζα: Οζ επαββεθιαηίεξ καοηζημί» ( η.20 ζ.12-13), «Οζ αονζακέξ κμζημηονέξ: Δ 

επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζζ ηςκ θηςπχκ ημνζηζζχκ. Δ Οζημηονζηή πμθή ηδξ Βκχζεςξ 

Βθθδκίδςκ» (η.21 ζ.14-15), «Ο ‘ιζζειυξ’ ζηδ θαμβναθία: Οζ εοπέξ ηαζ μζ ηαηάνεξ ημο 

θαμφ ιαξ» (η.176 ζ.44), «Μζηνυ Λαμβναθζηυ ζδιείςκα: Πχξ παζνεηά μ θαυξ» (η.178 

ζ.8), «Δ πεεενά ζηδ θαμβναθία: Ώπυ ημοξ ενφθμοξ ηαζ ηζξ παναδυζεζξ ημο θαμφ» (η.197 

ζ.52), «Μζα απυπεζνα ημο Ώθή Παζά ημ 1803 κα ακορχζδ αενυζηαημ ζηα Γζάκκεκα» 

(η.213 ζ.59).  

63
 ημ ίδζμ. Βκδεζηηζηά: «Δ εεκζηή ηαζ ημζκςκζηή δνάζζξ ηςκ βοκαζηχκ ηδξ Αςδεηακήζμο 

πνζκ ηαηά ηαζ ιεηά ημκ πυθειμ» (η.94 ζ.24), «Σμ Άζοθμκ Νεμιάνηονμξ, Γεςνβίμο 

Εςακκίκςκ» (η.98 ζ.28), «Μζα ιεβάθδ ένεοκα ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ: Δ Βθθδκίδα ζηδκ 

εηπαίδεοζδ» (η.100,103,194,105), «Σα εθθδκμ-αββθζηά πμθειζηά εζδφθθζα: Πχξ γμοκ 

ζηδκ Ώββθία εθθδκμπμφθεξ πμο πακηνεφηδηακ ανεηακκμφξ: Αζαηδνμφκ αιείςημ ημκ 

εεκζζιυ ημοξ, ακαηνέθμοκ ηα παζδζά ημοξ ζφιθςκα ιε ηζξ παναδυζεζξ ηδξ παηνίδμξ ηςκ» 

(η. 101 ζ.36). «ΐζαθζμεδημκμιία: έκα επάββεθια ζδεχδεξ βζα ηδ βοκαίηα» (η.333 ζ.16). 

64
 η.80 ζ.15. Βκδεζηηζηά: «Δ Νηαίγδ Μαονάηδ ιζθάεζ ζηζξ ακαβκχζηνζεξ ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ» 

(η.69 ζ.19), «Οζ ηαλζεέηνζεξ: Έκα ηαη’ ελμπήκ βοκαζηείμ επάββεθια» (η.70 ζ.15), 

«Αζαημζιδηζηή: Δ ηέπκδ πμο επζηνάηδζε ηα ηεθεοηαία πνυκζα» (η.80 ζ.38), 

«Μακηανίζηνεξ: Μζα ζοιπαεδηζηή ηάλζξ ενβαγμιέκςκ. Δ γςή ηαζ ηα υκεζνα ημοξ» (η.82 

ζ.6), «Ο Οδδβζζιυξ ηαζ δ εοενβεηζηή ημο επίδναζζξ ημο ζηζξ Βθθδκίδεξ» (η.97 ζ.33), «Ζ 

ΓΤΝΑΗΚΑ ζαξ πνμζθένεζ δζάθμνεξ ζδέεξ βζα δχνα». (η.102 ζ.6-7), «Πνςημπνμκζά ζημ 

ΐυθμ» (η.103 ζ.49), «Μζα αυθηα ζηζξ Μπμοηίη. ΒΛΏΦΕΝΏ, ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΏ, 

ΚΤΐΒΛΔ, ΒΡΛΕΣΏ, ΛΕΛΤΠΟΤΣ, ΜΏΡΕΠΏΛ» (η.113 ζ.3). 

65
 ημ ίδζμ. Βκδεζηηζηά: «Βθίγαιπεε Άνκηεκ: Μζα δοκαιζηή βοκαίηα πμο αβάπδζε ημ 

ςναίμ ηαζ πμο πζζηεφεζ υηζ θίβεξ βοκαίηεξ βεκκζμφκηαζ υιμνθεξ» (η.55 ζ.61), «Μακεηέκ- 

Νμζημηονά» (η.71 ζ.25), «Πχξ ιαξ αθέπμοκ μζ Ώιενζηακίδεξ» (η.78 ζ.17). «Έκαξ 

εθζαενυξ απμθμβζζιυξ ημο 1952: Γοκαίηεξ αζχκζα εφιαηα» (η.80 ζ.6), «‘κεζνα 

ημνζηζζχκ’ ιζα εθθδκζηή ηαζκία ζηδκ μπμία πνςηαβςκζζημφκ ηέζζενζξ ιζξ ηςκ 

ηαθθζζηείςκ» (η.80 η.17), «Πμζά εα είκαζ δ ‘ηαν» Βθθάξ’: Δ έηπαβθδ μιμνθζά ηαζ μζ 

ζδακζηέξ ακαθμβίεξ δεκ απμηεθμφκ ζημζπεία επζηοπίαξ ζημκ εθεηεζκυ δζαβςκζζιυ (…) ηί 

θέβεζ μ Ώπ. Μαιάηδξ» (η.82 ζ.16). «Εζηαιπμφθ 1953: Παθζυ ηαζ κέμ ΐογάκηζμ» (η.86 

ζ.30), «Μία χνα ιε ηδ Ρμφζαεθη: Μζα θοζζμβκςιία παβηυζιζμο ηφνμοξ, ιυκζιμξ 

ακηζπνυζςπμξ ηδξ πχναξ ηδξ ζημκ ΟΔΒ»  (η. 91 ζ.5), «Δ εθθδκζηή πανμζηία ηδξ 
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Ώθελάκδνεζαξ» (η.95 ζ.21), «Δ πμθή Κςθαθάθςκ Παζδζχκ δ ‘ΒΛΠΕ’: Σμ ηενάζηζμ 

ένβμ ηδξ η. ειέθδξ Σζυηζμο ζηδκ Ώίβοπημ» (η.98 ζ.5), «ΐζνβζκία Πεηζιεγάηδ: Δ 

υιμνθδ Πεζναζςημπμφθα ζημ νυθμ ηδξ πενίθδιδξ εηαίναξ» (η.99 ζ.6). «Πακεθθήκζμξ 

Έκςζζξ Βνβαγμιέκςκ Γοκαζηχκ: Έκα θαιπνυ ζςιαηείμ πμο έπεζ βζα ηφνζμ ζημπυ ημο 

ηδκ ελφρςζζ ημο πκεοιαηζημφ ηαζ αζμηζημφ επζπέδμο ηςκ ενβαγμιέκςκ Βθθδκίδςκ. Σί 

θέβεζ δ πνυεδνμξ η. Μ. Μμοηζάηδ» (η.103 ζ.14), «Ώββεθζηή Πακαβζςηάημο: Σμ ιέβα 

ημζκςκζηυ ηδξ ένβμ ζηδκ πανμζηία ηδξ Ώθελάκδνεζα» (η.106 ζ.25), «ηδ γμφβηθα ηδξ 

Ώθνζηήξ: 12 ημθιδνέξ Ώιενζηακίδεξ ζημ ηοκήβζ αβνίςκ εδνίςκ ζηα πανεέκα δάζδ» 

(η.107 ζ.12), «Λίβδ χνα ιε ηδκ Ταυκ ακζυκ» (η.111 ζ.40), «Οζ Θοβαηένεξ ηδξ 

Πδκεθυπδξ: Μζα θζθακενςπζηή μνβάκςζζξ ζηζξ Δκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Ώιενζηήξ πμο 

ανζειεί 14.000 ιέθδ» (η.112 ζ.61), «Παβμδνμιίεξ ζηδκ Ώεήκα: Σμ δνμζενυηενμ εέαια 

ζηδ ιέζδ ημο ηαθμηαζνζμφ» (η.118 ζ.32), «Δ βοκαίηα ζηζξ Εκδίεξ, υπςξ ηζξ είδε μ άββθμξ 

γςβνάθμξ Φν. Σγμξ: Πχξ γμοκ ηαζ πχξ ζηέπημκηαζ. Ο βάιμξ ηαζ δ πδνεία. Φειζκζζιυξ 

ηαζ πνςηυβμκεξ ακηζθήρεζξ» (η.123 ζ.23). «Ο βζαηνυξ ηαλζδεφεζ:, Μζα Ώββθζηή ηαζκία ηδξ 

Σγ. Άνεμον Ραβη πμο βονίζεδηε ζημκ Πεζναζά» (η.132 ζ.8), «Ονβάκςζζξ ΓΚΏΠΏ: Έκα 

νεπμνηάγ ιε ηδκ εοηαζνία ηδξ αθίλεςξ ηςκ ΓΚΏΠΏ ζηδκ Ώεήκα» (η.138 ζ.61), «Μζα 

πενίθδιδ ζπεδζάζηνζα ιυδαξ ζηδκ Ώεήκα: Δ η. ηζαπανέθθζ ιζθάεζ ζηζξ ακαβκχζηνζέξ 

ιαξ» (η.140 ζ.7), «Δ Νακηίκ Κυκκεν ζηδκ Ώεήκα»(οκέκηεολζξ) (η.145 ζ.8). 

66
 η.80 ζ.14. 

67
 η.13 ζ.33 

68
 η.80 ζ.14 

69
 . π. Βκδεζηηζηά: «Δ επζζηήιδ ηαζ δ ηεπκζηή ημο ιαηζβζάγ» (η.73-82), «Δ ηοηηανίηζξ: 

Τπ’ αν.1 επζηίκδοκμξ επενυξ ηδξ βοκαίηαξ» (η.83-95), «Ώκαηαθφρηε ηδκ μιμνθζά ζαξ: 

Σα ιζηνά ιοζηζηά πμο πνέπεζ κα λένεζ ηάεε βοκαίηα»(η.183 ζ.61).  

70
 η.80 ζ.14. Βκδεζηηζηά: «Ο δζαημζιδηήξ ηδξ ΓΤΝΏΕΚΏ» (η.57.13,65), «Ο 

Αζαημζιδηήξ ιαξ ζπίηζ ζαξ: Αςιάηζμ βζα ημ πνχημ παζδί» (η.137.34.35), «Εδέεξ βζα ηδ 

ζφβπνμκδ δζαηυζιδζδ ημο ζπζηζμφ. 1
μ»

 (ζε ζοκέπεζεξ) (η.204 ζ.8-11), «Ο Αζαημζιδηήξ 

ζημ ζπίηζ ζαξ» (η.577 ζ.126).  

71
 η.80 ζ.13 

72
 . π., ζ.15 

73
 πςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζοκέκηεολδ ηδξ.  

74
 ΐθ. «Γοκαίηεξ πμο εκέπκεοζακ ηαθθζηέπκεξ. Μδηένεξ ηαζ ζφγοβμζ ιεβάθςκ 

ιμοζμονβχκ» (η.1ζ.33), «Μεβάθεξ βοκαζηείεξ ιμνθέξ». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Δ ιδηένα 
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ημο Μπεηυαεκ» (η.2 ζ.33), «Δ ζφγοβμξ ημο Ρυιπενη μφιακ» (η.3 ζ.33), «Δ ιδηένα ημο 

Μδηνμπμφθμο» (η.4 ζ.33)  

75
 Με ηα ανπζηά ημο μκυιαημξ ηδξ Ώ.Λ: «Εένεζεξ ηδξ Σέπκδξ», εκδεζηηζηά : «Έθθδ 

Γμονμφδδ», «Άκκα Κζκδφκδ», «Μάββδ Καναηγά», «Μανίηα Παπασςάκκμο-

Υμονιμογίμο», «Κμφθα Πνάηζζηα», «ιανάβδα Γεκκάδδ», «Μανίηα Καθθμπμφθμο», 

«Γμογμφ Νζημθμφδδ», «άζα Νηάνζμ» (η.282, 283, 285,288,293,294,297, 298,309), 

«Βθθδκίδεξ επζζηήιμκεξ: Μανία Παπαδάηδ-Υμονδάηδ, Αζδάηηςν Φζθμζμθίαξ, 

Αζεοεφκηνζα πμθήξ Γμκέςκ» (η.336 ζ.50). Με ηδκ οπμβναθή Ώθελάκδνα Λαθαμφκδ 

εκδεζηηζηά: «Οζ Νέβνμζ ηαζ δ ιμοζζηή: Οζ ιαφνεξ ηναβμοδίζηνζεξ έπμοκ ηαηαηηήζεζ ημκ 

ηυζιμ» (η.403 ζ.132-133), «Δ γςή ημο Μπάπ» (η.415 ζ.72- 75). 

76
 Βζνήκδ Παπαδάηδ, «Δ εθθδκζηή θασηή ηέπκδ: Σμ ηαθθζηεπκζηυ δαζιυκζμ ηδξ Βθθδκίδαξ 

ζημ ηέκηδια» (η.2-4). 

77
 ΐθ. «Σμ αναπςαίηζημ ηέκηδια», «Σμ ακαθζχηζημ ηέκηδια», «ηονζακά ημπάηζα», «Σμ 

νμδίηζημ ηέκηδια», «Σμ ζζθκέζημ ηέκηδια», «Ώιμνβζακά ηεκηήιαηα», «Σα ηεκηήιαηα 

ηδξ Ώηηζηήξ», «Σμ δπεζνχηζημ ηέκηδια» (η.24-28). Γζα ηδ ζοιαμθή ηδξ Υαηγδιζπάθδ 

ζηδκ ένεοκα ηαζ δζάδμζδ ηδξ θασηήξ ηέπκδξ αθ. Μ. Γ. Μεναηθή, Διιεληθή Λανγξαθία, 

Ώεήκα 2004, ζ.299-301, αθ. αηυια ηαζ Αδι. Λαγμβζχνβμξ - Βθθδκζηυξ, Δπηά ειιεληθά 

δνθίκηα, Ώεήκα1996, ημο ίδζμο Αγγειηθή Υαηδεκηράιε: ε Διιελίδα πνπ θψηηζε ην Γέλνο, 

Ώεήκα, π.π.  

78
 Βκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ: «Υςνίξ πανααάκ» (η.10 ζ.3), «Ώπυ έκα ηαλίδζ: Δ ζφβπνμκδ 

Υακμφι» (η.11 ζ.3), «ημ πθεονυ ηδξ Βφαξ». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Εζυηδξ ζηα αάνδ», 

«Έκαξ ζφγοβμξ ιε δομ υρεζξ», «Εθζβέκεζεξ», «ημ Άνια ηδξ Μυδαξ», «Σμ παζδί ηαζ δ 

ιδηένα», «Δ ιεβάθδ ηοαενκήηνα ιαξ», «Δ χνα ηδξ βοκαίηαξ» (η.12, 15, 17, 22, 27, 29). 

79
 ΐθ. «Σμ πνμκζηυ ημο δεηαπεκεήιενμο» (η.179-193). Βπίζδξ: «εθίδεξ απυ ηδκ 

Βθθδκζηή Λαμβναθία: Ο Ώνβαθεζυξ ηαζ ηα ηναβμφδζα ημο. Πχξ ηναβμοδζέηαζ δ αβάπδ 

ζηζξ κδζζχηζηεξ δζαζηεδάζεζξ. Πνμθήρεζξ βζα ηδ βοκαίηα. Οζ πνμθήρεζξ βζα ηα ανέθδ. Οζ 

πνμθήρεζξ βζα ημ βάιμ» (η.159, 163, 172-174) , «Σα ιαβζηά δίζηζπα: Πανμζιίεξ βκςιζηά 

ηαζ ηναβμφδζα ημο θαμφ ιαξ» (η. 191 ζ.12), «Οζ Ώδααηίδεξ ηαζ ηα ακέηδμηά ημοξ» (η.207 

ζ.13), «Ave Maria» (η.213 ζ.54) ηθπ.  

80
 «Βκχ δζαααίκεζ ημ δεηαπεκεήιενμ». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Υνχιαηα», «Βοπνέπεζα», 

«Πενί μθίαξ Λχνεκ», «Αφμ ηακυκεξ βζα ημοξ άκδνεξ», «Δ πνμίηα ζηδκ Ώηαδδιία», 

«Βιθακίζεζξ», «Δ πνμζςπζηυηδξ», «Βζημζζπέκηε Μανηίμο», «Μδηένεξ», «Μενζηέξ 

ηονίεξ», «Δ ιίιδζζξ», «Οζ ευνοαμζ», «Σα παζδζά», «Δ θζθεκάδα», «Ροηίδεξ», 

«Ώπνμζάνιμζηδ αζζεδηζηή», «Σμ πζζημπμζδηζηυ», «Υνζζημοβεκκζάηζηδ απμοζία», 



113 
 

                                                                                                                                                                       
«Πνμζέββζζζξ θφθςκ», «Ώοηυηθδημζ ζοκδεηδιυκεξ» (η.165, 174-175, 178-179, 182, 184, 

187- 188, 191, 193, 196-198, 201-202, 204, 206-208, 212). 

81
 ΐθ. «Σμ Υνμκμβνάθδια ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Ο άθθμξ», «Ο 

ακαιάνηδημξ», «Δ βοκαίηα ηαζ δ Παζπαθζά», «Κάπμζεξ ηονίεξ» (η.370, 371, 372, 376). 

Βπίζδξ ηαζ «Δ μιμνθζά ηδξ βοκαίηαξ» (η.374-377). 

82
 «Βκχ δζαααίκεζ ημ 15εήιενμ» (η.219-226) ηθπ.. αηυιδ ηαζ «Σμ ένβμ ημο ηαθθζηέπκδ η. 

Π. ΐαθζαιάηδ» (η.219 ζ.6-9). 

83
 Γζα αοηή ηδκ πνχηδ ζοκηάηηνζα ιυδαξ πνμζπάεδζα κα ανς ηάπμζεξ πθδνμθμνίεξ αθθά 

μζ ιυκεξ πμο πνμηφπημοκ είκαζ αοηέξ ηδξ Μπμογμφθα «Ζ Γεσξγία Γειεγηάλλε ήηαλ 

ζπληάθηεο πξαγκαηηθά .Δίρε θάπνηνλ ζπγγελή δεκνζηνγξάθν, έηζη παίξλαλε ηνπο έκαζαλ 

δελ ππήξραλε καζεκέλνη, ήηαλ κηα κέηξηα παρνπιή γπλαίθα κε ιίγα ςαξά καιιηά , δελ ήηαλ 

ε θνθέηα, ήηαλε ε θπξία ηεο γεηηνληάο κηινχζε φκνξθα, γιπθνκίιεηα (…). Βκδεζηηζηή 

ανενμβναθία ηδξ: «Δ βναιιή ηδξ ιυδαξ: Πχξ εα κηοεμφιε ημ ηαθμηαίνζ» (η.7 ζ.5), 

«Ρεπμνηάγ πμο εκδζαθένεζ υθεξ ηζξ βοκαίηεξ: Ο ελςηζηυξ ηήπμξ ηδξ πεζιςκζάηζηδξ ιυδαξ. 

Υνχια. Γναιιή. Τθάζιαηα. Σα πνχιαηα ηδξ ιυδαξ. Σα θμνέιαηα. Φμφζηεξ. Μακίηζα. 

Σζέπεξ. ιμζ. Γανκζημφνεξ, Οζ αναδοκέξ ημοαθέηεξ. Βζχνμοπα. Μπθμφγεξ. Σα ηαβζέν. 

Σα επακςθυνζα» (η.19.31-37), «Οζ ακμζλζάηζηεξ επζδείλεζξ ιυδαξ: Βοαββεθίδδ- Κμονηίδδ, 

Κζμοζυπμοθμξ, ηάτθ, Φζθδζζάημο, Σζμπεκέθδ, Σζμφπθμξ, Βοδμηία» (η.242 ζ.16-17). 

Βπίζδξ ηαζ ιε θαμβναθζηά ηαζ ζζημνζηά εέιαηα υπςξ: «Ώπυ ημοξ εδζαονμφξ ηδξ 

θαμβναθίαξ ιαξ: Σα ηάθακηα ηαζ μζ παναθθαβέξ ημοξ» (η.51 ζ.53), «ςηδνία Ώθζιπένηδ: 

Δ βοκαίηα πμο ζζηυνδζε ηα ηαημνεχιαηα ηςκ δνςίδςκ ηδξ Βθθδκζηήξ Βπακαζηάζεςξ» 

(η.57 ζ.7) ηθπ. 

84
 ΐθ. «Δ άκεζζξ ηδξ βοκαίηαξ ζημ ζπίηζ: Πνςηυηοπεξ δδιζμονβίεξ ηδξ ακηαπμηνίηνζαξ 

ιαξ ζηζξ ΐνολέθθεξ εζδζηχξ βζα ηδ ‘Γ’» (η.53 ζ.3), «Φμνέιαηα ηδξ ιμκηένκαξ βοκαίηαξ» 

(η.71 ζ.31), «Βίδα ζημ Πανίζζ βζα ζαξ δζάθμνμοξ ηνυπμοξ βζα κα είζεε ζηδ ιυδα» (η.73 

ζ.34-35), «Μυδα ημο 1953» (η.79 ζ.30-31), «Σα κηεημθηέ ηδξ επμπήξ» (η.87 ζ.23) η.ά. 

85
 ΐθ. «Ώκ ζαξ ανέζμοκ μζ αθθαβέξ» (η. 67 ζ.26), «Γένζετ» (η. 69 ζ.3), «Οζ ιεβάθμζ 

ιαζην ημο Πανζζζμφ πανμοζζάγμοκ ηζξ κέεξ δδιζμονβίεξ ημοξ βζα ηδ ιυδα ημο 52-53: Ο 

Γακ Νηεζέ» (η.70 ζ.3), «Φμνέιαηα, ηαβζέν, γαηέηεξ» (η.71 ζ.3), «Σνία ιμκηέθα ηδξ 

επμπήξ» (η.71 ζ.26) η.ά. 

86
 «Οη ειαθξνί αο ηελ παίξλνπλ ειαθξά: ηε κφδα. ηαλ δελ ην έρνπκε ην ειάηησκα απηφ 

θαλείο ηνπο δελ γπξίδεη λα καο θπηηάμε! Δγψ πξνζπαζψ λα ζαο ιέσ ηη πξέπεη λα θνξάηε γηα 

λα είζηε θνκςέο. Ζ Λίλα Αηιηαλνχ δίλεη ζπληαγέο αιιά (…) θαη ιίγν ηαιέλην ρξεηάδεηαη» 

(η.80 ζ.13). Βκδεζηηζηά: «Δ βοκαίηα ηαζ δ ιυδα: Γοική ηδκ αθήεεζα ηαζ κηοιέκδ δ 

πνυεεζζ» (η.78 ζ.18), «Δ Βπακάζηαζζ ημο Νηζυν: ‘μη Λμοη ηαζ ΐζαάκη’» (η.93 ζ.8). 
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Βπίζδξ «Κφπνμξ: Σμ υιμνθμ κδζί ιε ημ ιεβάθμ ηαδιυ ηαζ ηδκ πμθφ παθζά ημο ζζημνία 

ημο» (η.83 ζ.6). 

87
 ΐθ. Κζκδιαημβνάθμξ: «Ο ένςηαξ ζημ Υυθοβμοκη» (η.42 ζ.22), «Βθθδκζηέξ ηαζκίεξ: 

θεηζκή παναβςβή» (η. 87 ζ.49), «Ο ηυζιμξ ηδξ 7δξ ηέπκδξ» ( η.103 ζ.18-19), «Δ γμφβηθα 

ηδξ θςηεζκήξ μευκδξ» (η.297 ζ.30-33), «Δ Εαπςκζηή ηζκδιαημβναθζηή παναβςβή» (η.262 

ζ.32-33), «Κζκδιαημβνάθμξ ’61-΄62: Οζ ηαζκίεξ πμο εα πνμαθδεμφκ ημ πεζιχκα» (η. 308 

ζ.36-39) η.ά. οκεκηεφλεζξ: «ηα βαθθζηά ζημφκηζμ, θίβδ χνα ιε ημκ δζάζδιμ 

πνςηαβςκζζηή Γακ Μαναί» (η.91 ζ.27,62), «Δ Παιπακίκζ ζηδκ Ώεήκα» (η.130 ζ.8), «Ο 

Γενάν Φζθίπ ιζθάεζ ζηδκ ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.138 ζ.11), «μθία Λχνεκ: Δ ‘αημιζηή αυιαα’ 

ηδξ Εηαθίαξ» (η.144 ζ.26-27), «‘Λαηνεφς ηδκ Βθθάδα’: οκέκηεολζξ ιε ημκ Λέμ Γηέκ» 

(η.146 ζ.42). «ΒΡΝΟ ΓΚΡΕΓΏ: Ο Ώπυθθςκ ηδξ Βονςπασηήξ μευκδξ»(η.147 ζ.13), «Ραίδ 

Μίθθακ: Φζθμλεκείηαζ ζηδκ Ώεήκα. Λίβα θεπηά ιαγί ιε έκακ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ 

ζφβπνμκμοξ δεμπμζμφξ» (η.147 η.29), «Ο Ώκηνέ Καβζάη ιζθάεζ ζηδ ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.156 

ζ.50), «Μζα χνα ιε ημκ Ρεκέ Κθαίν: Ο Γάθθμξ ζηδκμεέηδξ ιζθάεζ ζηδ ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.158 

ζ.26). «Οιζθεί μ Μπνφκεν: Ώπεπεάκμιαζ ημ θζθί» (η.190 η.42-43), «Σμ πμνηναίημ εκυξ 

αζηένμξ: Γμοίθζαι Υυθκηεκ» (η.191 ζ.42-44).Δ Εκδή βοκαίηα θοηνχκεηαζ απυ ηα δεζιά 

ηδξ» (η.222 ζ.65). «Ο Γακ Νηεζέ» ιζθάεζ βζα ηδ ιυδα» υ. π. (η.300) ηθπ. 

88
 «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ ζηδκ πνςηεφμοζα ηδξ Μυδαξ» (η.91 ζ.9), «Ο Κνζζηζάκ Νηζυν θακζάνεζ 

εθεφεενδ βναιιή ζηδκ άκμζλδ ηαζ ηαθμηαζνζκή ιυδα ημο 1957» (η.185 ζ.8), «Σί εα 

θμνεεεί ημ πεζιχκα» (η.198 ζ.9), «Βπζδείλεζξ πεζιςκζάηζηδξ ιυδαξ: Μαονυπμοθμξ, 

Θναζοαμφθμο, Άκκα Μανία» (η.203 ζ.13) η.ά. 

89
 ΐθ. «Κμιρά, πνςηυηοπα, πμθφπνςια ιαβζχ 1958» (η.218 ζ.62-63). «Βίδα εδχ ιζα 

αζηνίκα πμο ιμο εφιζζεξ Πανίξ» (η. 213 ζ.13», «Μαηζέξ ζηδ ιυδα» ( η.230, 249, 

274).η.ά., «Δ Ώ.Μ. δ Μυδα αθδβείηαζ ηδ γςή ηδξ» (η.252 ζ.42-47), «Οζ επζδείλεζξ ιυδαξ 

ζοκεπίγμκηαζ: Φζθδζζάημο, Υυιπο, Μανζπάθ, ΒΣΏΜ, Ώθμί Σζζηζυπμοθμζ» (η.269 ζ.16), 

«Βπζδείλεζξ ιυδαξ ζηδ Θεζζαθμκίηδ. Οίημζ: Παλζιαδά, Κζμφηα, Καηνάκδ» (η. 271 ζ.14) 

η.ά.  

90
 ΐθ. «Καθθζηεπκζηά πμνηναίηα». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Άκκα Κονζαημφ» (η.23 ζ.44), 

«άζα Νηάνζμ» (η.24 ζ.49), «Ίθζα Λζαοημφ» (η.26 ζ.51), «Λίκηα Άθια» (η.53 ζ.28) ηθπ. 

91
 «Σα εεαηνζηά παναζηήκζα». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «ηακ ιπενδεφδ δ βθχζζα», «Οζ 

ηαθφηενμζ ημο 1956», «Έκα ηναπέγζ-Μζα γςή», «Οζ εθεηεζκέξ επζεεςνήζεζξ» (η.199, 181, 

208, 246) ακηίζημζπα. Βπίζδξ: «Άκκα οκμδζκμφ: Μεβάθδ ηονία ζηδ ζηδκή, απθή 

βοκαίηα ζηδ γςή» (η.231 ζ.19-21), «Θέαηνμ: Οζ Έθθδκεξ Λονζημί ηαθθζηέπκεξ πμο 

δζαπνέπμοκ ζημ ελςηενζηυ» (η.257 ζ.18) η.ά 
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 Βκδεζηηζηά: «Δ γςή ηδξ βοκαίηαξ ηαζ μζ ζηαειμί ζηδκ ελέθδλί ηδξ: Πχξ ελεθίζζεηαζ δ 

βοκαίηα απυ ηδκ ειανοχδδ αηυιδ ηαηάζηαζζ. Πμζά πνμαθήιαηα οβζεζκήξ 

πανμοζζάγμκηαζ ηαηά ηδκ πμνεία ηδξ» (η.98.-110), «Μείκεηε κέεξ» (η.189-194), «Δ 

ροπνή βοκαίηα: ιπμνεί κα δζεηδζηήζδ ηα δζηαζχιαηα ηδξ ζηδ ζογοβζηή εοηοπία» (Άξζξν 

ηνπ δηάζεκνπ Γάιινπ ζεμνιφγνπ Marcolivier φπσο ην κεηέθξαζε θαη δηαζθεχαζε ηαηξηθφο 

καο ζπλεξγάηεο Γξ. Νηθφιανο Εαθφπνπινο» (η.150-153). Βπίζδξ: «Γζα κα απμθφβεηε ηδ 

ζφβποζζ: Οζ αζηαιίκεξ» (η.94-96), «Ώπάκηδζζ ζε 500 ενςηήιαηα οβζεζκήξ» (η.111-129), 

«Πμνηναίηα αννχζηςκ» (η.132-149), «Ώννχζηεζεξ ηδξ επμπήξ ιαξ» (η.156-160). Βκχ 

ανβυηενα μ Γαηυπμοθμξ ηαζ πανάθθδθα πνμξ ηδκ ζαηνζηή εα δχζεζ ζεζνά εεαηνζηχκ 

ένβςκ. 

 
93

 Ώκάνβ. θαηζακάηδ: «Βζδζηή δζαηνμθή ηδξ βοκαίηαξ» (η.36 ζ.24), «Αμεήηε ζηδκ 

άκμζλδ» (η.85 ζ.6), «Καθμηαίνζ: Καθμηαζνζκή ημζιζηυηδξ. Παναεενζζιυξ» (η.88, 91-92), 

«Έςξ υημο θεάζδ μ βζαηνυξ: Πνχηεξ ΐμήεεζεξ» (ζε ζοκέπεζεξ) (η.91-98). Γζάκκδ 

Ώκηςκζάδδ: «Σί πνέπεζ κα πίκμοιε;» (η.36 ζ.16), «Δ ακίηδηδ αννχζηεζα: Λεοπαζιία. Πχξ 

ακηζιεηςπίγεηαζ ζήιενα» (η.81 ζ.29), «Οζ άκενςπμζ ηαζ ημ ζφιπακ: Ο ακηίηηοπμξ ζηδκ 

οβεία ιαξ» (η.83 ζ.52), «Σμ κενυ ημ ηαθμηαίνζ: Χθέθεζεξ ηαζ ηίκδοκμζ» (η.92 ζ.50), «Δ 

οπένηαζζξ: Πχξ ηδκ ακηζιεηςπίγμοιε ζήιενα. Αίαζηα, οβζεζκή γςή, θάνιαηα» (η.95 ζ.56) 

η.ά. Ε. Νζημθεηζυπμοθμο: «Έκα κέμ εαοιαημονβυ θάνιαημ: Δ πμθοκηζκή» (η.79 ζ.55), 

«Μζα θμαενή αννχζηζα ημο εβηεθάθμο: Δ επζθδρία» (η.83 ζ.80), «Έκαξ ροπζαηνζηυξ 

υνμξ ηδξ ιυδαξ: Σμ ζφιπθεβια ηαηςηενυηδηαξ» (ζε ζοκέπεζεξ) εκδεζηηζηά: (η.86, 87). Κ. 

Γανμθαθίδδ: Τζηενία: οβηίκδζδξ, οπεναμθή, θνμτδζζιυξ» (η. 82 ζ.20) η.ά.  

94
 «Δ ζηήθδ ημο παζδαβςβμφ»: ΐαζίθ. Γ. Οζημκμιίδδξ: «Έκαξ παηέναξ ιε ηνυπμοξ 

θεπημφξ» (η.3 ζ.5), «ηακ ζοκμδεφςιε παζδάηζ» (η.4 ζ. 5), «Τπεναμθέξ πμο αθάπημοκ» 

(η.8 ζ.6) ηθπ. Αν. Κ. Ώ. Μπενγάκ: «Πυηε ανπίγεζ δ αβςβή ημο παζδζμφ» (η. 25 .40), «Σα 

δζαθοιέκα ζπίηζα» (η. 27 ζ.25), «Ο νυθμξ ηδξ ιδηέναξ» (η. 30 ζ.52) η.ά.  

95
 «Με ιέλε Υ. Μερηψηε θη έρσ αλαιάβεη λα ληαληεχσ ηα παηδηά ησλ αλαγλσζηξηψλ ηεο 

ΓΤΝΑΗΚΑ.. Ο κπειάο είλαη κεγάινο γηαηί, εδψ πνπ ηα ιέκε, δελ κπνξείο ηα δηθά ζνπ λα 

θνπκαληάξεο (…)» (η.80 ζ.15). Βκδεζηηζηά: «Σμ ζζημνζηυ ημο παζδζμφ» (η.107, 108), «Σα 

παζδζηά εθαηηχιαηα: Πχξ εεναπεφμκηαζ» (η.124 ζ.28). 

96
 ΐθ. «Ο Άκδναξ μ ανπδβυξ ηδξ μζημβέκεζαξ» (η.39 ζ.20), «Δ ιμζπεία ςξ έβηθδια ηαζ ςξ 

θυβμξ δζαγοβίμο» (η.50 ζ.48), «Έκαξ άηονμξ βάιμξ: Ώζηία δ ιμζπεία. Σί πνμαθέπεζ μ 

κυιμξ. ε πμζέξ πενζπηχζεζξ δ ιμζπεία είκαζ αδίηδια» (η.113 ζ.28), «Ο εεζιυξ ηδξ 

πνμίηαξ απυ ηδ κμιζηή ημο πθεονά», (η.90-100) (ζε ζοκέπεζεξ), «Μέθθμκηεξ βάιμζ» 

(η.106 ζ.17), «Σα βαιζηά ζφιθςκα» (η.130 ζ.45), «Ο άκδναξ ηαζ δ βοκαίηα είκαζ ίζμζ 

ιεηαλφ ηςκ; Πμζυξ έπεζ πενζζζυηενα δζηαζχιαηα ηαηά ηδκ εθθδκζηή κμιμεεζία» (ζε 
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ζοκέπεζεξ) (η.116-117), «Ώπυ ηα ζμαανυηενα ζδιενζκά ημζκςκζηά πνμαθήιαηα: Γάιμξ 

ηαζ εκμζηζμζηάζζμ» (ζε ζοκέπεζεξ) (η.103-108) η.ά. 

97
 π. Ώοθςκίηδξ: «Δ Βθθδκίδα ζηα βοικαζηήνζα: Βηεί πμο ζιζθεφεηαζ δ βοκαζηεία 

ζςιαηζηή μιμνθζά» (η.9 ζ.58-59), «Φακή Ώνβονίμο:, Δ οπ’ ανζει. 1 αεθήηνζα ημο 

ζηίαμ» (η.61 ζ.17), «Φακκφ Μπθάκηενξ-Κμέκ: Έκα ιμκαδζηυ αεθδηζηυ θαζκυιεκμ» (η.65 

ζ.6) ηθπ. Α. Καπθάκμβθμο: «Μία αεθδηζηή ένεοκα ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ: Ο Οθοιπζαηυξ. Ο 

Πακαεδκασηυξ» (η.114,115) «Ο ανζειυξ ηςκ αεθδηνζχκ αολήεδηε ηαηά ημ 1954» (η.130 

ζ.22), «Ώπ’ ημ ηνυμοθ ζημ αμθάκ» (η.131 ζ.15) η.ά. Γζχνβμξ Μπένηζμξ: «Πμφ μθείθεηαζ 

μ ιαναζιυξ ημο βοκαζηείμο αεθδηζζιμφ ιαξ» (ζε ζοκέπεζεξ) (η.189-195) η.θ.π. 

98
 Νέζημνα Μάηζα: «Έκα ζμαανυ ημζκςκζηυ πνυαθδια: Φεείνεζ δ ενβαζία ηδ βοκαίηα; 

Ώπακημφκ: δ Βθέκδ ΐθάπμο, δ βκςζηή ηνζηζηυξ Άθηοξ Θνφθμξ» (η.9,10), «Οζ ιεβάθεξ 

ένεοκεξ ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ: Σμ πνυαθδια ηδξ πνμίηαξ» (η.11 ζ.6), «Δ Λέζπδ ημο 

ενβαγυιεκμο ημνζηζζμφ» (η.17 ζ.8), «Έκαξ πενίπαημξ ζημ πανεθευκ: Με ηζξ βνδμφθεξ, 

ζημ βδνμημιείμ υπμο ημ νμθυζ ημο πνυκμο έπεζ βζ’ αοηέξ ζηαιαηήζεζ ζηζξ πζμ βθοηέξ 

χνεξ ηςκ πεναζιέκςκ» (η.26 ζ.1), «Βζνήκδ Παπά» (η.72 ζ.18). Σδ ζεζνά ιε ηίηθμ 

«Γοκαίηεξ πμο πμθφ αβαπήεδηακ» ή «Γοκαίηεξ πμο πμθφ αβάπδζακ». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: 

«Λάμονα: Δ ζδακζηή αβαπδιέκδ ημο Πεηνάνπδ», «Μανζάκκα Ώθημθμνάκημ: δ 

Πμνημβαθίδα ιμκαπή», «Μακηάι κηέ Πμιπακημφν», «απθχ: δ δεηάηδ ιμφζα», 

«Μανβανίηα Γηςηζέ», «Μακηάι Μπςαανφ», «ΜακυκΛεζηχ», «έκηα: Δ βοκαίηα ημο 

πνςημιάζημνα», «Δ Δνχ: Μζα θονζηή θζβμφνα ηδξ ανπαζυηδημξ» (η.179, 181-183, 185-

188, 190,192) ακηίζημζπα. «Οζ βοκαίηεξ ηςκ δδιμηζηχκ ηναβμοδζχκ» (η.218-220, 222-

226), «Οζ Μονμθυνεξ» (η.242 ζ.44). «Καηίκαξ Παλζκμφ: 10 πνυκζα ιαηνζά απυ ηδκ 

Βθθάδα»: Βκδεζηηζηά ηίηθμζ: «ηδ Μεβάθδ ΐνεηακκία ημ 1940-41 ζηδ δναιαηζηή πενίμδμ 

ηςκ αμιαανδζζιχκ», «Σμ πθμίμ ημνπζθίγεηαζ», «Με αμιαανδζζηζηυ ηδξ Ρ.Ώ.Φ. απυ ηδκ 

Ώββθία ζηδκ Πμνημβαθία», «Λζζζααχκα ιζα μοδέηενδ πνςηεφμοζα», «Πνχηδ επαθή ιε 

ηδκ Ώιενζηή: Νέα Τυνηδ», «Υυθθοβμοκη: Μζα πναβιαηζηή εζηυκα ημο», «Σα θίθι πμο 

βφνζζα», «Μπνμκηβμοαίδ: Σμ αιενζηακζηυ εέαηνμ», (η.10 έςξ η.18) (1950). Γζα ηδκ 

Καηίκα Παλζκμφ αθ., Πέβηο Κμοκεκάηδ, (επζι) «Παλζκμφ-Μζκςηήξ», Δπηά Ζκέξεο/ 

Καζεκεξηλή, 17.12.2000, ζ.1-32, εζδζηυηενα ημ άνενμ ημο Γζάκκδ Μπαημβζακκυπμοθμο, 

«ζηαν ζημκ ηζκδιαημβνάθμ, πζζηή ζημ εέαηνμ», ζ.16-19, (ζημ ίδζμ). μθίαξ πακμφδδ 

: «Καθθζηέπκεξ ηςκ ιεβάθςκ». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Φνάκηγ Λίζη», «Γηαίηε», «Φν. 

μπέκ», «Γεςνβία άκδδ», «Γηαιπνζέθε κη’ Ώκκμφκηζμ», «Βθεμκχνα Νημφγε» (η.24-

31). Μζπάθδ Πενάκεδ: «Γοκαίηεξ πμο εκέπκεοζακ ημοξ πμζδηέξ ιαξ». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: 

«Δ Λζαθζχ ημο Παπαδζαιάκηδ», «Δ Πδκεθυπδ ημο Λαζηανάημο», «Δ Μπεηίκα ηαζ μ 

ΐζγοδκυξ», «Δ Οονακία ημο Κνοζηάθθδ», «Δ αδεθθή ΐαζζθζηή ηαζ μ Μςνασηίκδξ», «Δ 

Βθμσζία ημο ΐαθαςνίηδ», «Δ Ώιαθία εναθείι», «Δ ιεβάθδ αβάπδ ημο Ώπ. Πανάζπμο», 



117 
 

                                                                                                                                                                       
«Δ Μανί ημο Γεςνβίμο μονή», «Δ Εμοδήε ηαζ μ Κάθαμξ», «Δ Μανία Πμθοδμφνδ ηαζ μ 

Κανζςηάηδξ» (η.195-204). Α. Καθθμκά: «Πχξ γδ δ βοκαίηα ζηζξ ελςηζηέξ πχνεξ ηδξ Άπς 

Ώκαημθήξ». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Γάιμξ ηαζ πμθοβαιία», «Σμ ‘Άνςια ημο Νυημο’», 

«Εκδμηζκέγεξ ζένεζεξ ημο ΐμφδδα», «Εκδμηζκέγα πμζήηνζα ηαζ ηεκηήζηνα», «Εκδμηζκέγεξ 

πμνεφηνζεξ» (η.31-34, 36). Βπίζδξ, «Δ μοδδέγα. Έκα εκδζαθένμκ νεπμνηάγ βζα ηδ γςή 

ηδξ βοκαίηαξ ζηδκ πζμ πμθζηζζιέκδ πχνα ηδξ βδξ» (η.26 ζ.67). ΐάζμο Σζζιπίδανμο, «Οζ 

βοκαίηεξ ηδξ Ώθνζηήξ». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Οζ ποβιαίεξ», «ΜΏΓΚΏΣΕ ΚΏΕ 

ΝΣΟΡΟΜΠΟ», «Δ άβνζα θοθή ηςκ Μαζάσ» (η.151, 154-156) η.ά. Μανίαξ ημθυνμο-

Μακςθάημο: «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ ζηδ ενοθζηή Μαηεδμκία ιαξ». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Δ 

βοκαίηα ηδξ Ανάιαξ», «Καααθζχηζζζεξ» (η.48, 52), «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ ζημ Μμνζά» 

Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Με ηζξ βοκαίηεξ ημο Πφνβμο», «Ώζβζχηζζζεξ», «Σμ Γφεεζμ ηαζ μζ 

Γοεεζάηζζζεξ» (η.56,58,60) ηθπ.. Πέπδξ Αανάηδ: «Δ Βθθδκίδα αβνυηζζζα: Δ οπενάλζα 

ζφγοβμξ, ιδηένα ηαζ κμζημηονά» (η.119 ζ.18-19), «Δ Μοηζθδκζά: Γοκαίηα ιε πθμφζζμ 

ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηαζ άθεαζημ ροπζηυ δοκαιζζιυ» (η.120 ζ.16), «Δ πεηζζχηζζζα: 

Δ απανάιζθθδ κμζημηονά ιε ημ ορδθυ ήεμξ. Πανάδμζζξ ηαζ ζφβπνμκδ γςή. Άβκςζηα 

επεζζυδζα απ’ ηδ γςή ηδξ Μπμοιπμοθίκαξ υπςξ ηα αθδβείηαζ ιζα βνδά εκκεκήκηα 

πνμκχκ, ΐαββεθία ΐνμκηαιίημο, δ πνχηδ βοκαίηα επαββεθιαηίαξ ρανάξ» (η.121 ζ.16-17) 

«Δ βοκαίηα ηαζ μ πυθειμξ» (η.124 ζ.8), «Δ βοκαίηα γδηά ίζα δζηαζχιαηα ιε ημο άκδνεξ: 

Σμ δζεεκέξ ζοκέδνζμ βοκαζηχκ πμο ζοκήθεε ζηδκ Ώεήκα» (η. 226 ζ.4-5 ) η.ά. πφνμο 

Γήζδ: Δ βοκαίηα ηςκ Ώβνάθςκ: Πχξ γμοκ ηζ’ ενβάγμκηαζ μζ εκάνεηεξ αοηέξ ηαζ δνςζηέξ 

Έθθδκίδεξ».(η.124 ζ.6), «Καναβημφκα: Δ βοκαίηα ημο εεζζαθζημφ ηάιπμο» (η.126 ζ.48), 

«Δ βοκαίηα ηδξ Λεζααδζάξ» (η.148 ζ.48-49). Βπίζδξ: «Βθθδκζηέξ θμοηνμπυθεζξ». 

Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Ώζδδρυξ, Καιέκα ΐμφνθα, Θένιδ Μοηζθήκδξ», «Λμοηνάηζ», 

«ιυημαμ», «Μέεακα», «Κασάθα, Λαβηαδάξ», (η.144-147). Βπίζδξ «Οζ ηζιέξ ηςκ 

θμοηνζηχκ ζε υθεξ ηζξ ζαιαηζηέξ πδβέξ, απυ ηδ δζεφεοκζδ ζαιαηζηχκ πδβχκ ημο 

Βθθδκζημφ Ονβακζζιμφ Σμονζζιμφ» (η.166 ζ.41), «Δ Πνςημπνμκζά: Σμ έεζιμ πμο 

ηαηάβεηαζ απυ ημοξ Ρςιαίμοξ» (η.259 ζ.102), «Δνςίδεξ ημο 21: Οζ βοκαίηεξ ημο 

Μεζμθμββίμο» (η.291 ζ.36-37), «Βθθδκζηή Παζπαθζά» (η.292 ζ.22-25), «Γοκαίηεξ ηαζ 

οθακηά Οθφιπμο (η.305 ζ.19), «Οζ Δπεζνχηζημζ θασημί πμνμί» (η.320 ζ.94-95) η.θπ. 

99
 Βκδεζηηζηή ανενμβναθία. Γζάβημο Πζενίδδ: «Δ βοκαίηα ζηδ πχνα ημο Νείθμο: Δ 

Φεθθάπα» (η.57 ζ.16). Βθέκδξ Αζμιίδδ-Κμνιάγμο: «Πδθζμνείηζηα πακδβφνζα» (η.71 

ζ.23), «Οζ βοκαίηεξ ηδξ Θεζζαθίαξ ζηδκ ΐ΄ Πακεεζζαθζηή έηεεζδ: Δ ζοιιεημπή ηςκ 

παζδμπυθεςκ Λανίζδξ, ΐυθμο, Ώβνζάξ. Σμ Λφηεζμ Βθθδκίδςκ. Φνμζμφθα Υακηγάνα ιζα 

ιμκαδζηή ηαθθζηέπκδξ ημο ανβαθεζμφ» (η.95 ζ.17), «ΐυθμξ: Δ ιαβεοηζηή πυθζξ ηςκ 

θμοθμοδζχκ. Δ βοκαζηεία ενβαζία ηαζ δ ζοιαμθή ηδξ ζημκ ημζκςκζηυ αβχκα» (η.96 

ζ.59). «Βθθδκζηή Μένζικ: Έκα θαιπνυ ζςιαηείμ ιε πθμφζζα ηαζ πμζηίθδ δνάζζ» (η.99 
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ζ.39), «ΐένα Μοηζθδκαίμο: ιζα ελαίνεηδ βοκαίηα πμο ηάκεζ εαφιαηα ζημ ιζηνυ πςνζυ 

ηδξ» (ιαεήιαηα ανβαθεζμφ) (η.440 ζ.78-79). Ώεδκάξ Σανζμφθδ: «Δ θασηή ηέπκδ ηδξ 

Κφπνμο» (η.83 ζ.11-1), «Σμ ηανπάεζημ ζπίηζ» (η.94 ζ.25). Θ. οκαδζκμφ: «Σαλζδεφμκηαξ 

ζημ αμννά». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Δ μοδδέγα: Πνςημπυνμξ ημο θειζκζζιμφ ηαζ ηδξ 

ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ απυ ηα 1303», «Σμ ααζίθεζμ ημο παζδζμφ» (η.35, 36). Βπίζδξ «Ώπυ 

ημοξ εδζαονμφξ ηδξ θαμβναθίαξ ιαξ: Δ μιμνθζά ζηδ βοκαίηα. Άνενα βναιιέκα εζδζηά 

βζα ηδ ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.85-90), «Ο Μάζμξ ηαζ μζ πνμθήρεζξ» (η.86 ζ.11), «Σα έεζια πνζκ 

100 πνυκζα: Πχξ είδε ηδκ Ώεήκα έκαξ Γάθθμξ θυβζμξ» (η.89 ζ.23). Σάηδ Ναηζμφθδ: 

«ηεθεήηαηε πμηέ; ‘Δ βθχζζα ιαξ είκαζ ηυζμ πθμφζζα ζε ‘πανμζιζχδεζξ’ εηθνάζεζξ 

χζηε πμθθέξ απυ αοηέξ εα ζαξ βέκκδζακ ηδκ απμνία , πμζά είκαζ δ ηαηαβςβή ημοξ ηαζ 

πμζυ πενζζηαηζηυ έδςζε ηδκ αθμνιή κα εζπςεμφκ βζα πνχηδ θμνά (…)» (ζε ζοκέπεζεξ ) 

(η.177, 190,201) ηθπ. Εθζβέκεζαξ Αζδαζηάθμο: «15Ώφβμοζημ ζηδκ Καζημνζά: Πακαβζά δ 

Μαονζχηζζζα» (η. 197 ζ.25), «Σμ παθζυ ανπμκηζηυ ηδξ Καζημνζάξ» (η.202 ζ.54), «Πχξ 

έβζκα βμφκζκμ παθηυ» (η.207 ζ.13), «Σα έεζια ημο ηυπμο ιαξ: Σμ ανπμκηζηυ ημο Ναηγή» 

(η.208 ζ.65), «Ββχ είιαζ δ βμφκα αζγυκ» (η.211 ζ.50), «Σμ παθζυ βμοκανάδζημ ημο 

παππμφ: Πχξ δμφθεοακ ηζξ βμφκεξ ζηδ βναθζηή Καζημνζά» (η.217 ζ.25), «Πχξ βίκμκηαζ 

ηα βμοκανζηά: Σμ Κμοκάαζ» (η.218 ζ.11), «Ο Κθήδμκαξ: Έκα πανζηςιέκμ εθθδκζηυ έεζιμ 

πμο ηδνείηαζ πζζηά απυ ηα ημνίηζζα» (η. 220 ζ.50), «Σα έεζια ηδξ Καζημνζάξ: Σμ παθζυ 

ζπίηζ» (η.223 ζ.25), «Ώπμηνζέξ ζηδκ Βθθάδα: ‘Ραβημοηζζάνδδεξ’.Σμ ηανκααάθζ ηδξ 

Καζημνζάξ» (η.238 ζ.27). Γζάκκδ Καζνμθφθθα: «Ο ηαθθςπζζιυξ ηςκ Βθθδκίδςκ ζηα 

πνυκζα ηδξ Σμονημηναηίαξ» (η.57 ζ.44), «Καθθζζηεία ζηδκ Ώεήκα πνζκ απυ 100 πνυκζα 

αηνζαχξ» (η.220 ζ.32), «Δ ζζημνία ημο εθθδκζημφ βοκαζηείμο Σφπμο» (η.267 ζ.29-33.91). 

Υ. αηεθθανίδδ: «ηδκ Ώεήκα ημο 1898: Σα ημνίηζζα ιαξ ηαζ αζ βοκαίηεξ ιαξ. Γζαηί 

θζβμζηεφμοκ μζ βάιμζ ηαζ αολάκμοκ ηα δζαγφβζα» (η.105 ζ.6), «Δ θμνμθμβία ηςκ αβάιςκ: 

Έκα κμιμζπέδζμ πμο οπεαθήεδ ζηδ ΐμοθή ημ 1900. Σμ δδιμρήθζζια ηδξ Δζηίαο. Σί 

έβναρακ ηυηε ζπεηζηά ι’ αοηυ μ ΡμΎδδξ ηαζ μ Πμθέιδξ» (η.107 ζ.20), «Σμ ηάπκζζια ηαζ 

μζ βοκαίηεξ: Πυηε άνπζζακ κα ηαπκίγμοκ μζ Ώεδκαίεξ» (η.109 ζ.33). Σάηδ Λάππα: «Δ 

ιυδα ζηα πνχηα πνυκζα ημο Βθθδκζημφ Κνάημοξ» (η.124-128), «Ώνπυκηζζζεξ ημο παθζμφ 

ηαζνμφ». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Μανία Τρδθάκηδ», «Αέζπμζκα Κακάνδ», «ΐαζζθζηή 

Σγααέθα», «Φςηεζκή Μαονμιζπάθδ», «Βθέκδ ΐάζμο», «μθία Καθθένβδ», «Πδκεθυπδ 

Λζδςνίηδ-Παπαδθζμπμφθμο», «Κονζαημφθα Κνζεγή», «Φςηεζκή Κμθμημηνχκδ», 

«Ώζηαηενίκδ Καναηγά», «Βοακεία ΚαΎνδ» «Ώβακίηδ Μαγανάηδ» (η.140-142, 144-148, 

150-153). Βπίζδξ: «Κμζιζηή ηίκδζζξ ημο πεναζιέκμο αζχκα» (η.159 ζ.8),. «Ο πνχημξ 

θζθακενςπζηυξ ‘φθθμβμξ Κονζχκ’, υηακ άνπζζε δ μνβάκςζζξ ημο ηνάημοξ ιαξ» (η.154 

ζ.30). «Δ ‘Φςνμηχζηαζκα’: Δ βοκαίηα πμο έδςζε ηα’ υκμια ζηδκ Βθθάδα ημκ 

πεναζιέκμ αζχκα» (η.157 ζ.8), «Σα ηναπμοθυπανηα υπςξ πνςημθάκδηακ ζηδκ Βθθάδα» 
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(η.155 ζ.12), «Οζ πνχηεξ Βθθδκίδεξ ζημ εέαηνμ» (η.158 ζ.20), «Κμφθμοια ηδξ Παθζάξ 

Ώεήκαξ: Πχξ βζμνηάγμκηακ δ Καεανή Αεοηένα» (η.160 ζ.27), «Δ ιδηένα ηςκ 

Τρδθάκηζδςκ: Μζα επίηαζνδ ζεθίδα ηδξ ζζημνίαξ ιαξ» (η. 161 ζ.6), «Πμζδηζηά 

θεοηχιαηα ημο παθζμφ ηαθμφ ηαζνμφ» (η.184 ζ.41). Θάκμο Κανγή: «Δ ζζημνία ηδξ 

απμηνζάξ: Μζα ιζηνή ακαδνμιή ζη’ απμηνζάηζηα έεζια-θονζηέξ ζάηζνεξ. Ώπμηνζάηζηεξ 

εηπθήλεζξ» (η.133 ζ.43). «Ώεδκασηέξ αημοανέθεξ, 7 ιε 9 ι.ι.-θονζηέξ κυηεξ»: 

Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Σμ θζθί ηδξ αβάπδξ», «Δ ενεκάηα ηδξ Φακηαζίαξ», «Σμ πμοθί», 

«Φζθί ιε ημ ηφια» (η.136-139, 145). Κνζκζχξ Παππά: «Ο Πθμφηςκ ηαζ δ Πενζεθυκδ: 

Μζα υιμνθδ ζεθίδα πανιέκδ απυ ηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία» (η.178 ζ.14-15), «Έκαξ ένςξ: 

Μήδεζα ηαζ Εάζςκ. Μζα δναιαηζηή ζεθίδα απυ ηδκ Ώνπαία Βθθδκζηή ιοεμθμβία» (η.188 

ζ.62-63), «Μυδα 500 π.Υ. Πχξ κηφκμκηακ ηαζ πχξ ηαθθςπίγμκηακ μζ ανπαίεξ Ώεδκαίεξ» 

υ. π. (η.219). Γ. Παπαδζαιακηυπμοθμο: «Βοακεία ΚαΎνδ: Δ ζμθή βοκαίηα ημο 

πεναζιέκμο αζχκμξ, αδεθθή ημο Θευθζθμο ΚαΎνδ. Ώθθδθμβναθμφζε ιε ημκ Κμναή. 

Αζεοεφκηνζα πανεεκαβςβείμο ηαζ ζοββναθεφξ πμθθχκ ηαζ εκδζαθενυκηςκ αζαθίςκ» 

(η.168 ζ.44), «ΐαζζθζηή: Δ αεδκαία ζμοθηάκα» (η.205 ζ.53), «Οζ βοκαίηεξ ημο ΐογακηίμο 

ήηακ υιμνθεξ ηαζ κφθεξ πενζγήηδηεξ» (η.232 ζ.22). Πέηνμο Οθφιπζμο: «Πχξ γμφζακ μζ 

ιαηνοκμί πνυβμκμζ ιαξ: Σμ εθθδκζηυ ζπίηζ ηαζ δ μζημβέκεζα ηαηά ηδκ Οιδνζηή επμπή» 

(η.190-194), «Δ ανπή ημο ζημθζζιμφ: Ώπυ πυηε ηαζ πχξ άνπζζακ κα ζημθίγμκηαζ μζ 

βοκαίηεξ» (η.198 ζ.15), «Δ μζημβέκεζα ηδκ επμπή ημο Οιήνμο» (η.204-206). 

100
 Φχηδ Κυκημβθμο: «Βοθμβδιέκδ ζφ έκ βοκαζλί: Ο αίμξ ηδξ Πακαβίαξ υπςξ ημκ 

απέδςζε δ αογακηζκή γςβναθζηή» (η.223 ζ.7-9). Ο Κυκημβθμο δζαηνίεδηε , υπςξ είκαζ 

βκςζηυ, ηαζ ζημκ ημιέα ηδξ αβζμβναθίαξ, ιε αάζδ ηαζ αθεηδνία ηδκ αογακηζκή 

γςβναθζηή.  

101
 Κθειάκξ Μπμνβεηάν Ώκηςκζάδμο: «Σαλίδζ ζηδκ ηεκηνζηή Βονχπδ». Βκδεζηηζημί 

ηίηθμζ: «Ώκάιεζα ζηα παναδεζζέκζα ημπία ηαζ ημοξ ακενχπμοξ», «Πενίπαημξ ζηδ 

πζθζμηναβμοδζζιέκδ πνςηεφμοζα ηδξ Ώοζηνίαξ», «ηδκ ηανδζά ηςκ αοζηνζαηχκ 

Άθπεςκ.-ηδκ ηανδζά ημο Μυηγανη», «Μυκαπμ, ’Εκζιπμονβη, Οιπεναιιενβηάμο» 

(η.119-120, 123,125) ηθπ. Λ. Λαανάκμο: (η.132 ζ.57, 174 ζ.65, 192 ζ.65) η.ά. Λζθήξ 

ΐένα: «Βζνήκδ Παπά: Δ υιμνθδ βοκαίηα, δ ελαίνεηδ δεμπμζυξ. Δ ηαζκμφνβζα γςή ηδξ. 

Πχξ κηφκεηαζ. Οζ εαοιαζηέξ ηαζ ηα ηαλίδζα ηδξ. Οζ άθθεξ αζπμθίεξ ηδξ» (η.114 ζ.16), 

«Μία ζφβπνμκδ ‘Φνφκδ’: Δ ΐζνβζκία Πεηιεγάηδ ιζθάεζ ζηζξ ακαβκχζηνζεξ ηδξ 

ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.117 ζ.7). «‘πίηζ ηαζ πίηζ’: Παθζυ ζηοθ. Μμκηένκμ ζηοθ» (η.118 ζ.24). 

«Δ πεζιςκζάηζηδ ιυδα υπςξ ηδ εέθεζ μ Γακ Παημφ» (η.121 ζ.24) η.θ.π. Βνζέηηαξ 

Παπαδμπμφθμο: «Δ ηζιςνία ημο Ώβίμο Καζζζακμφ: Λασηή πανάδμζζξ» (η.153 ζ.17), «Ο 

πανηαεηυξ: Έκα παζπκίδζ ιε πανάλεκδ ζζημνία» (η.160 ζ.24-25), «Βθάηε ιαγί ιαξ ζηδκ 

ελμπή: Δ ΓΤΝΑΗΚΑ ζαξ οπμδεζηκφεζ πμο ιπμνείηε κα πενάζεηε έκα άκεημ, πανμφιεκμ ηαζ 
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δνμζενυ ηαθμηαίνζ» (η.166 ζ.10-12), «ηζξ δφμ επυιεκεξ ζεθίδεξ πανμοζζάγμοιε 

ςναζυηαηα ηαθφιιαηα ηνεααηζχκ» (η.177 ζ.48-49), «Να πμζά είκαζ ηα εθθδκζηά ηναζζά: 

Δ ζζημνία ημο ηναζζμφ, μζ πμζηζθίεξ δ ηαηαζηεοή ημοξ» (η.185 ζ.18-20), «Σμ Πάζπα 

ένπεηαζ: Βημζιάζηε ηδκ οπμδμπή ημο» (η.188 ζ.14-15), «Μάθθζκα, βμφκεξ, παθζά: 

ημηχζηε ημ ζηυνμ πνζκ αβή απυ ημ αοβυ» (η.189 ζ.45), «Θα ηάκεηε θέημξ δζαημπέξ; 

Υνήζζιεξ ζοιαμοθέξ» (η.193 ζ.6), «Πχξ εα ηηίζεηε ημ ζπίηζ ζαξ» (η.194 ζ.6) η.ά. Θχπδξ 

πέκηγα: «Πενίπαημζ ζηα ιμκηένκα ιαβαγζά ηδξ Ώεήκαξ (η.172- 180), «Πενίπαημζ ζηζξ 

Ώεδκασηέξ Μπμοηίη» (η.182-186), «Μζα αυθηα ζηζξ Μπμοηίη» (η.193-203), «Βπζδείλεζξ 

ιυδαξ: Κζμοζυπμοθμξ» (η.216 ζ.5) ηθπ. 

102
 «Οζ Έθθδκίδεξ ζηα βοικαζηήνζα: Βεκζηή Ώηαδδιία ςιαηζηήξ Ώβςβήξ» (η.218 ζ.14-

17). Βκδεζηηζηή ανενμβναθία: «Κζκδοκεφεζ δ εθθδκζηή μζημβέκεζα; Σμ δζαγφβζμ. ‘Οοξ μ 

Θευξ ζοκέγεολεκ…’» (η.215 ζ.14-16), «Πανίζζ 1958: Νοπηενζκή γςή. Τπανλζζιυ, ηαζ 

ζηνδπ ηδγ (η.219 ζ.5-6), «Κμζκςκζηή θεζημονβυξ: 168 ημπέθθεξ ζηδκ οπδνεζία ηδξ 

ημζκςκίαξ» (η. 225 ζ.7-9), «Λεοηάδα: Σμ κδζί ημο Οδοζζέα» θςημ. Έκηο Δθζμπμφθμο 

(η.226 ζ.8-9). «Σα πνχιαηα μιμνθαίκμοκ ηδ γςή αθθά ηαηαζηνέθμοκ ηδκ οβεία ιαξ: 

Έκαξ θμαενυξ επενυξ ιπμνεί κα θςθζάγδ ζηζξ πνςζηζηέξ μοζίεξ» (η.241 ζ.10-11), «Σμ 

χια ηςκ Βθθδκίδςκ Οδδβχκ» (η.250 η.36 -37). 

103
 Βκδεζηηζηή ανενμβναθία: «Βθθδκίδεξ ηαθθζηέπκζδεξ ζηδκ Β΄ Πακεθθήκζμ Έηεεζδ 

Γαππείμο: Ώκμίβμοκ έκακ δζηυ ημοξ δδιζμονβζηυ δνυιμ ζημ δφζημθμ ημιέα ηςκ 

εζηαζηζηχκ Σεπκχκ» (η.193 ζ.29), «Ώπμηθεζζηζηή ένεοκα ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ: Κενδίζηε 

πνήιαηα δμοθεφμκηαξ ιυκδ ιέζα ζημ ζπίηζ ζαξ» (η.196 ζ.17), «Οθυηθδνδ δ Βθθάδα 

είκαζ έκα εαοιάζζμ ηέκηνμ παναεενζζιμφ» (η.218 ζ.8-9), «Έκα κέμ βοκαζηείμ επάββεθια: 

Ξεκαβμί. Κμπέθθεξ πμο δείπκμοκ ηδκ Βθθάδα» (η.222 ζ.22-23), «Δ ηεκηνζηή αβμνά 

Ώεδκχκ» (η.229 ζ.44-46), «Έκαξ ζημοξ ηέζζενεξ βάιμοξ δζαθφεηαζ: Πενκά ηνίζδ μ 

ζογοβζηυξ αίμξ;» (η.241 ζ.24-25), «Υνζζημφβεκκα ζε ιζα παθζά Ώεδκασηή μζημβέκεζα» 

(η.259 ζ.20), «Σα ημνίηζζα ημο 105: Σμ ηέκηνμ ηδθεθςκμφιεκςκ ηδθεβναθδιάηςκ ημο 

ΟΣΒ» (η.262 ζ.64-65), «Σα πνμαθήιαηα ηδξ ζφβπνμκδξ κεμθαίαξ: Δ ιεβάθδ πμνεία 

ανπίγεζ» (η.273 ζ.11-13), «Δ Πακαβία ζηδ γςή ημο εθθδκζημφ θαμφ» (η.275 ζ.5), «Οζ 

Βπαββεθιαηζηέξ πμθέξ ΥΒΝ: Έκα ημζκςκζηυ ηέκηνμ ζηδκ οπδνεζία ηδξ βοκαίηαξ» 

(η.278 ζεθ.19-21), «Ο επαββεθιαηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ» (η.282 ζ.26-27), «Δ Γέκκδζζξ 

ζηδκ Σέπκδ» (η.285 ζ.64- 68) ηθπ. 

104
 ΐθ. «Οζ βοκαίηεξ ηδξ Ώνπαίαξ Σναβςδίαξ» (η.249 ζ.42-43), «Πνμζανιμζιέκα ζηζξ 

απαζηήζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ γςήξ ηαζ ηδ ζθναβίδα ηδξ εθθδκζηήξ δδιζμονβίαξ, ηα πνμσυκηα 

θασηήξ ηέπκδξ ηαηαηημφκ πάθζ ηδ γςή ιαξ» (η.259 ζ.76-77), «Μεθίκα Μενημφνδ: 

Γμδηεοηζηή πνέζαεζνα ηδξ ζφβπνμκδξ Βθθάδμξ ζ’ υθμκ ημκ ηυζιμ» (η.286 ζ.33-3), 
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«πμθή Αζαημκζζζχκ: Έκα ηέκηνμ εενιήξ πνζζηζακζηήξ αβάπδξ» (η.300 ζ.22-23), «Σμ 

Ώζβαίμ ειπκέεζ ημζιήιαηα ηδξ ιυδαξ. Ένβα ηδξ . Θακμπμφθμο δδιζμονβδιέκα απ’ ημκ 

ηυζιμ ημο αοεμφ» (η.315 ζ.22-23), «Οζ πνςηαβςκζζηαί ημο Θείμο Ανάιαημξ ζημοξ 

εθθδκζημφξ θασημφξ εδζαονμφξ: Σί αηνζαχξ πζζηεφεζ μ θαυξ ιαξ βζα ημοξ ακενχπμοξ ηαζ 

ηα θοηά πμο ζδιαδεφηδηακ απυ ημ Θεσηυ πυκμ» (η.320 ζ.66-67), «Λεοηάδα: Οζ 

ηαθμηαζνζκέξ βζμνηέξ, αθζενςιέκεξ ζηδ θαμβναθία ηαζ ζηδ βοκαίηα» (η.329 ζ.36-39), «Δ 

βμδηεία ημο παζδζημφ αζαθίμο: Σνεζξ Βθθδκίδεξ έααθακ ηζξ αάζεζξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ ζημκ ηυπμ ιαξ» (η.336 ζ.30-31,115-116), «Παναδυζεζξ ημο ηυπμο 

ιαξ: Παζκέιαηα ηαζ εοπέξ ζηα εθθδκζηά ηάθθακηα» (η.338 ζ.26-27). «Άκκα Μανία: Δ 

υιμνθδ ηυνδ ηδξ ‘μιίπθδξ’ πμο ένπεηαζ ζηδκ Βθθάδα κα πακηνεοηή ημκ ‘βζμ ημο ήθζμο’ 

ημκ Κςκζηακηίκμ» (η.380 ζ.36-41), (η.464 ζ.56-61), «Ώεδκαβυναξ: Δ ιεβάθδ 

θοζζμβκςιία πμο θνμονεί ηδκ Ονεμδμλία ζημ Φακάνζ» (η.466 ζ.38-39), «Δ Ώεήκα πμο 

θεφβεζ: Σα ηεθεοηαία ημο βζμοζμονμφι» (η.466 ζ.72-75), «Εενμοζαθήι: Δ ζενή πμθζηεία 

πμο ζοβηεκηνχκεζ αοηέξ ηζξ ιένεξ ημοξ μναιαηζζιμφξ υθςκ ηςκ ακενχπςκ ηδξ βδξ» 

(η.468 ζ.84-86), «Ώπυ δς απυ ηεζ» (η.469-481) (ημζκςκζηή εκδιένςζδ ζε ζοκέπεζεξ) η.ά. 

105
 πςξ ηδξ Έκηο Δθζμπμφθμο ζημ άνενμ ημο Φνέκηο Γενιακμφ «Λεοηάδα: Σμ κδζί ημο 

Οδοζζέα» η.226, υ. π.. Σμ άνενμ: «ζζμξ Μεθέηζμξ: Έκα πζθζυπνμκμ αογακηζκυ 

ιμκαζηήνζ ζε ιζα βναθζηή βςκζά ηδξ Ώηηζηήξ» ιε ηείιεκα ηαζ θςημβναθίεξ ημο ΐάζμο 

Μίβημο (η.242 ζ.12-13). ΐθ. ηαζ πζμ ηάης ζδι.126, 293.  

106
 πςξ ακαθένεζ ζηδκ ζοκέκηεολδ ημο μ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1960 μζημκμιζηυξ 

δζεοεοκηήξ ημο Σενγυπμοθμο Μάκμξ Μπμογμφθαξ: «Οηθνλνκνιφγνο δελ ήηαλ ν 

Σεξδφπνπινο, πεξηζζφηεξν ηνλ έλνηαδε ην πεξηνδηθφ παξά ηα ιεθηά πνπ ζα βγάιεη ,ήηαλ 

θαιιηηέρλεο γη’ απηφ καιψζακε πνιιέο θνξέο . Ήηαλ ν ηειεπηαίνο πνπ ξψηαγε πφζν ζα 

ζηνηρίζεη ην πεξηνδηθφ. Έβγαιε έλα πεξηνδηθφ θαη πνχιεζε κφλν ζην θέληξν ηεο Αζήλαο 

100.000, ηεχρε γηαηί έβαδε πξάγκαηα επί πιένλ πνπ πνπινχζε 100 δξρ θαη είρε θφζηνο 

πάλσ απφ 1100 δξρ. Έβγαιε θαη ην πξψην δηζέιηδν εμψθπιιν ζηελ Διιάδα γηαηί ε 

δηαθήκηζε πνπ ήξζε απ’ έμσ ήηαλ πνιχ κεγάιε» 

107
 Σδκ ενβαηζηυηδηα ημο Σενγυπμοθμο επζζδιαίκμοκ υθμζ μζ ζοκενβάηεξ πμο 

ζοκακηήζαιε. Χζηυζμ μ μζημκμιζηυξ ημο δζεοεοκηήξ, πμο ζοκενβάζηδηε ηαζ ιε άθθμοξ 

εηδυηεξ, ακαθένεζ: «ηαλ δνχιεπα εγψ ζηνλ Σεξδφπνπιν ιέσ ζα ππάξρνπλ άιινη ηέηνηνη. 

ηαλ φκσο είδα ηνλ Θενθαλίδε ,ηνλ Λακπξάθε, πνπ ζπλεξγάζηεθα καδί ηνπο, ξε, ιέσ, ν 

Σεξδφπνπινο δελ ήηαλ έηζη (…)». 

108
 Βπίζδξ υθμζ ζηέημκηαζ ζημκ ηαεδιενζκυ πεζναιαηζζιυ ημο εηδυηδ ηυζμ ζηζξ κέεξ 

ηεπκμθμβίεξ υζμ ηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ κέαξ ανενμβναθίαξ αθθά ηαζ ζηδκ αβάπδ ημο βζα 

ηδκ εηπαίδεοζδ κέςκ ζοκενβαηχκ. Βκδεζηηζηά παναεέημοιε ζηέρεζξ ηδξ Μπμογμφθα 
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«(…) Πήγε Γεξκαλία, Ηηαιία (… ) ζηελ Ακεξηθή (…) Απηά πνπ θαληαδφηαλ, απηά πνπ 

έβιεπε, δελ ήμεξε πψο ζα γίλνπλ αθξηβψο, αιιά είρε ην ηαιέλην λα νζκίδεηαη ηελ επθαηξία, 

λα θαηαιαβαίλεη ην θαηλνχξγην (…) , ηη έθαλε άξρηδε ν ίδηνο λα ην θάλεη. Ήηαλ 

πξσηνπφξνο… θπλεγφο ηαιέλησλ… έπαηξλε άλζξσπν ρσξίο λα μέξεηο αθξηβψο γηαηί ην 

παίξλεη, θάηη ζθεπηφηαλ θάηη έβιεπε (…) Ο Σεξδφπνπινο ήζειε λα δηδάζθεη ελζνπζηαδφηαλε 

κε αλζξψπνπο. Έκαζε πνιχ θφζκν. ε φια ηα πεξηνδηθά απηνί πνπ είραλ πάεη έρνπλ 

πεξάζεη απφ ηνλ Σεξδφπνπιν. Δηνίκαζε πνιχ θφζκν ν Σεξδφπνπινο (…) » 

109
 η.287 ζ.5. 

110
 ΐθέπε ηδκ επυιεκδ ζδι. 

111
 πςξ εκδιενχκεζ ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ Ζ Γηεχζπλζηο πληάμεσο «(…) Μεγάιε 

εληχπσζη καο έθαλε ν αξηζκφο εθείλσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ πξνζφληα εμαηξεηηθά! (..) .Απηφ 

καο ραξνπνηεί ηδηαίηεξα γηαηί δείρλεη πσο νη ζεκεξηλέο Διιελίδεο ζεκεηψλνπλ αικαηψδε 

εμέιημη ζηνλ πλεπκαηηθφ θαη θαιιηηερληθφ ηνκέα. Καη γηα λα θάλνπκε έλα ζχληνκν 

απνινγηζκφ ηεο αηηήζεψο καο απηήο ζεκεηψλνπκε φηη απφ ηηο 173 αλαγλψζηξηεο , πνπ καο 

έζηεηιαλ ζπλεξγαζία ηνπο,ε ιηθίαο 18 έσο 40 εηψλ, νη δχν γλσξίδνπλ 5 μέλεο γιψζζεο (!), 

αξηζκφο θαηαπιεθηηθφο λνκίδνπκε, θαη κάιηζηα γηα θνπέιιεο 23 θαη 27 εηψλ. Οθηψ, κηιάλε 

θαη γξάθνπλ, κε πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε επθνιία, 4 γιψζζεο ε θάζε κία. Άιιεο πελήληα 

νθηψ δήισζαλ 3 γιψζζεο. Δμήληα επηά ππνςήθηεο δήισζαλ 2 γιψζζεο θαη άιιεο 

δεθαηξείο 1 γιψζζα. Γέθα πέληε ηέινο ππνςήθηεο δελ δήισζαλ θακκηά μέλε γιψζζα, αιιά 

ζεκείσζαλ δηάθνξα άιια πξνζφληα (…) Οη αλαγλψζηξηεο, πνπ καο έγξαςαλ, καο έζηεηιαλ 

ηα γξάκκαηά ηνπο απφ ηελ Αζήλα, ηηο επαξρίεο ην εμσηεξηθφ. πγθεθξηκκέλα, 112 ήηαλ απφ 

ηελ Αζήλα,20 απφ ηελ Θεζζαινλίθε, 3 απφ ηελ Κξήηε, 2 απφ ην Βφιν, ηε Λάξηζα, ηελ 

Καβάια, ηελ Κχπξν, ην Κάτξν θαη ην Παξίζη θαη 1 απφ ηε Εάθπλζν, ηελ Καιακάηα, ηα 

Σξίθαια, ην Αίγην, ηνλ Πεηξαηά, ηελ Πάηξα, ηελ Έδεζζα, ηελ Ζιεία, ην Αγξίλην, ην Άξγνο, 

ηνλ Πφξν, ην Νηχζειληνξθ θαη ηελ Σερεξάλε!! ιεο ζρεδφλ νη (…) εζειφληξηεο απηέο νη 

εθηφο Αζελψλ ζα θιεζνχλ λα γίλνπλ αληαπνθξίηξηεο ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ (…) Πξέπεη λα 

δηεπθξηληζζή αθφκε φηη: απνθιείζηεθαλ φζεο εξγάδνληαη ζε άιια γξαθεία θαζψο θαη φζεο 

ζπνπδάδνπλ αθφκα, γηαηί ε απαζρφιεζί ηνπο ζην πεξηνδηθφ πξέπεη λα είλαη νινθιεξσηηθή. 

Οη πξψηεο, πνπ πξνθξίζεθαλ, βξίζθνληαη ήδε ζηα Γξαθεία καο γηα ηελ απαξαίηεηε 

δνθηκαζηηθή πεξίνδν. ε πεξίπησζη, πνπ νη ειπίδεο ηνπο – θαη νη δηθέο καο- δηαςεπζζνχλ, 

ζα πξνζθιεζνχλ νη ακέζσο επφκελεο γηα λα δνθηκαζζνχλ. ε πνιιέο, ηέινο, απφ ηηο 

ππνςήθηεο, πνπ δελ πξνθξίζεθαλ γηα ηαθηηθέο έκκηζζεο ζπλεξγάηξηέο καο, ζα γίλεη 

πξφηαζηο λα γίλνπλ έθηαθηεο (…)» αθ. «Ο Αζαβςκζζιυξ ιαξ: Οζ κέεξ ζοκενβάηνζεξ, 173 

απακηήζεζξ ζηα βναθεία ιαξ» (η.291 ζ.9). 

112
 πςξ ακαθένεζ δ Μπμογμφθα. 
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113

 Βκδεζηηζηή ανενμβναθία: «Μζα ζφβπνμκδ εθθδκίδα βθφπηνζα, ΒΕΡΔΝΔ 

ΠΡΏΜΏΝΣΕΧΣΔ-ΥΏΡΕΏΣΔ» (η.299 ζ.16), «Βηθμβέξ: Δ πμθζηζηή δεκ είκαζ ιυκμ βζα 

ημοξ άκδνεξ» (η.307 ζ.29-31), «Κάεε βοκαίηα πνεζάγεηαζ έκα επάββεθια» (η.318 ζ.24-

25).  

114
 ακαθένεζ δ Μπμογμφθα. 

115
 Χζηυζμ επί πθέμκ πθδνμθμνμφιε απυ ηδκ Μπμογμφθα, υηζ δ Παθαζμθμβμπμφθμο 

ζοκενβάγεηαζ ιε ημ πενζμδζηυ πνζκ ημ 1956, υηακ δ ίδζα πνμζεθήθεδ απυ ημκ 

Σενγυπμοθμ, εηείκδ ήδδ ενβάγμκηακ ςξ ζηζηζμβνάθμξ βζα ηζξ ζεθίδεξ ιυδαξ. Χζηυζμ 

υπςξ ακαθένεζ δ ζζιακίδμο, ζηίηζα ιυδαξ ακηζβνάθμκηαζ ηαζ απυ λέκα πενζμδζηά ηδξ 

ανπήξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960.  

116
 ΐθ. «Μαηζέξ ζηδ Μυδα» (η.292 ζ.13, 307 ζ.18, 324 ζ.74), «Δ Κανζηά επακαζηαηεί: 

Πμιπυκ. Δ κέα βναιιή πμο ιαξ ιεηαθένεζ μ Ν. Γχνγ» (Κμιιχζεζξ) (η.334 ζ.44-45) ηθπ.  

117
 ΐθ. η.461 ζ.98, 551 ζ.90, 591 ζ.90, 603 ζ.69, 643 ζ.52 η.ά.  

118
 πςξ ακαθένεζ ζηδκ ζοκέκηεολή ηδξ. Βκδεζηηζηή ανενμβναθία: «Οζ βοκαίηεξ ζηδ 

Γαθθζηή Βπακάζηαζδ» (η.377,ζεθ.92-93), «Ώζηζηά Κέκηνα: Βζηίεξ αβάπδξ ηαζ 

ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ, ια ηυζμ θίβεξ βζα έκα ηυπμ θηςπυ ζηδκ ακάπηολδ ημο» (η.384 

ζ.76-77), «Ο θςημβναθζηυξ θαηυξ πανμοζζάγεζ ηδκ ζζημνία ημο βάιμο απ’ ημ 1903» 

(η.387 ζ.98-99), «Δ εαοιαζηή εθθδκζηή θασηή ηέπκδ» (η.404 ζ.32-34), «ΐνααεφμκηαξ ηα 

Βθθδκζηά Γνάιιαηα: Σμκ πεναζιέκμ Αεηέιανζμ εζδζηή επζηνμπή απέκεζιε ηα ηναηζηά 

θμβμηεπκζηά ανααεία ηδξ πνμκζάξ» (η.419 ζ.32-35), «Μζα Βθθδκίδα ζηδ Ν. Τυνηδ: Δ 

Μανία Μαονζδυβθμο: Σμ ιακεηέκ ηαζ θςημιμκηέθμ πμο εαοιάζαηε ηυζεξ θμνέξ ζηζξ 

ζεθίδεξ ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ ηαηαηηά ηδκ Ώιενζηή» (η.435 ζ.64-67), «Δ κεμηθαζζηή Ώεήκα 

πάεδηε» (η.501 ζ.32-36), «Δ αθθμίςζδ ηςκ ηνμθίιςκ απυ ηδ γέζηδ: Πνμζμπή ηίκδοκμξ 

δδθδηδνζάζεςξ, ιζθά μ Αδιήηνζμξ Γαθακυξ ηαεδβδηήξ ηδξ Υδιείαξ ηςκ ηνμθίιςκ ημο 

Πακεπζζηδιίμο ηςκ Ώεδκχκ» (η.510 ζ.51-52), «Ο αιανηςθυξ Ονβακζζιυξ Βθθδκζηήξ 

Υεζνμηεπκίαξ» (η.664 ζ.36-38). 

119
 Σδκ ζδζαίηενδ εηηίιδζδ ημο Σενγυπμοθμο πνμξ ηδκ κεανή ηυηε Φακή Πεηναθζά ημκίγεζ 

ζηδκ ζοκέκηεολή ηδξ δ ζζιακίδμο, πμο απυ ηα πένζα ηδξ πμο πενκμφζακ ηα ηείιεκα 

υθςκ ηςκ ζοκηαηηχκ, ηαζ  επζζδιαίκεζ υηζ «Οπδέπνηε δηνξζψζεθε θείκελν ηεο Φαλήο απφ 

ηνλ Σεξδφπνπιν. Σα θείκελα δεκνζηεχνληαλ απηνχζηα . Πνιιέο θνξέο ν εθδφηεο 

πεξεθαλεπφηαλ γη’ απηήλ θαη ήηαλ ην θακάξη» ηνπ».  

120
 «Δ έηεεζδ ηαπήηςκ ζημ Εηαθζηυ Εκζηζημφημ: Μμκηένκα γςβναθζηή ιε ημκ ανβαθεζυ» 

(η.344.86.87), «Βκ Βηηθδζίαζξ εοθμβείηε ημκ Θευκ» (η.389 ζ.44- 46), «Ο νάθηδξ Κμονέγ: 

Σμκ είπακ πανάθμβμ, αθθά ιήπςξ ημ ιέθθμκ ημο ηυζιμο ημ βειάημ επζζηήιδ ηαζ 
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εαφιαηα δεκ ιμζάγεζ πανάθμβμ;» (η.402 ζ.115-117), «ΐίηηςν ΐαγεθανφ Ο παηέναξ ηδξ 

‘Οπ Ώνη’» (η.417 ζ.40-43), «Αεκ είκαζ βναθζηυηδηα, είκαζ γςή» (μ ηνφβμξ) (η.435 ζ.42-

46), «Πζεν Ρεκμοάν» (η.443 ζ.60-72), «Οζ Ώβζμνείηζζζεξ Μδηένεξ ημο Υνζζημφ» (η.441 

ζ.72-79). «Αδιήηνδξ Ώνιαηυθαξ: Αζάθμβμξ ι’ έκα βθφπηδ ηδξ επμπήξ ιαξ» (η.505 ζ.60-

61) ηθπ. Βπίζδξ ηζξ «Βπζηαζνυηδηεξ» (η.465-η.617) ηθπ.  

121
 Βκδεζηηζηά: η.382, 407, 486, 512, 513, 617.  

122
 Ώπυζπαζια απυ ηδκ ζοκέκηεολδ ηδξ Φ. Πεηναθζά. 

123
 Βκδεζηηζηά αθ: «Φακηαζία ζε ηαθμηαζνζκυ ημπίμ» (η.371 ζ.60-77), «Καθμηαίνζ ζημ 

κδζί» (η.374 ζ.48-57), «Δ η. Ώκδνμοθάηδ-Κμη, Πανμοζζάγεζ ζδέεξ βζα κηφζζιμ ηδξ 

αηνμβζαθζάξ ηαζ ηςκ δζαημπχκ πμο θςημβνάθδζε ζημ Εζναήθ μ Ρμθθ Λμοκηξ» (η.376 

ζ.90-91) η.θ.π.  

124
«Καη κπαίλσ ζηε δηαθήκηζε πνπ αξρίδεη λα έξρεηαη κφιηο θάλνπκε (ηππψλακε) ην 

πεξηνδηθφ φθζεη (1957). Αξρίδνπκε ηφηε λα πεγαίλνπκε ζηα δηαθεκηζηηθά γξαθεία πήγαηλε 

ν ίδηνο λα πιαζάξεη ην ηεχρνο ηνπ ζην δηαθήκηζε (…) Καη αζρνινχκαη κε δηαθήκηζε πνπ 

δελ ήμεξα (…) ‘Δγψ έθιεηλα ηηο δνπιεηέο’ θαη σο ην ηέινο πνπ ζπληαμηνδνηήζεθα απφ ην 

πεξηνδηθφ ήκνπλα ππεχζπλε δηαθεκίζεσο. Κάπνηα γλσζηή καο είρε πάεη ζε θάπνηα ζρνιή 

δηαθεκηζηηθή άθνπζε: Γελ είλαη δπλαηφλ λα κελ μέξεηε ην φλνκα ηεο θπξίαο Μπνπδνχια σο 

απηνδίδαθηε γηαηί δελ ππήξρε πξνεγνχκελν» υπςξ ακαθένεζ δ ίδζα. 

125
 Πένα απυ ηα ζηίηζα ηαζ ημ θςημβναθζηυ οθζηυ ημο πμο εκηυπζζα ηαζ ακέθενα 

παναπάκς ζε υθδ ηδκ δεηαεηία θςημβναθζηυ ημο οθζηυ δδιμζζεφεηαζ ζημ πενζμδζηυ 

πςνίξ ημ υκμιά ημο. ηδκ δεηαεηία ημο 1960, υπςξ ακαθένμοκ μζ Μπμογμφηα ηαζ δ 

ζζιακίδμο, μ ίδζμξ θςημβναθίγεζ βζα ηα «Σαλίδζα ζηδκ Βθθάδα» αθθά ηαζ βζα εέιαηα 

ιυδαξ ηαζ δζαηυζιδζδξ ιε ηδκ αμήεεζα θςημβνάθςκ ηδξ Ώεήκαξ. 

126
 Σδκ ζοκενβαζία ηςκ θςημβνάθςκ Πακαβζχηδ Αεθδηάνδ ηαζ Νίημο Κμκημφ ακαθένεζ 

δ ζζιακίδμο. Σμ υκμια ημο Ν. Κμκημφ ζοκάκηδζα ζε ηαλζδζςηζηά εέιαηα, υπςξ 

«ένζθμξ: Σμ ζιαναβδέκζμ κδζί πμο βθοημθζθμφκ ηα ηφιαηα» (η.400 ζ.46-49), «Όδνα: 

Μζα δζαιακηυπεηνα ζημ θχξ!» (η.401 ζ.46-49), ηαεχξ ηαζ ημο Γζάκκδ Ώκαηέθαθμο, «Σμ 

Πανίζζ ζηδκ Ώεήκα: Έκα απμηθεζζηζηυ νεπμνηάγ απυ ηδκ ηνζήιενδ παναιμκή ζηδκ 

Ώεήκα ηδξ Κανζηά ηαζ ημο ζοβηνμηήιαηυξ ηδξ, πμο πανμοζίαζακ ζηα ‘Ώζηένζα’ ηδκ 

ηαθμηαζνζκή βναιιή ηδξ ημιιχζεςξ ημο 1962, ιε θςημβναθίεξ ηςκ επζδεζπεέκηςκ 

ιμκηέθςκ Πανζζζκχκ μίηςκ ιυδαξ ΠΕΒΡ ΚΏΡΝΣΒΝ, ημο ΚΏΠΟΤΣΕ ηαζ ημο 

ΛΏΝΐΒΝ-ΚΏΣΕΓΕΟ» (η.321 ζ.12-23), «Πανζγζάκζηεξ ζδέεξ πμο ζαξ πνμζθένμοκ 

Ώεδκασηέξ αζηνίκεξ» (η.322 ζ.83-85). Βπίζδξ Anne Marie Antippas: ημ ελχθοθθμ ημο 

η.334, Ώ. ΐεναένδξ, «θοιπμξ: Σμ εκδμλυηενμ αμοκυ ημο ηυζιμο, ζακ ιεβαθφηενμξ 

καυξ ηδξ θφζεςξ, πνμηαθεί πάκηα ζοκαζζεήιαηα δέμοξ ηαζ εαοιαζιμφ» (η.303 ζ.36-37), 
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Α. Γέιπναξ, «Παλμί ηαζ Ώκηίπαλμζ» (454 ζ. 94-95), Νίημξ Μανζκάηδξ, «ΐονδηηυξ: 

φκημιμ ηαλίδζ ζηδκ πνςηεφμοζα ημο Λίαακμο (η.540 ζ.56-58). πφνμξ Μεθεηγήξ, 

«ηυπεθμξ: Σμ κδζί ιε ηα πθαηάκζα ζηδκ αηνμβζαθζά» (η.299 ζ.40), Α. Παηνίδδξ, 

«Πνςηυηοπμξ βεςβναθζηυξ πάνηδξ: Υηεκίζιαηα εθθδκζηά. Καζ ζηδ ιυδα δεκ οπάνπμοκ 

πδβέξ πζμ υιμνθεξ ηαζ πζμ πθμφζζεξ απυ εηείκεξ ηδξ θασηήξ ιαξ ηθδνμκμιζάξ» (η.367 

ζ.82-83), «Δ ααζίθζζζα ιαξ:‘Νφθδ ηδξ Υνμκζάξ’» (η.387 ζ.71), Νίημξ ημονκάναξ, ημ 

ελχθοθθμ ημο η.288 αθθά μζ θςημβναθίεξ ημο άνενμο «Καθχξ ιαξ ήνεεξ ηνεθθυ 

ηανκααάθζ» ζημ ίδζμ ζ.25-34, ημ ελχθοθθμ ημο η.289 ηαζ μζ θςημβναθίεξ ζημ άνενμ «Σα 

εθθδκζηά οθακηά» ζημ ίδζμ ζ.27-29, επίζδξ ημ ελχθοθθμ ημο η.315, ηθπ. Ώηυιδ ηαζ 

Υνίζημξ Σμοθήξ: ημ ελχθοθθμ ημο η.284, «Σα ‘Τθακηά’» (η.286 ζ.22-31) ηθπ.  

127
 «ημφκηζμ Ώθίηδ»: «Όικμξ ζηδκ ακεζζιέκδ Παζπαθζά: Μυδα Ώεδκασηχκ Οίηςκ» 

(η.372 ζ.44-50, 53-55), «ημφκηζμ Νζημθένδ»: «Βκηοπχζεζξ απυ ηδ Θεζζαθμκίηδ, Μζα 

πυθδ πμο εέθβεζ ηαζ δεθεάγεζ» (Μυδα) (η.331 ζ.16) ηθπ.  

128
 ΐθ. Απνθιεηζηηθφηεηεο ΓΤΝΑΗΚΑ: DALMAS (η.302 ζ.8), MONDATORI PRESS 

MILANO (η.315.ζ.43), ROLF LUTZ- MONDIAL PRESS-CHOMBERT-

MONDATORIPRESS-ALDO PAOLAZI (η.355 ζ.60-61), SCRIBE S.A.-LONDON 

OFFICE-DALMAS-HUGMAT (η.407 ζ.55), ENTE MODA-TORINO (η.461 ζ.74), 

STUDIO LARSEN-SCRIBE-R.FERRI-IRIS PRESS-LUTZ-L.W.S.,(η.512 ζ.51), GUNNAR 

LARSEN Paris (η.643 ζ.3) ηθπ. 

129
 Σμοθάπζζημκ ηαηά ηδκ πενίμδμ πμο ζοκενβάγεηαζ ιε ημ πενζμδζηυ ααζζηυξ 

πνμιδεεοηήξ λέκμο θςημβναθζημφ οθζημφ πενζμδζημφ είκαζ μ βμφναξ αθθά ηάπμζεξ 

θμνέξ ηαζ δ Βθαίνα. (ζοκέκηεολδ ιε ηδκ Πεηναθζά). 

130
«(…) Οη θξίζεηο ζαο γηα ηα θσηνκνληέια ζσζηέο. Αιιά ζαο πιεξνθνξνχκε φηη δελ ήηαλ 

δηθά καο , εθηφο ηεο Νίθεο, γηα ηεο νπνίαο ην εμψθπιιν ηνπ ηεχρνπο 288 καο ζπγραίξεηε 

(…) Σν πξφβιεκα ησλ θσηνκνληέισλ έλ Διιάδη είλαη θάηη θαηλνχξγην θαη κπνξείηε λα 

αληηιεθζήηε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε γηα ηελ αλαθάιπςί ηνπο θαη ελ ζπλερεία 

«επεμεξγαζία» ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηαζνχλ επαγγεικαηηθά. Ζ Νίθε είλαη ην πξψην 

θσηνκνληέιν πνπ απνθηήζακε θαη ηε δηαθξίλνπλ εθηφο απφ ηηο ζσζηέο ζσκαηηθέο 

αλαινγίεο ε ράξηο θαη ε θνκςφηεηα θαη φπσο είδαηε ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

δηακνξθψζεθε ζε έλα εμαίξεην θσηνκνληέιν ψζηε ζην εμψθπιιν ηεο 288 λ’ απνζπάζε ηα 

ζπγραξεηήξηά ζαο. Θα ήηαλ επηχρεκα αλ βξίζθακε άιιεο δπφ-ηξείο θνπέιιεο ζηνλ ίδην ηχπν 

θαη γηα ην ζθνπφ απηφ θαηαβάιινπκε θάζε πξνζπάζεηα (…)» (η.290 ζ.12). Σδκ Νίηδ 

ζοκακηάιε ζε ελχθοθθα υπςξ ζηα η.286, 288, 302 ηαζ ιέζα ζηζξ ζεθίδεξ ημο πενζμδζημφ. 

Σδκ Νίηδ Σζμθάηδ εκηυπζζα ηαζ επζημζκχκδζα ιαγί ηδξ ηδθεθςκζηχξ αθθά δεκ 

ηαηυνεςζα κα ηδκ πείζς βζα έκα ιζηνυ ημ ηαλίδζ ζημ πανεθευκ. Χζηυζμ θαίκεηαζ υηζ 
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πένα απυ ηδκ Νίηδ ζε ελχθοθθα ηδξ ανπήξ ηδξ δεηαεηίαξ ζοκακηάιε άβκςζηεξ υιμνθεξ 

Βθθδκίδεξ πμο πνμζπαεεί κα εηπαζδεφζεζ μ Σενγυπμοθμξ υπςξ: δ Κμφθα Άκηγμο (η.273), 

δ Μαίνδ Υμιπίηδ, (η.298), δ ζδζμηηήηνζα ηαηαζηδιάηςκ ζηδκ Ώεήκα ηαζ ηδκ Κδθζζζά, Β. 

Λμνεκηγάημο (η.300), δ άβκςζηδ «ραξηησκέλε θνπέιια πνπ απνιακβάλεη ηνλ ήιην, ζε κηα 

γξαθηθή παξαιία, αλαδεηθλχνληαο ζπγρξφλσο ην θαιιίγξακκν ζψκα ηεο! Σν θνκςφ 

εκπξηκέ καγηφ ηεο, είλαη ιαζηέρ ‘Sirene’ηνπ θαη)ηνο ‘ηξαηεγίνπ’» (η.327 ζ.3) η.ά.  

131
 πςξ ιμο ακαθένεζ δ ζζιακζδμο ηδκ Ναοπθχημο πνμζέθααε μ Σενγυπμοθμξ βζα κα 

ηδκ εηπαζδεφζεζ ηαζ κα αζπμθδεεί ζημ αηεθζέ ημο πενζμδζημφ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα μ ίδζμξ 

ηδκ εηπαίδεοζε ζημκ ημιέα ηδξ θςημβναθίαξ. Πθδνμθμνία πμο επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ 

ηζξ Μπμογάθδ ηαζ Μπμογμφθα.  

132
 Βκδεζηηζηά: «Δ φνα: ημ κδζί πμο λακαγςκηακεφεζ» (η.430 ζ.52-57,126,128), 

«Μμκηέθα ΠΒΓΧ, ΧΣ- ΚΟΤΣΤΡ ΚΏΕ ΧΡΏΕΏ ΒΛΛΏ» (η.449 ζ.7-9), «Δ Μμκή ηςκ 

Κθεζζηχκ: Βοθααζηυ πνμζηφκδια ημο Αεηαπεκηαφβμοζημο» (η.485 ζ.39-46), «Πήθζμ» 

(η.535 ζ. 67-82), «Πενπαηχκηαξ ζηδκ Ώεήκα» (ειπμνζηυ) (η.586 ζ.72-81), «μφθα 

Μχνμο: Θνίαιαμξ ηδξ αλίαξ πμο θέβεηαζ ‘Μυδα Κθαζζζηή’» (η.600 ζ.80-81), Μεθίκα 

Μενημφνδ (ελχθοθθμ) (η.42 ζ.3), «Νηοεήηε ιε ηδκ πανάδμζδ» (650 ζ.212)  

133
 πςξ πθδνμθμνμφιαζ απυ ηδκ Μπμογμοθα ηαζ ηδκ ζζιακίδμο 

134
 ΐθ. η.629 ζ.55-86 (Γαθθζηέξ ημθελζυκ), η.630 ζ.64-88 (Εηαθζηέξ), η.643 ζ.51-82 

(Γαθθζηέξ), η.644 ζ.59-74 (Εηαθζηέξ ), η.657 ζ.67-80 (Γαθθζηέξ), η.656 ζ.59-90 (Εηαθζηέξ), 

η.669 ζ.59-89 (βαθθζηέξ), η.670 ζ.67-82 (ζηαθζηέξ) η.ά.  

135
 «Ο Άξεο είλαη ηαιαληνχρνο είρε πάξεη πνιιά απφ ηνλ παηέξα είρε έλα έκθπην ηαιέλην 

θαη ηα ζπνχδαδε φια κφλνο ηνπ αθνχ είρε ηελ επθαηξία κέζα ζην πεξηνδηθφ. Έηζη μεθίλεζε 

θαη θσηνγξάθηδε θαη έθεξε ζην πεξηνδηθφ θαη ηνλ θίιν ηνπ Υξήζην Υξηζηνδνπιίδε(…)» 

(ζζιακίδμο). Βκδεζηηζηά αθ. ηα ελχθοθθα ημο Άνδ Σενγυπμοθμο (η.635, 639, 658, 661, 

667), ημο Υνίζημο Υνζζημδμοθίδδ (638, 646 , 647, 648, 651, 652, 653, 665).  

136
 πςξ ζοκάβεηαζ απυ δδιμζίεοια ημο πενζμδζημφ «(…) Ο Υξήζηνο Σεξδφπνπινο γηνο 

ηνπ Γηεπζπληή ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ θαη Γηεπζπληήο ν ίδηνο ηνπ λεψηεξνπ ηνπ αδειθνχ ηεο «Μίθπ 

Μάνπο», έλσζε ηε δσή ηνπ κε ηελ ραξηησκέλε Καηεξίλα, θφξε ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο 

Αζηπλνκίαο Πεηξαηψο θαη ηεο θ. Γεκ. Βαζηιάθνπ (…)» (η.448 ζ.5). Δ Καηενίκα 

Σενγμπμφθμο υπςξ ακαθένεζ δ θβα Εςάκκμο είπε «έκθπηε αίζζεζε ηεο κφδαο». Δ 

ζζιακίδμο ηδκ παναηηδνίγεζ «Ο άλζξσπνο κφδα (…) Ζ δσή ηεο ήηαλ ε κφδα. Σελ 

αγάπεζε ηε κφδα πξψηα κφλε ηεο θαη βξήθε δηέμνδν ζην πεξηνδηθφ λνκίδσ (…). Ήηαλ πνιχ 

ςειή θαη ιεπηή γηα ηελ επνρή. Έθαλε θνβεξέο ζπζίεο γηα λα κελ θάεη λα δηαηεξεζεί έθαλε 

αηέιεησηεο ψξεο ειηνζεξαπεία γηα λα απνθηήζεη ην ‘πνιππφζεηα καχξν’ απφ ηνλ Μάξηην 

(…) Ήηαλ έλα ‘θηλνχκελν κνληέιν’ (…). Έκπαηλε ε ίδηα εμψθπιιν ζην πεξηνδηθφ (ρσξίο 
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αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηεο) θαη ν ζχδπγνο ηεο θακάξσλε (…) Δίρε απηήλ θνπέια πνπ 

πεξπαηνχζε ζηελ Δξκνχ θαη ζηακαηνχζε ν θφζκνο ιφγσ εληππσζηαζκνχ ζα έιεγα (…) Σηο 

θαζεκεξηλέο δελ θπθινθνξνχζε κε ‘ηα θαλνληθά ξνχρα φπσο εκείο νη άιινη’ (…) Δπεηδή 

είρε πνιιέο επαθέο κε ηνπο έμσ κφδηζηξνπο ηεο ράξηδαλ πνιιέο θνξέο θαη κνληέια ηνπο ηα 

θνξνχζε κέξα κεζεκέξη εξρφηαλ ζην πεξηνδηθφ έηζη (…) Καηαθαιφθαηξν ζπκάκαη ήξζε ζην 

πεξηνδηθφ κεηά απφ έλα ηαμίδη ηεο ζην εμσηεξηθφ θαη είρε θέξεη ηελ θαηλνχξγηα κφδα. 

Φνξνχζε κάιιηλε θαηάκαπξε αζχκκεηξε θνχζηα κε θξφζζηα θαη ζην δξφκν θαζφηαλ ν 

θφζκνο θαη ηελ ράδεπε (…) ηηο επηδείμεηο φηαλ πεγαίλακε θνξνχζακε ηα απνγεπκαηηλά 

καο ξνχρα εθείλε εξρφηαλ κε έλα ζνξηζάθη ηδίλ ή αζιεηηθά παπνχηζηα. Ήηαλ ‘πάληα ην 

θάηη άιιν’. Ήηαλ ‘fashion icon’». Χζηυζμ εηηυξ απυ ηα ελχθοθθα ηδξ Σενγμπμφθμο ζηα 

ηεφπδ 601 ηαζ 647 πμο ακαβκχνζζε δ ζζιακίδμο, ηδκ ζοκακημφιε κα πμγάνεζ ηαζ ςξ 

ιμκηέθμ ζε νεπμνηάγ ιυδαξ υπςξ: «Φζβμφνεξ, Υνχιανα, Υαιυβεθα» (η.498 ζ.22-23), 

«Φςηεζκά πνχιαηα. Σμθιδνά ζπέδζα. Μαφνμ», θςημβναθίεξ Άνδξ Σεξνγυπμοθμξ (η.540-

ζ.60-61), «Σδξ κφπηαξ ημ πνχια» (η.602 ζ.58-59), «Με ζφκκεθα ηαζ πνοζμηθςζηέξ», 

θςημβναθίεξ ημο ζογφβμο ηδξ Υνίζημο Σενγυπμοθμο (η.638 ζ.36-39), υπςξ ηδκ 

ακαβκχνζζε μ Κχζηαξ Μαονυπμοθμξ. 

137
 Βκδεζηηζηά: Βπζιέθεζα νεπμνηάγ: θβα Μπαηή, Φςημβναθίεξ: Βοζηαεία Ναοπθζχημο 

(ειπμνζηυ) «Φθάξ ζηδ ιυδα ημο νεαεβζυκ» (η.624 ζ.114-121), Βπζθμβή: Καηενίκα 

Σενγμπυοθμο, Κείιεκα: θβα Μπαηή, Φςημβναθίεξ: Άνδξ Σενγυπμοθμξ, «Καζ δ θεηεζκή 

ιυδα έπθαζε ηδ βοκαίηα», (η.639 ζ.84 -89), Βπζθμβή: Καηενίκα Σενγμπμοθμο, Κείιεκα: 

Σάηα Κθάρδ, Φςημβναθία: Άνδξ Σενγυπμοθμξ, «Ώπυ ημ πςνζυ ζηδ ιυδα ημο 

ηαθμηαζνζμφ», (η.641 ζ.43- 48), Βπζθμβή: Καηενίκα Σενγμπμφθμο, Κείιεκα: Σάηα 

Κθάρδ, Φςημβναθίεξ: Υνήζημξ Υνζζημδμοθίδδξ, «Σμ παζπκίδζ ηδξ ιπθμφγαξ ηαζ ηδξ 

θμφζηαξ», (η.648 ζ.85-92), Βπζθμβή: Σάηα Κθάρδ, Κείιεκα: θβα Μπαηή, Φςημβναθίεξ: 

Άνδξ Σενγυπμοθμξ, «Φακηαζία ηαζ πνχια», (η.650 ζ.111-118), Βπζιέθεζα: Καηενίκα 

Σενγμπμφθμο, Κείιεκα: Σάηα Κθάρδ, Φςημβναθία: Βοζηαεία Ναοπθζχημο, «Βθθδκζηή 

Τρδθή Ραπηζηή: Γζα ιαβεοηζηέξ χνεξ ηδξ κφπηαξ», (η.651 ζ.88-96), Κείιεκα :Σάηα 

Κθάρδ, «ηδκ πυθδ ζηδκ ελμπή», (η.661 ζ.40-41), δ ίδζα «Ώπυ ημοξ ιεβάθμοξ 

πανζζζκμφξ νάθηεξ», (η.673 ζ.68-75), Βπζιέθεζα: Καηενίκα Σενγμπμφθμο, Φςημβναθίεξ: 

Βοζηαεία Ναοπθζχημο «Υεζιςκζάηζηεξ ιένεξ», (η.675 ζ.77-83) η.ά.  

138
 Χζηυζμ ημ υκμια ηδξ αζζεδηζημφ ΐάζςξ Λαμπυδδ ζοκακηάιε απυ ηδκ δεηαεηία ημο 

1960. Βκδεζηηζηή ανενμβναθία: «Δ μιμνθζά ημο πνμζχπμο: Μάηζα ιαηζβζανζζιέκα πίζς 

απυ ηα βοαθζά» (η.384 ζ.62-63), «Μαηζβζάγ δ υβδμδ Σέπκδ!» (η.393 ζ.94-97), «Οζ 

Θαοιαημονβέξ ιάζηεξ μιμνθζάξ ιε θοζζηά πνμσυκηα» (η.412 ζ.118-119), «Δ μιμνθζά 

ζαξ ημ πεζιχκα: Καζ ημ πνυζςπυ ζαξ πνεζάγεηαζ κα ‘κηοεή’» (η.491 ζ.98-99), «Γζα έκα 
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πνυζςπμ ημφηθαξ: Μαηζβζάγ ηαζ πηεκίζιαηα ημο ’71» (η.539 ζ.91-96), αθ ηαζ παναηάης 

ζδι. 

139
 Βπζιέθεζα: Καηενίκα Σενγμπμφθμο, Φςημβναθία: Άνδξ Σενγυπμοθμξ, Βπελενβαζία: 

Ώεδκά Μμζξ, «εζνήκεξ», (η.663 ζ.28-33), Μαηζβζάγ: ΐάζς Λαμπυδδ, Φςημβναθίεξ: 

Άνδξ Σενγυπμοθμξ, Βζημκμβνάθδζδ: Ώεδκά Μμζξ, «Με ηδ θάιρδ ζηα ιάηζα», (η.677 

ζ.69-73). πςξ πθδνμθμνμφιαζ απυ ηδκ ζζιακίδμο, δ Ώεδκά Μυζξ είκαζ 

εθθδκμαββθίδα ιε πακεπζζηδιζαηέξ ζπμοδέξ ζημ Λμκδίκμ υπμο εζδζηεφεηαζ ζηδκ 

επελενβαζία θςημβναθίαξ ιε αενμβνάθμ. 

140
 Βκδεζηηζηή ανενμβναθία. Ναηάζζαξ Μπαημβζακκμπμφθμο: «Ένεοκα SOS: Θέθμοιε 

ζπμθεία;» (η.332 ζ.28-31), «Οζ πνχηεξ βυδζζεξ ημο μιζθμφκημξ» (η.338 ζ.42-44), «Ο 

εθθδκζηυξ ηζκδιαημβνάθμξ» (η.398 ζ.80- 82), «Σγδκ Υάνθμμο, Έκα πμθφηνμημ θζθι πμο 

πνμζπαεεί κ’ ακαζηήζδ ημκ ενφθμ εκυξ ζαδζιέκμο ηχνα άζηνμο» (η.409 ζ.102- 106), 

«Σα Γαθθζηά Βπίηαζνα πανμοζζάγμοκ 8 Νέα Φίθι» (η.447 ζ.130- 133), «Κθςκη Λεμφξ» 

(η.462 ζ.52-55), «ηδκ μευκδ ιυδα ημο 1920. ημ δνυιμ ιυδα ημο 1800» (η.496 ζ.32-

34), «Λοζζζηνάηδ: Δ Σγέκδ Κανέγδ ηζ μ Κχζηαξ Καγάημξ έβζκακ πνςηαβςκζζηέξ βζα κα 

βονίζμοκ ηδκ ηαζκία ηδξ γςήξ ημοξ» (η.589 ζ.116-118), «Σμ ‘ζηνήηζβη’ επί ζηδκήξ» 

(η.636 ζ.117), Ώββεθζηήξ Ααιίβμο: «Βθθδκζηυξ ηζκδιαημβνάθμξ» (η.365 ζ.40-43), «Σί εα 

ηάκεηε εζείξ βζα ηζξ βοκαίηεξ; Ώπακημφκ οπμρήθζμζ αμοθεοηαί» (η.367 ζ.28-29), 

«ΐαζίθδξ ΐαζζθζηυξ: Ο ζοββναθέαξ ηδξ βοκαίηαξ» (η.371 ζ.42), «Υίθζεξ Βθθδκίδεξ 

μνηίγμκηαζ κα αβςκζζεμφκ εκςιέκεξ: Ο πμθζηζζιυξ ιζαξ πχναξ ηνίκεηαζ απυ ηα ιέηνα 

πνμζηαζίαξ ιδηέναξ ηαζ παζδζμφ» (η.377 ζ.59-61), «Ο ηαζκμφνβζμξ ηυζιμξ ηςκ κέςκ» 

(η.642 ζ.98-100), «Έβηοεξ ζηα ενακία» (η.645 ζ.32-33), «Δ ζζυηδηα ανπίγεζ απυ ημ 

ζπίηζ» (η.650 ζ.198-199). Πέθθδξ Κεθαθά: «Γοκαίηεξ ζημ αμθάκ» (η.456 ζ.36-39), «Σμ 

αδζηδιέκμ επάββεθια ηδξ κμζημηονάξ» (η.487 ζ.52-5), «Ο ΐθάπζημξ βάιμξ ηδξ Θήααξ» 

(η.498 η.18-20), «Μζα εέζδ ζημκ ήθζμ βζα ηδκ ενβαγυιεκδ Βθθδκίδα» (η.611 ζ.36-39), 

«‘Ώοηυιαημ’ δζαγφβζμ ζηδκ ηυρδ ημο λοναθζμφ» (η.677 ζ.22-26). Νίκαξ Κμηηαθίδμο 

Ναπιία: «ηα ηαπκμπχνζα ηαζ ζηα ζαθυκζα: θδ δ δμοθεζά βζα ηδκ παναβςβή ηαζ ηδκ 

επελενβαζία ημο ηαπκμφ ζηα βοκαζηεία πένζα» (η.387 ζ.28-30), «Γέναζεξ Βθπζκίηδ» 

(η.425 ζ.56.57), «Μζηνά ιοζηζηά» (η.500 ζ.36-38), «Σμκ αβχκα ημκ θέκε Βφα… ηαζ ηδκ 

Βφα, Γή» (η.581 ζ.156-158), «Εδνφιαηα ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ηέκηνα ηαζ ενβαζηήνζα 

ζδιακηζηήξ πνμζθμνάξ!» (η.598 ζ.205-208), «Πακαβία δ μοιεθά: Εζημνία ηαζ ενφθμξ» 

(η.615 ζ.4-5). ΐεαηνίηδξ πδθζάδδ: «Πενζηθήξ ΐογάκηζμξ: Σα πίθζα πνυζςπα ηδξ 

εθθδκζηήξ εάθαζζαξ» (η.456 ζ.52-56), «Ώπυ δς απυ ηεζ» (η.458-466), «Γζχνβμξ 

Εςάκκμο» (η.497 ζ.66-68), «Αδιήηνδξ Μοηανάξ: Ο ηζκδιαημβνάθμξ ζηδ γςβναθζηή» 

(η.513 ζ.38-40), «Βκεοιήεδηα πςξ είιαζ βοκαίηα ηαζ ακαζηέκαλα..., Δ Βθζζάαεη 

Μμοηγάκ-Μανηζκέβημο, δ πνχηδ εθθδκίδα πεγμβνάθμξ, ιαξ, έβναρε ζε ιζακ επμπή, πμο 
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βζα ηζξ βοκαίηεξ ήηακ υθα απαβμνεοιέκα» (η.526 ζ.84- 86), «Σμ ‘κέμ ηφια’ ημο 

εθθδκζημφ ανβαθεζμφ» (η.566 ζ.44-46), «Γναθζηέξ Σέπκεξ: Σμ ιέζμκ βζα ηδκ άκμδμ ημο 

αζζεδηζημφ επζπέδμο ζηδκ Βθθάδα» (η.592 ζεθ.88-91), «Δ ‘εφεναοζηδ αεδκαία’ ζημκ 

ίζηζμ ημο Καγακηγάηδ» (η.677.142-143). θβαξ Μπαημιάνμο: «Δ δζαθήιζζδ ζηδ 

ανεθζηή ηδξ δθζηία» (η.476 ζ.66-69), «Μζθμφιε βζα ηδ βοκαίηα: Ο βθφπηδξ ηαζ 

αηαδδιασηυξ Μζπάθδξ Συιπνμξ εηθνάγεζ ηδ βκχιδ ημο βζα ηδ ζφβπνμκδ εθθδκίδα» ( 

η.477 ζ.36-40), «Ένεοκα: Ναζ ιζα εέζδ ζηδ γςή. Υζθζάδεξ ημπέθθεξ λεηζκμφκ ηάεε πνυκμ 

απ’ ηζξ επανπζαηέξ πυθεζξ ηαζ ένπμκηαζ ζηδκ Ώεήκα» (η.484 ζ.43-48), «Σμ ημνίηζζ ημο 

’68» (η.489 ζ.46-49), «Φςκέξ πμο έθενακ ημ ηαζκμφνβζμ» (η.498 ζ.34-37), 

«Πακεονςπασημί 1969: Φέημξ ημ επηέιανδ ζημ Φάθδνμ, μφηε ιζα αεθήηνζα δεκ ε’ 

ακέαδ ζημ αάενμ ηςκ κζηδηχκ… Σί ιαξ είπε μ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ Ώεθδηζζιμφ» (η.511 

ζ.12-18), «Δ Βθθδκίδα Ώδεθθή έκα ζφιαμθμ ηδξ επμπμζίαξ ημο 1940» (η.540 ζ.60-63). 

Βπίζδξ απυ ημ ηεφπμξ 480 ηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο επζιεθείηαζ ηζξ ζεθίδεξ βζα ηα 

κέα ημνίηζζα. 

141
 Βκδεζηηζηή ανενμβναθία. Μανίαξ Μανημβζάκκδ: «Έκαξ παθδυξ, ςναίμξ ηυζιμξ 

αβήηε ιέζα απ’ ηα ενείπζα! ημ «Λαμβναθζηυ ηαζ Εζημνζηυ Μμοζείμ Ώνβμζημθίμο 

γςκηακεφεζ λακά δ παθδά αίβθδ ηςκ Εμκίςκ Νήζςκ» (η. 580 ζ.20-21), «Μάκμξ 

Υαηγδδάηζξ» (η.594 ζ.28-31), «Με ανβαθεζυ ηαζ αθθααδηάνζ» (η.609 ζ.25-28), 

«Ξεηίκδια απυ ημ ιδδέκ ιε πμθθέξ εθπίδεξ» (η.647 ζ.143-144). μφθαξ 

Ώθελακδνμπμφθμο: «Σμ ζπμθείμ ηδξ πζηνήξ ζοθθμβήξ: Σμ Ράθθεζμκ Γοικάζζμκ Πεζναζχξ 

ημκηά ζηδκ ‘Σνμφιπα’» (η.583 ζ.39-41), «Πμφ εα ζηαεμφκ μζ άκενςπμζ ζηδ ζδιενζκή 

πυθδ; ’ αοηή ηδκ υιμνθδ θοθαηή είκαζ ηαζ δ Ώεήκα» (η.633 ζ.26-2), «Πυζμ ζφβπνμκμξ 

είκαζ μ νμιακηζζιυξ ημο ’30;» (η.639 ζ.53-55). Λζάκαξ Βθεοεενμοδάηδ: «10 ιδηένεξ ηδξ 

ΓΤΝΑΗΚΑ ιζθάκε βζα ηα παζδζά, ηζξ εθπίδεξ ηα υκεζνά ημοξ» (η.582 ζ.38-40), «Σμ ιοαθυ 

δεκ είκαζ εδθοημφ βέκμοξ αθθά μφηε ανζεκζημφ!» (η.595 ζ.38-38), «Ώπυβμκμζ ηςκ 

απμίηςκ απυ ηδ ‘Μεβάθδ Βθθάδα’» (η.619 ζ.116-.118), «Σμ ανααείμ ηδξ επζζηήιδξ ζε 

ιζα Βθθδκίδα» (η.659 ζ.170). Άκκοξ Υέννα Γοιανάηδ: «πζ ζημοξ ‘ηαθμφξ ηνυπμοξ’ ηςκ 

ακδνχκ!» (η.595 ζ.48-50), «Γοκαίηεξ παπάδεξ!.Γζαηί υπζ;» (η.636 ζ.124-126), «Δ 

Μπμοιπμοθίκα γή ζηζξ πέηζεξ!» (η.652 ζ.91-93). Φνίκηαξ Μπζμφιπζ: «Υέκνο Μφθθεν: 

Δ Βθθάδα είκαζ δ παηνίδα, υπμο υθμζ ιαξ γδηάιε κα ανμφιε» (ζοκέκηεολδ) (η.624 ζ.170-

175), «ηακ δ πμίδζδ βίκεηαζ ζημ ηναπέγζ ηδξ ημογίκαξ! Πέκηε εθθδκίδεξ ζοββναθείξ 

πνμζπαεμφκ κα εκανιμκίζμοκ ηζξ παηνμπανάδμηεξ, βοκαζηείεξ εοεφκεξ ημο κμζημηονζμφ 

ιε ηδκ εοεφκδ ηαζ ηδκ αβάπδ ζηδκ Σέπκδ» (η.635 ζ124-126), «Δ ιεβάθδ πμνεία πνμξ ηδ 

πεζναθέηδζδ» (η.649 ζεθ.60-61), «Ο Μπυζη: Αεκ ιζθάεζ βζα ημκ Μπυζη» (η.658 ζ.38-4), 

«Οζ Βθθδκίδεξ ζηδκ Σεηάνηδ ελμοζία» (η.674 ζ.22-26). Έθθδξ Έηιε: «Δ Ώεήκα ηςκ 

μκείνςκ πμο έιεζκε ζηα πανηζά!» (η.631 ζ.40-41), «Σα ‘πςνζά’ ηδξ Ώεήκαξ» (η.645 ζ.92-
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94,110), «Ναζ ζημκ πμονζηακζζιυ!» (η.659 ζ.46-47). Έθθδξ Παπά: «Δ ηαηαζηνμθή ημο 

πενζαάθθμκημξ: Υάζαιε ηδκ Ώεήκα. Υάκμοιε ηαζ ηδκ Θεζζαθμκίηδ» (η.643 ζ.102-105), 

«οκέαδ ζηδκ ανπαία Ώεήκα: Μζα ‘πίπζζζα’ εδχ ηαζ 2.000 πνυκζα» (η.666. ζ.49-50), 

«Τπυεεζδ υθςκ δ απεθεοεένςζδ ηδξ βοκαίηαξ» (η.676 ζ.62-63). 

142
 ΐθ. η.577-644 ηθπ. 

143
 Βκδεζηηζηά: Βθεοεενίαξ Νηάκμο: «Δ εθθδκζηή θμνεζζά». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: 

«Ώιαθία», «Ώηηζηήξ κοθζάηζηδ», «Καναβημφκα Θεζζαθίαξ, Μέηζμαμ», «Κνήηδ-

Ώκχβεζα», «αναηαηζάκα-Ώηηζηήξ», «Μαηεδμκίαξ κοθζάηζηδ», «ηφνμξ», «ηυπεθμξ», 

«Μέηζμαμ», «Εςάκκζκα», «Κένηονα», «αθαιίκα», «Ρυδμξ, Θνάηδ, Φανά». (η. 301 ζ.11, 

302 ζ.4, 303 ζ.95, 304 ζ.5, 305 ζ.10, 306 ζ.9, 307 ζ.23, 308 ζ.5, 309 ζ.14, 310 ζ.7, 311 

ζ.16, 312 η.4, 313 ζ.4, 318 ζ.15). Ώηυια, «Αζαηεηνζιέκεξ ζφβπνμκεξ Βθθδκίδεξ». 

Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Ώεδκά Σανζμφθδ», «Μονηζχηζζζα», «μθία Λαζηανίδμο»,», 

«Ώββεθζηή Υαηγδιζπάθδ» (η.317 ζ.82, 318 ζ.22-23, 321 ζ.40-41, 328 ζ.38). Μανίαξ 

Ρεγάκ: «Μυθοαμξ: Σμ ζφιαμθμ ιζαξ παβηυζιζαξ πκεοιαηζηήξ θζθίαξ» (η.323 ζ.41-43), 

«Θάζμξ: Σμ ζιαναβδέκζμ κδζί ημο Ώζβαίμο» (η.327 ζ.30-32), «Δ Σέπκδ ζηδ γςή ιαξ» 

(η.317 ζ.12, 319 ζ.33, 322 ζ.27, 331 ζ.19), «Ο Γμνιπάξ ζηδκ μευκδ: Έκαξ αηαηαπυκδημξ 

ενβάηδξ ιζα ζδζμθοΎα ηδξ 7
δξ

 ηέπκδξ. Μζπάθδξ Καημβζάκκδξ» (η.370 ζ.41-43). Καηενίκαξ 

Ααζηαθάηδ: «Οζ λεπεζιέκεξ ιμφζεξ ηδξ Οιυκμζαξ» (η.373 ζ.88.89), «Πμφ ενβάγμκηαζ 

ηαζ ειπκέμκηαζ μζ ζοββναθείξ ημο ηαζνμφ ιαξ» (Βφα ΐθάιδ, Άββεθμξ Σενγάηδξ, Δθίαξ 

ΐεκέγδξ .Π. Πνεαεθάηδξ, Λζθίηα Νάημο, Γζχνβμξ Θεμημηάξ, Γζάκκδξ θαηζακάηδξ. 

Βθέκδ Οονάκδ) (η.372 ζ.72-75). Μάνςξ Κονζαημφ-Παπαδδιδηνίμο: «Μ’ έκα δίπθςια 

ηαζκμφνβζμζ δνυιμζ» (η.378 ζ.42), «Ο ιαονυαζπνμξ ηυζιμξ ημο Ώ. Σάζζμο: Μζα χνα ιε 

ημκ εηθεηηυ ιαξ πανάηηδ» (η.384 ζ.44-47), «Πνμζηφκδια ζηδ βδ ηδξ επαββεθίαξ» (η.397 

ζ.83-85), «πφνμξ ΐαζζθείμο: Ο γςβνάθμξ πμζδηήξ» (η.401 ζ.61-65), «Φχηδξ 

Κυκημβθμο: Έκαξ άβζμξ έλς απυ ηδκ επμπή ημο» (η.407 ζ.34-3), «Σμ ιμκαδζηυ ενςηζηυ 

ηναβμφδζ ηςκ βναθχκ: Άζια Ώζιάηςκ 1465- 1965» (η.414 ζ.56- 58), «Βθέκδ ΐθάπμο: 

Σμ μθμηθδνςιέκμ πμνηναίημ ηδξ επζηοπδιέκδξ βοκαίηαξ» (η.426 ζ.48- 50), «Γζχνβμξ 

Πνμημπίμο: Ο γςβνάθμξ ημο πμθέιμο ηαζ ηδξ βοκαίηαξ» (η.431 ζ.94- 96), «θβα 

Κςκζηακηίκμο: Αζδάζηεζ ζηδκ Ώιενζηή ζπέδζμ ηαζ πνχια» (η.446 ζ.30-31). Ρμφθαξ 

Μδηνμπμφθμο: «Δ ιυδα έπεζ ηέθζα: Ο Βζηενέθ ηνειάεζ ζημ θαζιυ ιπζιπθυ, πδνμφκζα 

ηαζ ζμονςηήνζα» (η.422 ζ.120-121), «Μανία Λαιπαδανίδμο: Δ θμβμηέπκζξ πμο ηζιήεδηε 

απυ ηδκ Οιάδα ηςκ Αχδεηα ιε ημ ανααείμ ‘Φέλδ’» (η.427 ζ.24), «ημκ γςκηακυ νοειυ 

ημο ζαίδη» (η.428 ζ.51-55), «Καζκμφνβζα πμνεία ζηδκ εθθδκζηή ιμοζζηή» (η.435 ζ.55-

57), «Καθδιένα εεία Λέκα: Μζα έηεεζδ απμθμβζζιυξ ιζαξ μθυηθδνδξ γςήξ αθζενςιέκδξ 

ζημ παζδί» (η.444 ζ.27), «Ο Εάηςαμξ Καιπακέθθδξ ιζθάεζ ζηδ ‘Γ’» (η.449 ζ.38-39), 

«Συπμ ζηα κζάηα: εθίδεξ αθζενςιέκεξ ζηζξ κέεξ ημπέθθεξ απυ 15 ιέπνζ 19 εηχκ» (η.414-
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434.), «Γζα ηζξ κέεξ ημπέθθεξ» (η.435-465). Μανίαξ Μεηαθθδκμφ, «Δ αζηνμθμβία ζηδ 

γςή ιαξ» αθ.η.407-534,  Κςζημφθαξ Μδηνμπμφθμο: «θμζ μζ δνυιμζ μδδβμφκ ζημ 

εέαηνμ» (η.416 ζ.83-87). 

144
 πςξ βζα πανάδεζβια: «Δ εθζά ζεναίνεηαζ ιε Μανηίκζ» (η.500 ζ.32-34), «Σα παζδζά: 

Οζ ιεβάθμζ ιαξ ηαηήβμνμζ» (η.505 ζ.28-29,107), «Ο Έθθδκαξ δεκ λένεζ κα βενκά» (η.512 

ζ.20-21), «Έκαξ εονςπαίμξ ζηδκ Βθθάδα» (η.518 ζ.14-16), «Κνειάζηε ηα παζδάηζα ζαξ 

απυ ημ πανάεονμ» (ένεοκα) (η.519 ζ.35-38), «Μαηάνζμζ μζ Πηςπμί;» (η.522 ζ.37-38), 

«Ώνζεκζηά ηαζ παθζά κηακηέθα» (η.524 ζ.12-13), «Οοκέζημ: μ ηφνζμξ ζονηάνζ» (η.526 

ζ.16-18).  

145
 Βκδεζηηζηά αθ.η.387 ζ.16, 414 ζ.42, 448 ζ.55 ηθπ. 

146
 Βκδεζηηζηά: Αδιήηνδ Γζάβημο: «Ώκδνέαξ Κάθαμξ: Πέεακε ζηα λέκα ιε ημ υναια ηδξ 

παηνίδαξ ημο ηαζ φζηενα απυ 91 πνυκζα ιεηαθένεδηακ ηα μζηά ημο ζηδκ Βθθάδα» (η.268 

ζ.34), «Γεχνβζμξ Ανμζίκδξ: Ο αζςκυαζμξ πμζδηήξ» (η.271 ζ.34), «Λμνέκηγμξ Μααίθδξ: 

Έκαξ Κενηοναίμξ εοπαηνίδδξ» (η.273 ζ.38,66), «Γζάκκδ Κμκδοθάηδξ: Ο παηέναξ ημο 

εθθδκζημφ πνμκμβναθήιαημξ, ιζα ηθαζζζηή ιμνθή ζηα εθθδκζηά βνάιιαηα: (η.280 ζ.22). 

εναθείι Σζίηζα: «Βθθδκζηή Λαμβναθία». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Άδ Αδιήηνδξ: Ο 

δέηαημξ ιήκαξ ημο πνυκμο», «Νμέιανζμξ: Ο εκδέηαημξ ιήκαξ ημο πνυκμο», «Ώκηνεζάξ: Ο 

ηεθεοηαίμξ ιήκαξ ημο πνυκμο» (η.280-281, 284). ΐαζίθδ Κμπθαηγή: «Δ ηναβζηή ιμίνα 

ηδξ βοκαίηαξ ζηδκ εθθδκζηή φπαζενμ» (η.286 ζ.67), «Ο ηζκδιαημβνάθμξ ζηδ γςή ηςκ 

κέςκ ιαξ» (η.298 ζ.60-61), «Λείπμοκ πζθζάδεξ οπδνέηνζεξ, ‘Γδηείηαζ οπδνεζία’» 

(η.312.73-75). Αδιήηνδ Γζακκμοηάηδ: «Σμ Λελζηυ ηδξ Μυδαξ» (η.512 ζ.48-50, 513 ζ.54-

55, 514 ζ.60-61, 515 ζ.78,80, 516 ζ.128, 517 ζ.35, 518 ζ.44,46. 519 ζ.26,28. 520 ζ.58). 

ιδνμο Ώεδκαίμο: «Σμ θθφανμ ιζηνυθςκμ» (η.329 ζ.8-9). Νίημο Μαζημνάηδ: «Δ 

βοκαίηα ηαζ ημ αοημηίκδημ» (η.382 ζ.28). Κχζηα Υανδααέθθα: «οκάκηδζα ηδ βοκαίηα 

ζημ Εζναήθ. ηδκ πνχηδ βναιιή ημο πμθέιμο ηαζ ζηδκ ακάπαοθα ηδξ ιάπδξ» (η.459 

ζ.34-35). Γζχνβμο Εςάκκμο: «Σί δεκ εα δμφιε θέημξ ζηζξ αηνμβζαθζέξ» (η.429 ζ.10).  

147
 Σμ υκμιά ημο ζοκακηάιε ζε υθδ ηδκ πενίμδμ ζημ ιυκζιμ δζζέθζδμ «Έκαξ Άκδναξ 

ιεηαλφ ιαξ» εκδεζηηζηά (η.441 ζ.128-129, 501 ζ116-117, 590 ζ. 149-141, 676 ζ.190-

191). Ώηυια, «Σμ ζζπονυ θφθμ οπμηάζζεηαζ ζηδκ πζμ ζζπονή ιυδα» (η.479 ζ.88-91), 

«Μφημκμξ: 40 πνυκζα ημονζζιυξ» (η.488 ζ.50-52) ηθπ. 

148
 πφνμο Καηζίιδ: «Γζαηί οπάνπμοκ ηεκά ζηδκ ακςηάηδ παζδεία;» (η.574 ζ.28-30), 

«Μυθοκζδ ηδξ αηιυζθαζναξ: Μαφνμζ μονακμί»(η.601 ζ.20-24), «Άββεθμξ Σενγάηδξ: Σμ 

πζζηεφς ηδξ εθδαείαξ» (η.637 ζεθ.125-126). Κονζάημο Μδηζμηάηδ: «Βζνήκδ Αεκηνζκμφ: 

Δ ζεαάζιζα Κονία ηςκ Γναιιάηςκ ιαξ» (η.575 ζ.36-38), «‘Μδ ιε θδζιυκεζ’ ιζαξ 

δνςζηήξ επμπήξ» (η.595 ζ.128-130). Κανυθμο Μπνμφζαθδ: «T.V. ηαζ Οθοιπζαημί 
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(αβχκεξ)» (η.590 ζ.146), «Ώνπίγεζ ηαζ ζηα δομ δίηηοα δ εηπαζδεοηζηή ηδθευναζδ» (η.606 

ζ.126-128). Κχζηα Παπαπέηνμο: «Ώβαπδηέ Θεέ» (η.625 ζ.27), «Δ δνςίδα ηδξ μδμφ 

Βνιμφ!» (η.645 ζ.96-97). 

149
 «Δ Γεθμζμβναθία ημο ΚΤΡ». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Μμκηένκα ιαβζυ» (η.378 ζ.91), «Ώκ 

μζ βοκαίηεξ οπδνεημφζακ» (η.396 ζ.20), «Ένςξ αθά εθθδκζηά» (η.420 ζ.54.55), 

«Βθθδκζηή ιυδα» (η.429 ζ.40.41), «Πχξ αθέπεηε ηδκ ζδακζηή βοκαίηα;» (η.443 ζ.38), 

«Ββηφηθζμξ οπμονβείμο εκακηίμκ ιίκζ» (η.448 ζ.35), «ΣμοΎβηο» (η.456 ζ.30). «Hippy: 

Πυθειμξ ιε θμοθμφδζα» (η.475 ζ.47), «Drive- In» (η.482 ζ.49), «Μπμοάη» (η.504 ζ.128), 

«Κνέαξ απυ πεηνέθαζμ» (η.516 ζ.18), «Υάνηζκα εζχνμοπα» (η.531 ζ. 58), «Σμ ιίκζ ζχγμζ 

(sic) ηδκ Ώββθία»(η.545 ζ.21), «Καζ επί Γήξ Βζνήκδ» (η.546 ζ.27). 

150
 ΐθ. Υάνδξ Καααθάηδξ, «Πενί Μυδαξ…» (η.336 ζ.22) 

151
 ΐθ. η.463 ζ.45. 

152
 «Σμ πζμφιμν ημο ημοθά». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «21

μξ
 αζχκαξ», «Φμνέιαηα ιε 

ηθζιαηζζιυ» (η.571.ζ.2), «ηα ίπκδ ιζαξ βοκαίηαξ» (η.579 ζ.10), «Δ ιυδα ηαζ δ 

εάθαζζα» (η.584 ζ.12-13), «Θαθαζζμβναθίεξ» (η.588 ζ.10) ηθπ.  

153
 Έπμοκ ακαθενεεί Ώζζεδιαηζηά, βζα ηδκ Τβεία (ζαηνζηά), ηδκ Οιμνθζά ηαζ ηδκ 

φκηαλδ, ζφκημια εα δδιζμονβδεμφκ ηαζ άθθεξ ζηήθεξ εειαηζηέξ: Νμιζηά, Μυδαξ , 

Κζκδιαημβνάθμο, Αζαηυζιδζδξ, Μαβεζνζηήξ, Νμζημηονζμφ, Πθελίιαημξ, Κεκηήιαημξ, , 

Ώκεμημιίαξ η.ά. 

154
 «Βζείξ ηαζ δ μιμνθζά ζαξ»: η.214 ζ.64, 293 ζ.91, 446 ζ.108 η.θ.π. 

155
 «Απφ ην ηεχρνο απηφ ζα απαληά ζηα εξσηήκαηα ησλ αλαγλσζηξηψλ ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ απφ 

ηε ηήιε ηεο Οκνξθηάο ε αηζζεηηθφο θ. ΖΧ ΠΔΗΡΟΤΝΑΚΖ. Ζ αηζζεηηθφο θ. Πφπε 

Αλδξνπιάθε πνπ απαληνχζε σο ηψξα ζηα εξσηήκαηα ηεο Οκνξθηάο , απερψξεζε γηα 

ηδησηηθνχο ιφγνπο…» η.447 ζ.165. Βκδεζηηζηά: η.457 ζ.134  

156
 η.141 ζ.64, 214 ζ.65, 322 ζ.105. 

157
 πςξ βζα πανάδεζβια: η.153 ζ. 61, 185 ζ.55 

158
 η. 176 ζ.61-62 , 207 ζ.80, 342 ζ.117,120 ηθπ.  

159
 Εςάκ. Νζημθεηζυπμοθμο: η.16 ζ.49, 49 ζ.52, 76 ζ.44, Κ. Γανμθαθίδδ: η.141 ζ.65, 159 

ζ.57, 234 ζ.81, 347 ζ.124,126. Γ. Βοεοιίμο: η.35 ζ.40, 141 ζ.65, 260 ζ.68. Αν. Νζη. Ε. 

Γαηυπμοθμο: η.131 ζ.64, 185 ζ.57 , 214 ζ.64. Γ. Κδθασδίηδ: η.234 ζ.81 , 245 ζ.64, 261 

ζ.73. Μάνζμο Κμονιμφθδ: η.231 ζ.61, 248 ζ.61, 259 ζ.103 η.ά. 

160
 Γ. Ώκηςκυπμοθμο: η.50 ζ.48, 79 ζ.49, 81 ζ.62., η.ά. Αδι. ηαονυπμοθμο: η.176 ζ.61, 

195 ζ.55, 200 ζ.56, ηθπ. 
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161

 η.17 ζ.52. 

162
 η.125 ηαζ 126 ζηζξ ζεθίδεξ 64. 

163
 η.181 ζ.52-53, 195 ζ.55, 225 ζ.65 η.ά.  

164
 η.141 ζ.64, 199 ζ.56 ,219 ζ.65, 293 ζ.94, ηθπ.  

165
 «Δ Ώθθδθμβναθία…ιυδαξ» η.226 ζ.64, 246 ζ.64, 281 ζ. 96, η.θ.π.  

166
 «Ώθθδθμβναθία [ιυδαξ] ιε ζπέδζα»: η.294 ζ.90, 329 ζ.128, 342 ζ.90, η.ά.  

167
 «(…) ζπκβνπιέο παξέρνληαη θαη απφ ηελ θ. Βάλα ππεχζπλε ηεο αζελατθήο κπνπηίθ 

‘ΒΔΣΣΗΝΑ’, Καξαγηψξγε εξβίαο 3». ΐθ. «Δ Ώθθδθμβναθία ιαξ βζα ηδκ Μυδα» (η.376 

ζ.11). Βπίζδξ δ οπμβναθή «ΒΑΝΑ» (η.389 ζ.3).  

168
 η.441 ζ.40, 459 ζ.122. 

169
 Με ηδκ πανμοζία ημο μκυιαημξ ηδξ αζηνμθυβμο Μανίαξ Μεηαθθδκμφ ζηζξ ζεθίδεξ ιε 

αζηνμθμβζηά εέιαηα δδιζμονβείηαζ βζα πνχηδ θμνά ηαζ ακάθμβδ ζηήθδ αθθδθμβναθίαξ 

υπμο «Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ζπκβνπιέο (…) είλαη: 1.Γξάκκα πξνο ην πεξηνδηθφ κε 

ηελ έλδεημε ‘ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΣΡΟΛΟΓΟ’. 2.Φεπδψλπκν. 3.Υξφλνο γελλήζεσο. 4.Μήλαο. 

5.Ζκεξνκελία. 6.Σφπνο. 7.Ώξα (κε κεγαιχηεξε Γπλαηή πξνζέγγηζε ). Γηα λα έρεηε 

απάληεζε ζρεηηθή κε ηελ εμέιημε κηαο ζρέζεψο ζαο είλαη απαξαίηεηα θαη, ηνπιάρηζηνλ ηα 

ηξία πξψηα ζηνηρεία γελλήζεσο ηνπ άιινπ» (η.432 ζ.22). Ώοηή δ κέα δοκαηυηδηα 

ελαημιζηεοιέκςκ αζηνμθμβζηχκ ζοιαμοθχκ πνμηάθεζε πζθζάδεξ επζζημθέξ ηαζ, υπςξ 

ήηακ επυιεκμ αδοκαιία εβηαίνςκ απακηήζεςκ απυ ηδκ αζηνμθυβμ «Παξαθαιψ ηηο 

αλαγλψζηξηεο θαη ηνπο αλαγλψζηεο ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ λα κε κνπ ζηείινπλ άιια γξάκκαηα 

κέρξη λα απαληήζσ ζ’ απηά πνπ έρσ ήδε ιάβεη (πάλσ απφ 2000) Με αγάπε Μαξία 

Μεηαιιελνχ» δζααάγμοιε (η.440 ζ.112). Βκχ ακάθμβεξ «παναηθήζεζξ» βζα ιδ απμζημθή 

επζζημθχκ οπάνπμοκ ηαζ ζημ η.450 ζ.87. 

170
 ΐθ. Αεφηενμ Μένμξ: VIII. Δ ανενμβναθία ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ πνμηαθεί δζαθυβμοξ. 

171
 Γνάθεζ, ημκ Μάνηζμ ημο 2000, μ ζοκενβάηδξ ημο πενζμδζημφ ζημ άνενμ ημο «Ο 

ηαενέθηδξ έπεζ δομ πνυζςπα» ζημ αθζένςια ΓΤΝΑΗΚΑ 50 ρξφληα: (η.1176, Μάνηζμξ 

2000, ζ.227-228). Δ ιαηνμπνυκζα ζοκενβάηζδα ηδξ «Γ» Λζάκα Βθεοεενμοδάηδ ημ 2008 

οπμζηδνίγεζ: «Ξεθπιιίδνληαο θαλείο ηα παιηά ηεχρε ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ είλαη ζαλ λα μεθπιιίδεη 

ηελ ηζηνξία απηνχ ηνπ ηφπνπ. Αζηέξηα πνπ αλέηεηιαλ κεζνπξάλεζαλ θαη έδπζαλ, απφςεηο 

παξάμελα παιηέο θαη παξάμελα νηθείεο, πξφζσπα αθφκα αγαπεηά θαη άιια μεραζκέλα απφ 

θαηξφ, κφδεο πνπ θάλνπλ θχθινπο κέζα ζην ρξφλν, πνιηηηθνί πνπ κηιάλε κε βεβαηφηεηα γηα 

έηνηκεο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο(…) Μηα πνιχηηκε 

εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία κέζα απφ έλα πεξηνδηθφ πνπ είλαη δσληαλφ θαη αθκαίν χζηεξα 

απφ 57 ρξφληα δσήο» «Δ ζζημνία ιζαξ ΓΤΝΑΗΚΑ», πενίμδμξ ΐ΄, η.1, Εμφκζμξ 2008, ζ.15 
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172

ΐθ. «Γ», πενίμδμξ ΐ ,́ η.1, Εμφκζμξ 2008, ζ.3.  

173
 Ώκαθένεηαζ απυ ηδκ θβα Μπαηή, ζημ άνενμ ηδξ, «Ώκαικήζεζξ απυ ημ ιέθθμκ», 

αθζένςια 50 πνυκζα ΓΤΝΑΗΚΏ, η.1176, Μάνηζμξ 2000, ζ.26. 

174
 Γζα ημ εέια αθ. ηζξ απυρεζξ ημο Άνδ Σενγυπμοθμο ζημ άνενμ ηδξ θβαξ Μπαηή, 

«Ώθμί Σενγυπμοθμζ: Δ γςή ιε ηδ ΓΤΝΑΗΚΑ», πενζμδζηυ «Γ» πενίμδμξ ΐ  ́(η.22, Μάνηζμξ 

2000, ζ.29). Βπίζδξ εκδεζηηζηά αθ. Κςκζηακηίκμξ Καιάναξ, «Αζαδίηηομ: Ο ηεθζηυξ 

ακηίηηοπμξ βζα ηζξ εθδιενίδεξ», ζημ ζοθθμβζηυ ένβμ: Ο Διιεληθφο Σχπνο 1784 έσο 

ζήκεξα: Ηζηνξηθέο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, Ώεήκα 2005, ζ.155-160.  

175
 ΐθ. Λζάκα Βθεοεενμοδάηδ, υ. π., ζ.15. Δ πθδνμθμνία βζα ημκ ιήκα ακαζημθήξ ηδξ 

έηδμζδξ πνμηφπηεζ απυ ηα θεβυιεκα ηδξ εεαηνζηήξ ηνζηζημφ ηαζ ιαηνμπνυκζαξ 

ζοκενβάηζδαξ ημο Άκκοξ Κμθηζζδμπμφθμο «(…) Έκεηλα ζηε ΓΤΝΑΗΚΑ κέρξη θαη ην 

ηειεπηαίν ηεο ηεχρνο πνπ βγήθε ηνλ επηέκβξην (…)» αθ. Μανβανίηα Πμονκάνα, υ. π. 

ΐάζεζ αοηήξ ηδξ πθδνμθμνίαξ, ημ ηεφπμξ ημο επηειανίμο 2007 ακαγδηήεδηε ηαζ 

ανέεδηε. πςξ πνμηφπηεζ, είκαζ ημ η.1263, πμο ηαηείπε δ θίθδ δδιμζζμβνάθμξ Καηενίκα. 

Μακςθανάηδ ηαζ ιμο ημ δζέεεζε. 

176
ΐθ. πενζμδζηυ «Γ», πενίμδμξ ΐ ,́ η.1, Εμφκζμξ 2008, ζ.8,16.  

177
 φιθςκα ιε ημ iefimerida.gr «Οη ζαξσηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζην ρψξν ηνπ 

Σχπνπ, θαίλεηαη πσο έρεη έλα αθφκε ζχκα πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην ηζηνξηθφ πεξηνδηθφ 

Γπλαίθα, πνπ απφ ην 2008 θπθινθνξνχζε σο έλζεην ζηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή (...), 

«Σίηθμζ ηέθμοξ (λακά) βζα ημ ζζημνζηυ πενζμδζηυ ΓΤΝΑΗΚΑ», 4.2.2014. Γζα ιζα επί πθέμκ 

εκδιένςζδ βζα ημ εέια αθ. ημ δδιμζίεοια «Έηθεζζε δ ΓΤΝΑΗΚΑ» ζημ ΠΟΝΣΗΚΗ, 

3.2.2014, ζηδκ δζεφεοκζδ http://www.topontiki.gr/article/66461/Ekleise-i-GUNAIKA, 

αηυιδ ηαζ http://www.star.gr/Pages/Media.aspx?art=213812 &artTitle=ekleise_to_ 

periodiko_gynaika,3.2.2014 

178
 πςξ πθδνμθμνμφιαζ απυ ημ δδιμζίεοια ηδξ 18

δξ
 Μανηίμο 2014 ημο 

businessnews.gr, «Ζ εηαηξεία UNIQUE MEDIA A.E. ηνπ Γεκήηξε Αξγπξφπνπινπ θαη ηεο 

Νάλζπο Εακπέηνγινπ, δχν αλζξψπσλ κε πνιχ κεγάιε εκπεηξία ζην ρψξν ησλ πεξηνδηθψλ, 

αλέιαβε λα ζπλερίζεη ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ΓΤΝΑΗΚΑ, ε νπνία ζα θπθινθνξήζεη 

μαλά κε ηελ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ηελ Κπξηαθή 27 Απξηιίνπ θαη θάζε ηξίηε Κπξηαθή ηνπ κήλα 

(…) Ζ ηδηνθηεζία ηνπ ηίηινπ ΓΤΝΑΗΚΑ παξακέλεη ζηηο ‘ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΔ ΔΚΓΟΔΗ 

Α.Δ.’», αθ. ζηδκ δζεφεοκζδ: http://www. businessnews.gr/article/2893/apo-ti-unique-

media-periodiko-gynaika.  

179
 Πενζμδζηυ «Γ», πενίμδμξ Γ ,́η.01, Μάζμξ 2014, ζ.18. Χζηυζμ υπςξ θαίκεηαζ ζημ η.07, 

Αεηέιανζμξ 2014, ζ.14, πμο ηοηθμθυνδζε ζηζξ 30-11-2014 ιε ηδκ εθδιενίδα 

http://www.topontiki.gr/article/66461/Ekleise-i-GUNAIKA
http://www.star.gr/Pages/Media.aspx?art=213812%20&artTitle=ekleise_to_%20periodiko_gynaika
http://www.star.gr/Pages/Media.aspx?art=213812%20&artTitle=ekleise_to_%20periodiko_gynaika
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Καζεκεξηλή, ηδκ Γηεχζπλζε οπμβνάθεζ μ ηέθθα Λζγάνδδ πςνίξ ακαθμνά ζε Γηεπζπληή 

χληαμεο.  

180
 πςξ μ ίδζμξ δδθχκεζ ζηδκ θβα Μπαημιάνμο «Ζ ηδέα λα βγάισ ηε ΓΤΝΑΗΚΑ κνπ 

ήξζε μαθληθά. Έλα βξάδη, πνπ πεξίκελα ηνλ πάληα αξγνπνξεκέλν θίιν κνπ ηνλ Αλδξέα Β. 

έμσ απφ ην ‘Αζηφξηα’. Γηα λα πεξάζεη ε ψξα πήγα ζην απέλαληη πεξίπηεξν θη άξρηζα λα 

ραδεχσ ηα μέλα πεξηνδηθά. Παξαηήξεζα ηφηε φηη ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ γπλαηθεία θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζα φηη, αληίζεηα κε ην εμσηεξηθφ, νχηε έλα γπλαηθείν πεξηνδηθφ δελ 

θπθινθνξνχζε ζηελ Διιάδα. Ξερλψληαο θαη ην θχιιν κνπ η΄ αγφξαζα φια, κπήθα ζε έλα 

ηαμί θαη γχξηζα ζπίηη κνπ(…) θάζεζα σο ην πξσί θη έθηηαμα 48 ζειίδεο, ην πξψην θαζέ ηεο 

ΓΤΝΑΗΚΑ». Πανά ηδκ δοζπζζηία ηςκ πναηημνείςκ ηδξ επμπήξ, μ Σενγυπμοθμξ πέθηεζ 

«κε ηα κνχηξα ζηε δνπιεηά» ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο πνάηημνα Σφπμο Γζάκκδ 

Ώκαβκςζηυπμοθμο ηαζ ηδξ δζαθδιζζηζηήξ Γθξέθα ηαηαθένκεζ ηαζ πναβιαημπμζεί ηδκ ζδέα 

ημο. «Απεπζχλζεθα ζηα πξαθηνξεία εθεκεξίδσλ, πνπ εθείλε ηελ επνρή ρξεκαηνδνηνχζαλ 

δηάθνξα έληππα. ην πξαθηνξείν Αζελατθνχ Σχπνπ ν Κψζηαο Σζαγγάξεο , αθνχ εμέθξαζε 

ην θφβν ηνπ φηη δελ ζα ‘πηάζεη’ (…)» Πήγα ηφηε ζε άιιν πξαθηνξείν, ζηνλ Γηάλλε ηνλ 

Αλαγλσζηφπνπιν(…) Μεηά απφ πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη παδάξηα ν Αλαγλσζηφπνπινο κε 

επίζησζε 300.000 δξαρκέο. Ζ ‘Γθξέθα’ αλέιαβε ηε δηαθήκηζε θη εγψ, γεκάηνο ελζνπζηαζκφ 

έπεζα κε ηα κνχηξα ζηε δνπιεηά» υ. π. (η.785 ζ.38). 

181
 πςξ εκδιενχκεζ ακαβκχζηδξ (η.17 ζ.52) 

182
 Δ εηηφπςζδ ημο είκαζ ημ πνμσυκ ηδξ ζοκενβαζίαξ: «ηνπ ηζηγθνγξαθείνπ ΓΗΑΝΝΖ 

ΜΑΓΚΟΤΕΟΤ (θιηζζέ), ησλ θπιηλδξηθψλ πηεζηεξίσλ ησλ ηππνγξαθηθψλ θαηαζηεκάησλ 

Α.Δ. Ο ΣΤΠΟ (εζσηεξηθέο εθηππψζεηο) θαζψο θαη ηνπ θαιιηηερληθνχ θσηνγξαθείνπ 

ΓΔΡΣΡΟΤΓΖ ΥΡΖΣΟΤ (εθηππψζεηο εμσθχιισλ) η.1.ζ.3.  

183
 ΐθ. η.1 ζ.3-4.  

184
 Ο οπυηζηθμξ ημο πενζμδζημφ αθθάγεζ απυ «Γεθαπελζήκεξε εηθνλνγξαθεκέλε 

επηζεψξεζηο» (η.1-81), ζε «Δηθνλνγξαθεκέλε δεθαπελζήκεξε επηζεψξεζηο, κνξθσηηθνχ 

εζληθνχ, επηζηεκνληθνχ, ζξεζθεπηηθνχ εγθπθινπαηδηθνχ παηδαγσγηθνχ θηινινγηθνχ 

εζνπιαζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ» (η.82-94), «Γεθαπελζήκεξε 

εηθνλνγξαθεκέλε επηζεψξεζεο» (η.95-235), «Μεγάιε δεθαπελζήκεξε εηθνλνγξαθεκέλε 

επηζεψξεζηο» (η.236-397), «Γεθαπελζήκεξν Γπλαηθείν Πεξηνδηθφ» (η.398-530), «Σν 

πεξηνδηθφ ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο» απυ η.531 ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο πμο 

ελεηάγεηαζ. Δ έηδμζδ απυ ημ η.235 ηαζ ελήξ ανπίγεζ κα δδιμζζεφεζ ιυκζια ηα πενζεπυιεκα 

ηδξ, πςνίξ κα αβκμμφκηαζ μζ πενζμδζηέξ δδιμζζεφζεζξ ημοξ ζηα η.39-49 ηαζ 95-110. 

185
 ΐθ. πζμ ηάης: II. Οζ ζοκενβάηεξ ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ  
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186

 Ώπυ ημ 1953 ζεθίδεξ ημο πενζμδζημφ εηηοπχκμκηαζ ιε ηδκ ηαζκμηυιμ βζα ηα εθθδκζηά 

δεδμιέκα, ιέεμδμ ηδξ επμπήξ θςημ-υθζεη. «Χξηζκέλεο ζειίδεο ηνπ ηεχρνπο καο απηνχ 

είλαη ηππσκέλεο κε ην λέν ζχζηεκα ‘θσην-φθζεη’. Γνθηκάδνπκε ηελ θαηλνηνκία απηή κε ηε 

βεβαηφηεηα φηη ζπληεινχκε ζηελ εμέιεμε ηνπ ειιεληθνχ πεξηνδηθνχ κε κέζα απνθιεηζηηθψο 

ειιεληθά (…)» (η.92 ζ.7)  

187
 «Ζ αιιαγή, αγαπεηή Αλαγλψζηξηα, είλαη κέζα ζην ραξαθηήξα ηεο γπλαίθαο θη' απηφ, 

πηζηεχνπκε, ην μέξεηε πνλύ θαιά. Γελ αιιάδεη βέβαηα φ ραξαθηήξαο ηεο άιια ζέιεη ή Ίδηα 

λ' αιιάδε πάληα ζηελ έκθάληζη (…)» βνάθεζ ε Γηεχζπλζηο, εκχ μ ηίηθμξ ημο πενζμδζημφ 

βίκεηαζ Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ (η.207 ζ.7) ηαζ απυ ημ ημκ Εακμοάνζμ ημο 1959 μ ηίηθμξ 

ζηαεενμπμζείηαζ πθέμκ ζε ΓΤΝΑΗΚΑ.  

188
 . π. Χζηυζμ πανά ηα υζα βνάθεζ ζημ ζδιείςια ημο μ εηδυηδξ ημ πενζμδζηυ ιεηά 

θίβα ηεφπδ εα απμηηήζεζ ηδκ ζηαεενή ημο δζάζηαζδ (30Υ25 εη.) υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα 

ηεφπδ πμο ανέεδηακ. 

189
 Καζ ιάθζζηα ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ υβδμδ εέζδ: «AMICA (Ηηαιία), 

WOMENONTHEMARCH (Ηλδία), FEMME PRATIQUE (Βέιγην), WOMAN (Αγγιία), 

FEMMES DU MONDE ENTIER (δηεζλέο πεξηνδηθφ), ΓΤΝΑΗΚΑ (Διιάο), CHTELAINE 

(Καλαδάο) DAS FRAUEN JOURNAL (Γεξκαλία), GRAZIA (Ηηαιία), TY IJA (Πνισλία)» 

ΐθ. «ε δζαβςκζζιυ Αζεεκμφξ Βπζπέδμο, Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ ακεδείπεδ ςξ έκα απυ ηα έκδεηα 

ηαθφηενα πενζμδζηά ημο ηυζιμο» (η.324 ζ.13).  

190
 ΐθ. η.363 

191
 ΐθ. η.451 ζ.8.  

192
  ιςξ μ ηεπκζηυξ εηζοβπνμκζζιυξ ζοκεπίγεηαζ: ημ 1981 «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ’ αθινπζψληαο 

ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαζηεξψλεη ηε θσηνζχλζεζε θαη ‘ε εηθφλα απνθηά βάζνο’ θαη απφ 

ην 1982 εθηππψλεηαη εμ νινθιήξνπ ηεηξάρξσκε» (η.1176 ζ.26). 

193
 ΐθ. Αεφηενμ Μένμξ: ΕΕΕ. Οζ ζπέζεζξ ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ ιε ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ.  

194
 ΐθ. «Γεκέεθζα: Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ έβζκε 20 πνμκχκ» (η.500 ζ.13).Σζξ πςθήζεζξ ηςκ 150.000 

ηεοπχκ ακά δεηαπεκεήιενμ, ακαθένεζ μ εηδυηδξ ηαζ ζημ η.458 ζ.5. (Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ θαη ε 

αγνξά). 

195
 «Λππνχκαζηε εηιηθξηλά αλ παξεμεγήζεθαλ νη δηαζέζεηο καο. ηεθφκαζηε πνιχ καθξπά 

απφ θάζε πνιηηηθή ηνπνζέηεζε θαη πξνζπαζνχκε λα εκθαλίδνπκε ηα γεγνλφηα 

αληηθεηκεληθά ζαλ θαζαξά δεκνζηνγξαθηθέο εηδήζεηο» απακηά ημ πενζμδζηυ ζηδκ 

ακαβκχζηνζα Κάηζα ημκ Φεανμοάνζμ ημο 1964 (η.368 ζ.121). πςξ ακαθένεζ δ Πυθο 

Μδθζχνδ απυ ηζξ ζεθίδεξ ηςκ πενζμδζηχκ ηδξ πενζυδμο απμοζζάγμοκ μζ ακαθμνέξ ζε 

ηυιια ηαζ ζδεμθμβίεξ ζηδ δζπαζιέκδ ιεηειθοθζαηή Βθθάδα. «(…) Ήηαλ ηφζν έληνλεο νη 
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δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ησλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ αλζξψπσλ πνπ δελ έπξεπε θαλ λα 

ππνςηαζηνχλ φηη ζκίγαλ ζε κηα θνηλή αγάπε ζαλ αλαγλψζηεο (…)» Μδθζχνδ, Απφ ην 

Ρνλάληζν ζην Πάλζενλ…, ζ.165.  

196
 ΐθ. Αεφηενμ Μένμξ: VII. Κμζκςκζηή αθθδθμβναθία – φκηαλδ.  

197
 Βκδεζηηζηά αθ. Μανία Κανααία, «Καναιακθήξ, αοηυξ μ θζθζηυξ άβκςζημξ» (η.647 

ζ.12-15), δ ίδζα, «Δ Βθέκδ ηςκ Ώεδκχκ» (Ώπμηθεζζηζηή ζοκέκηεολδ ηδξ η. Βθέκδξ 

ΐθάπμο ζηδκ Μανία Κανααία) (η.651 ζ.40-42, 146), Έθθδ Παπά, Φνίκηα Μπζμφιπζ, 

Άκκο Υέννα-Γοιανάηδ, «Δ Βθθδκίδα ηαζ μζ εηθμβέξ» (Γεχνβζμξ Μαφνμξ, Εςάκκδξ 

Πεζιαγυβθμο, Ώκδνέαξ Παπακδνέμο, Δθίαξ Δθζμφ, φθαα Ώηνίηα, Κφηηδ Ώνζέκδ, Δνχ 

Λάιπνμο, Μεθίκα Μενημφνδ η.ά.) (η.648 ζ.28-40,42), Λζάκα Βθεοεενμοδάηδ, «Δ 

ηοηηανμθυβμξ ηδξ ΐμοθήξ» (Λίκα Καηδθυνδ), (η.652 ζ.28-30), Φνίκηα Μπζμφιπζ, 

«Πμθζηζηή 24 χνεξ ημ εζημζζηεηνάςνμ» (ΐζνβζκία Σζμοδενμφ) (η.653 ζ.40-42) 

198
 «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ ήηαλ ην κφλν γπλαηθείν πεξηνδηθφ ζηελ Διιάδα. Οη εθδνηηθέο 

πξνζπάζεηεο κε ηελ Διιελίδα θαη ηελ Αζελαία είραλ γξήγνξα εγθαηαιεηθηεί (...)», βνάθεζ δ 

ιία απυ ηζξ δφμ δζεοεφκηνζεξ ημο πενζμδζημφ Πάλζενλ, Πυθο Μδθζχνδ, υ. π., ζ.46. πςξ 

πνμηφπηεζ απυ ηδκ ένεοκα ημ πενζμδζηυ ΔΛΛΖΝΗΓΑ ηοηθμθυνδζε ημ 1961, απυ ηζξ 

«Δθδφζεηο ΔΛΛΖΝΗΓΑ’ Ο.Δ. Γεσξγαιάο θαη ία», ιε δζεοεοκηή ημκ Δθ. Ε. 

Μπαηαθυπμοθμ (ημκ πνχημ ανπζζοκηάηηδ ηδξ «Γ») ηαζ ανπζζοκηάηηδ ημκ Ώθ. Καννέν 

(απυ ημοξ πνχημοξ ζοκενβάηεξ ηδξ «Γ»), ΔΛΛΖΝΗΓΑ (η.2, 19.12.1961, ζ.3,). Γζα ημοξ 

Μπαηυπμοθμ ηαζ Καννέν αθ. Οζ ζοκενβάηεξ ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ, υ. π. Δ ΑΘΖΝΑΗΑ 

ηοηθμθυνδζε ημ 1964 απυ ηζξ «Δθδφζεηο Π.Ν. Δπζηξαηίνπ θαη ία-ΑΘΖΝΑΗΑ», 

«Γηεχζπλζηο: Γ. Η. Παπαγεσξγίνπ, Αξρηζπληάθηεο: Π.Ν. Δπζηξαηίνπ», ΑΘΖΝΑΗΑ (η. 

Νμειανίμο 1964, ζ.7».  

199
 «Σν 1970 [ην Πάλζενλ] ζα γίλεη γπλαηθείν δεθαπελζήκεξν πεξηνδηθφ γηα λα 

αληαγσληζηεί ηελ ΓΤΝΑΗΚΑ δηφηη ν εθδφηεο ηεο ηειεπηαίαο είρε εθδψζεη ην Φαληάδην πνπ 

αληαγσληδφηαλ ην Ρνκάληζν (…)» βνάθεζ μ Αδιήηνδξ Φοπμβζυξ, Σα έληππα κέζα 

επηθνηλσλίαο …, 2004, ζ.561.  

200
 Μδθζχνδ υ. π., ζ.172.  

201
 Μδθζχνδ υ. π., ζ. 115,117. 

202
 πςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζοκέκηεολδ ηδξ  

203
 Μεηαθένς - ηαη’ αθθααδηζηή ζεζνά - απμζπάζιαηα ηςκ δδθχζεςκ ημοξ ζηδκ 

ζοκενβάηζδα ημο πενζμδζημφ Έθθδ ΄Βηιε. Βθέκδ ΐθάπμο: «[Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ] είλαη έλα 

πεξηνδηθφ πνχ ην βξίζθσ πάληα δσληαλφ, ρξήζηκν, ζχγρξνλν. Φέξλεη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν 

ζηε ζεκεξηλή γπλαίθα, ηαμηδεχεη ζηελ επαξρία θαη έρεη δχλακε εθπνιηηηζηηθή. Δίλαη σξαία 
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ηππσκέλν θαη ην ζεσξψ ην θαιχηεξν ειιεληθφ πεξηνδηθφ (...)»,Νίημξ Βββμκυπμοθμξ: «αο 

ζπγραίξσ γηα ην πεξηνδηθφ ζαο, φρη κφλν γηα ηελ εθιεθηή πνηφηεηα ησλ θεηκέλσλ, αιιά θαη 

γηα ηελ αξηηφηεηα ηεο Δθηππψζεσο. Απφ θαηξφ παξαθνινπζψ ηελ πξφνδν ηεο ηππνγξαθίαο 

ζηελ Διιάδα θαη παξαηεξψ πψο έρεη θηάζεη ζε αμηνδήιεπηε ζέζε, εθάκηιιε ηεο 

επξσπατθήο, ηδηαίηεξα ην πεξηνδηθφ ζαο(…)», Μεθίκα Μενημφνδ: «(…) Σν πεξηνδηθφ ζαο 

βξίζθεηαη ζε επίπεδν επξσπατθφ. Δίλαη θαιά θηηαγκέλν κε ελδηαθέξνπζα χιε θαη πηζηεχσ 

φηη αλπςψλεη, θαηά θάπνην ηξφπν, ην θνηλφ (…)», Ώθέλδξ Μζκςηήξ: «(…) Πηζηεχσ φηη κε 

ην πεξηνδηθφ ΓΤΝΑΗΚΑ [ν Σεξδφπνπινο] πξνήγαγε ηνλ ειιεληθφ Σχπν ζηνλ χςηζην βαζκφ. 

Δίλαη ην πην ‘επξσπατθφ’ πεξηνδηθφ πνπ βγαίλεη ζηελ Διιάδα, ηζφηηκν κε ην ‘Paris 

Mache’. Γελ αθνξά κφλν ηηο γπλαίθεο, κα φιν ηνλ πιεζπζκφ. Έρεη χιε νπζηαζηηθή θαη ην 

ζεσξψ, έλα απφ ηα πην επηηπρεκέλα εθδνηηθά πξντφληα ηνπ ηφπνπ καο(…)», Μίηδξ 

Θεμδςνάηδξ: «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ είλαη πνιχ αμηφινγν πεξηνδηθφ θαη έρεη θάλεη - λνκίδσ -

ζεκαληηθά βήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο.  ηίηινο ΓΤΝΑΗΚΑ, αληαπνθξίλεηαη ζην 

πεξηνδηθφ απηφ, πνπ θαηαπηάλεηαη κε φια ηα πξνβιήκαηα: θνηλσληθά, πνιηηηθά, 

θαιιηηερληθά θιπ., θαη έρεη εκθαλίζεη έξεπλεο πνιχ ζεκαληηθέο. Με ιίγα ιφγηα, ζεσξψ φηη 

είλαη κηα πξνζθνξά», Ώκηχκδξ αιανάηδξ: «Ή ΓΤΝΑΗΚΑ θαηφξζσζε λα κελ πεξηνξηζηεί 

απνθιεηζηηθά ζ' έλα εηδηθφ πιαίζην, πνπ δελ ζα είρε έλα γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ. Οη ζειίδεο 

ηεο είλαη πάληα αλνηρηέο ζε έξεπλεο θαη άξζξα γηα θαπηά ζέκαηα, θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά (...)», Άκκα οκμδζκμφ: «(…) ε ΓΤΝΑΗΚΑ, δίλνληαο ην ζεκαληηθφ παξψλ ηεο 

θαη καρφκελε ζηηο επάιμεηο ησλ πνιηηηζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη γπλαηθείσλ ζεκάησλ, 

εμαζθάιηζε δίθαηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνχ αλαγλσζηηθνχ ηεο θνηλνχ (…) Μπνξψ λα πσ φηη 

είλαη κηα ζνθή, φκνξθε θαη αλεμάξηεηε άμηα γπλαίθα», Εςάκκα Σζάηζμο: «[Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ]. 

είλαη έλα θχιιν πνπ ηθαλνπνηεί θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν φιν ην θάζκα ηεο 

γπλαηθείαο ςπρήο, απφ ηελ ελεκέξσζε ηεο ζηα πλεπκαηηθά ζέκαηα έσο ηηο θαζεκεξηλέο ηεο 

απνξίεο γηα κφδα, πιέμηκν θαη καγεηξηθή. Γηαιέγεη ηνπο θαιχηεξνπο ζπλεξγάηεο ζηελ 

εθηέιεζε ηνχ έξγνπ ηεο. Έηζη ή επηηπρία ηεο είλαη παλειιήληα (…)», αθ.«ιμνθδ, 

ακελάνηδηδ πενίθακδ βζα ηα 30 ηδξ πνυκζα» (η.785 ζ.48-49). ΐθ. ηαζ ηζξ απυρεζξ πμο 

εηθνάγμκηαζ απυ ζοκενβάηεξ ηδξ «Γ» ηδξ ηαζ υπζ ιυκμ, ζηα άνενα ηδξ Μανβανίηαξ 

Πμονκάνα «Μζα ΓΤΝΑΗΚΑ πάκηα ζηδ ιυδα», Καζεκεξηλή, 18.5.2008, ζημ Σέρλεο θαη 

Γξάκκαηα, ζ.1 ηαζ ηδξ θβαξ Μπαηή (επζι.) «Γοκαίηεξ ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ», «Γ», πενίμδμξ 

ΐ ,́ η.22, Φεανμοάνζμξ 2010, ζ. 82-87 (Κθείκμοιε 60 Υνυκζα ηαζ ημ βζμνηάγμοιε ιαγί 

ζαξ) ηθπ. 

204
 Γζα ημ εέια εκδεζηηζηά αθ. Φοπμβζυξ, υ. π., ζ.561 ηαζ ζ.570-576. Μδθζχνδ υ. π., 

ζ.140,142. 

205
 η.1 ζ.4. 
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206

 ΐθέπε ζπεηζηά νεπμνηάγ: «Νακίκα αηηά: Δ Εδακζηή Γοκαίηα ηδξ Βθθάδμξ 1965» 

(η.405 ζ.4-9), «Δ Νακίκα αηηά ακαηδνφπεδ ςξ δ Εδακζηή Γοκαίηα ηδξ Βονχπδξ 1965» 

(η.408 ζ.4–9), «Δ Εδακζηή Γοκαίηα 1966: ΐίηο Παπαθζθίππμο» (η.431 ζ.8-10), «Σίκα 

ΐαθηακά: Δ Εδακζηή Γοκαίηα ηδξ Βθθάδμξ 1967» (η.455 ζ.4-10), «Σνίηδ Εδακζηή βοκαίηα 

ηδξ Βονχπδξ δ Σίκα ΐαθηακά» (η.461 ζ.6-8). 

207
 η.785 ζ.40. 

208
 Αίκμκηαζ εκδεζηηζηά μζ ηίηθμζ μνζζιέκςκ άνενςκ ζπεηζηχκ ιε δζάθμνα εέιαηα. Ήδδ μζ 

ηίηθμζ δδθχκμοκ ημκ ζοβηεναζιυ ημο πανεθευκημξ ηαζ πανυκημξ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

άθθμοξ. Κμζκςκία: «Παθζμί ηυζιμζ παιέκμζ: ηδκ Κνήηδ πνζκ 4500 πνυκζα» (η.85 ζ.42-

43), «Δ ημζκςκζηή γςή ζηδκ Ώνπαία Βθθάδα» (η.107 ζ.25). Γοκαίηα: «Δ εέζζξ ηδξ 

βοκαίηαξ ζηδκ ημζκςκία ηαζ δ ζζημνζηή ηδξ ελέθζλζ» (η.2 ζ.38) (ζε ζοκέπεζεξ), «ηα 

πνυκζα ηδξ ηθααζάξ: δ ηαηαεθζπηζηή γςή ηδξ εθθδκίδαξ» (η. 30 ζ.7), «Δ βοκαίηα ζημ 

ΐογάκηζμ» (η.112 ζ.25), «Δ βοκαίηα ημκ ηαζνυ ημο Μεζαίςκα» (η.149 ζ.20), «Δ βοκαίηα 

ζηδ Γαθθζηή επακάζηαζδ» (η.377 ζ.92-93), «Ώπυ ηα παθζά πνυκζα ςξ ζήιενα: Οζ 

βοκαίηεξ ζηδκ πμθζηζηή» (η.51 ζ.25). «60 πνυκζα αβχκεξ βζα πμθζηζηή ζζμηζιία: Δ ρήθμξ 

ηδξ Βθθδκίδαξ ηαζ δ ζζημνία ηδξ» (η.63 ζ.3), «Γοκαίηεξ, ηα δζηαζχιαηα ζαξ, Καζ ηίπμηα 

θζβυηενμ» (η.632 ζ.36-38). Σέπκδ: «Δ ηέπκδ ηαζ δ γςή: Οζ Έθθδκεξ 6
μ»

 (η.30 ζ.14) (ζε 

ζοκέπεζεξ), «Εζημνία ηδξ πεναξ 13
μ»

 (η.285 ζ.2-4) (Ο ιαβζηυξ ηυζιμξ ηςκ ήπςκ ζε 

ζοκέπεζεξ). Παζδεία: «Πχξ ιμνθχκμκηακ μζ κέμζ ζηδκ ανπαία Βθθάδα: Γνάιιαηα 

ιμοζζηή ηαζ βοικαζηζηή» (η.305 ζ.62-63), «Δ ζζημνία ημο Βθθδκζημφ βοκαζηείμο 

πενζμδζημφ Σφπμο» (η.267 ζ.29-33,91). Βπζζηήιδ: «Δ ζαηνζηή επζζηήιδ: Ώπυ ημοξ 

ιάβμοξ ηςκ πνςημβυκςκ ακενχπςκ ςξ ηδ ζδιενζκή επμπή» (η.125 ζ.61). «Ο πακάνπαζμξ 

ημηεηυξ ηαζζανζηή ημιή» (η.190 ζ.5). Θέαηνμ- ηζκδιαημβνάθμξ η.ά.: «Μεηά ηδκ 

επακάζηαζζ ημο 1821: Σμ πνχημ εέαηνμ ζηδκ Ώεήκα» (η.101 ζ.63), «Σμ ανπαίμ Ανάια: 

Οζ νκζεεξ ημο Άνζζημθάκδ» (η.330 ζ.26) (ζε ζοκέπεζεξ), «Δ Μοεμθμβία ημο 

ηζκδιαημβνάθμο» (η.337 ζ.56-58). Μυδα-Οιμνθζά: «Δ Μυδα ζηδκ Ώνπαία Βθθάδα: Ο 

πζηχκαξ ηαζ ημ ζιάηζμκ, Σα ζακδάθζα, Δ πενζπμίδζζξ ηςκ ιαθθζχκ, Σα αλεζμοάν ηδξ 

βοκαζηείαξ μιμνθζάξ» (η.26 ζ.66), «Δ Μυδα ζηα πνχηα πνυκζα ημο Βθθδκζημφ Κνάημοξ» 

(η.124 ζ.19-20) (ζε ζοκέπεζεξ), «Πχξ ηαθθςπίγμκηακ μζ βοκαίηεξ ημο ΐογακηίμο» (η.256 

ζ.49). πίηζ-Αζαηυζιζζδ: «Αζαημζιδηζηή: Δ ηέπκδ πμο επζηνάηδζε ηα ηεθεοηαία πνυκζα» 

(η.80 ζ.38), «Σμ ζπίηζ ιζαξ μζημδέζπμζκαξ ηδξ ανπαίαξ αεδκαίαξ: Πθδνμθμνίεξ βζα ημ 

πεεξ ηαζ ημ ζήιενα» (η.248 ζ.36-37), «Σα Βθθδκζηά έπζπθα πνζκ απυ δουιζζζ πζθζάδεξ 

πνυκζα» (η.299 ζ.20-23). Μαβεζνζηή: «Δ πανάλεκδ ζζημνία ηςκ ιπαπανζηχκ: Πχξ ημ 

πζπένζ έβζκε αθμνιή κα ακαηαθοθεμφκ ηαζκμφνβζεξ πχνεξ ηαζ κα αθθάλεζ ιμνθή μ 

ηυζιμξ» (η.82 ζ.42-43). Υμνυξ: «Ο πνχημξ Βονςπασηυξ πμνυξ» (η.28 ζ.27), «Οζ 
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ιμκηένκμζ πμνμί ηαζ δ ζζημνία ημοξ» (η.105 ζ.7-8), «Ώπυ ημοξ ανπαίμοξ εθθδκζημφξ 

πμνμφξ ςξ ημ Ρμη Βκη Ρμθ» (η.210 ζ.18). Σα ηείιεκα οπμβνάθμκηαζ επςκφιςξ, άθθα 

είκαζ ακοπυβναθα. Αεκ ζπακίγμοκ δζυθμο βκςζημί δδιμζζμβνάθμζ δζακμμφιεκμζ ζε υθα 

ηα ηείιεκα βεκζηά. ΐθ. Οζ ζοκενβάηεξ ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ, υ. π. 

209
 Βκδεζηηζηά: «Ώζπαζία: Δ άζδιδ αθθά βμδηεοηζηή κέα πμο ηαηέηηδζε ιε ηδκ μιμνθζά 

ηαζ ημ πκεφια ηδξ ημκ Πενζηθή» (η.9 ζ.17) (Μεβάθεξ βοκαζηείεξ ιμνθέξ ζηδκ ανπαία 

Βθθάδα ζε ζοκέπεζεξ), «Μανία Ώκημοακέηηα» (η.208 ζ.50-51) (Εζημνίεξ ααζζθζζζχκ 

ηνζχκ αζχκςκ ζε ζοκέπεζεξ), «Μζα αεδκαία ηαλζδεφεζ ζημ ζηάβμ: Δ Καθθζννυδ Πανέκ» 

(η.287 ζ.30), «Μανία Κζμονί» (η.470 ζ.44-49,75), Βκεοιήεδηα πςξ είιαζ βοκαίηα ηαζ 

ακαζηέκαλα: Δ Βθζζάαεη Μμοηγάκ-Μανηζκέβημο δ πνχηδ Βθθδκίδα πεγμβνάθμξ ιαξ, 

έβναρε ζε ιζακ επμπή, πμο βζα ηζξ βοκαίηεξ ήηακ υθα απαβμνεοιέκα» (η.526 ζ.84-86). 

210
 «Δ Πακαβία ζηδκ πμίδζδ: Δ Θεμηυημξ πδβή ειπκεφζεςξ ηςκ ιεβάθςκ πμζδηχκ» 

(η.146 ζ.25), «Οζ δνςίδεξ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ» (η.296 ζ.22-25), «Οζ βοκαίηεξ ηςκ 

δδιμηζηχκ ηναβμοδζχκ 1
μ
» (η.218 ζ.26) (ζε ζοκέπεζεξ), «Δ ιμνθή ηδξ ιάκαξ ζημ 

δδιμηζηυ ηναβμφδζ» (η.321 ζ.44-45), «Οζ βοκαζηείεξ θζβμφνεξ ημο Καναβηζυγδ» (η.437 

ζ.78-79), «Οζ βοκαίηεξ ηδξ Ώνπαίαξ Σναβςδίαξ» (η.249 ζ.42-43), «Βοθμβδιέκδ ζφ έκ 

βοκαζλί..: Ο αίμξ ηδξ Πακαβίαξ υπςξ ημκ απέδςζε δ αογακηζκή γςβναθζηή» (η.223 ζ.7-9), 

«Οζ ηαθθμκέξ ηςκ Ώεδκασηχκ Μμοζείςκ» (η.241 ζ.14-17) (Γοκαίηα ηαζ Σέπκδ). 

211
 «Φν. μπέκ» (η.28 ζ.25) (Καθθζηέπκεξ ηςκ ιεβάθςκ ενχηςκ), «Ώκνί Μαηίξ: Ο 

ιεβάθμξ γςβνάθμξ ιε ηνεζξ πζκεθζέξ» (η.141 ζ.45), «Μζπαήθ Άββεθμξ (1475-1574)» 

(η.310 ζ.74) (Πμνηναίηα ιεβάθςκ γςβνάθςκ ιε δομ πζκεθζέξ), «Βθ Γηνέημ» (η.375 ζ.78-

80), «Δ γςή ημο Μπάπ» (η.415 ζ.72- 75), «Ρέιπνακη (1669-1969») (η.520 ζ.82-87). 

212
 ΐθ. πζμ ηάης: VI. Ώκάδεζλδ ηδξ θασηήξ πανάδμζδξ  

213
 ΐθ. Αεφηενμ Μένμξ: IX. Δ εθθδκζηή βθχζζα, X. Δ παζδεία, XI. Σμ πενζαάθθμκ, XII. 

Δ ηαηαζηνμθή ηδξ Πμθζηζζηζηήξ Κθδνμκμιζάξ, XIII. Δ είζμδμξ ηδξ ζφβπνμκδξ 

δζαθήιζζδξ ημο βοικμφ ηαζ ημο ζελ ζηδκ ημζκςκζηή γςή ηςκ Βθθήκςκ.  

214
 π.π. «Δ ζδιενζκή Ώιενζηακίδα: Πχξ ζηέπηεηαζ, πχξ γδ, πχξ αβαπά» (η.119 ζ.51), «Δ 

ηναβζηή ιμίνα ηδξ βοκαίηαξ ζηδκ εθθδκζηή φπαζενμ» (η.286 ζ.67), «Πνέπεζ κα γδθεφμοιε 

ηζξ εθεφεενεξ βοκαίηεξ ηδξ Αακίαξ;» (η.474 ζ.64-66).  

 
215

 π.π. «Ο ζοκδζηαθζζιυξ ηδξ βοκαίηαξ» (η.114 ζ.4-5), «Οζ Βθθδκίδεξ ζημ ζηίαμ ηδξ 

γςήξ: Μεβάθδ δδιμζζμβναθζηή ένεοκα ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ πμο αθμνά ηδκ ενβαγυιεκδ 

Βθθδκίδα 1
0
, Ώπακηά δ η. Ώθ. Α. Μακηγμοθίδμο, Πνυεδνμξ ημο οκδέζιμο Βθθδκίδςκ 

Βπζζηδιυκςκ» (η.145 ζ.7) (ζε ζοκέπεζεξ), «Δ βοκαίηα γδηά ίζα δζηαζχιαηα ιε ημοξ 

άκδνεξ: Σμ δζεεκέξ ζοκέδνζμ βοκαζηχκ πμο ζοκήθεε ζηδκ Ώεήκα» (η.226 ζ.4-5), 

«Βθθδκίδεξ ενβάηνζεξ ζηδ Αοηζηή Γενιακία» (η.290 ζ.36-37), «Δ πμθζηζηή δεκ είκαζ ιυκμ 
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βζα ημοξ άκδνεξ» (η.307 ζ.29-31), «φκηαλδ βζα ηδ κμζημηονά» (η.429 ζ.31-34), «Μζα 

εέζδ ζημκ ήθζμ βζα ηδκ ενβαγυιεκδ Βθθδκίδα» (η.611 ζ.36-39), «Δ Βθθδκίδα ηαζ δ 

πμθζηζηή» (η.647 ζ.50- 52). 

216
 «Άλζεξ ηδξ ζζμηζιίαξ» (η.13 ζ.4-5), «Δ βοκαίηα ρδθίγεζ ηαζ ρδθίγεηαζ» (η.63 ζ.17), 

«Οζ πνχηεξ εκηοπχζεζξ ηδξ πνχηδξ Βθθδκίδαξ αμοθεοηίκαξ απυ ηδκ πνχηδ ειθάκζζζ ηδξ 

ζηδκ πμθζηζηή: Βκδζαθένμοζα ζοκέκηεολδ ιε ηδκ Βθέκδ ημφνα» (η.83 ζ.15), «Δ 

αθιαηχδδξ ελέθζλζξ ηδξ Βθθδκίδαξ: Έκα απυνεδημ μπονυ ηαηεηηήεδ απυ ηα αζεεκέξ 

θφθμκ. Δ επζηοπία ηςκ ημνζηζζχκ ζηζξ εζζαβςβζηέξ ελεηάζεζξ ηδξ Ώνπζηεηημκζηήξ πμθήξ 

ημο Πμθοηεπκείμο» (η.256 ζ.8-9), «Μζα αηυιδ βοκαζηεία ηαηάηηδζζ: Βθθδκίδεξ ζηα 

ενβαζηήνζα ηδξ αημιζηήξ εκένβεζαξ» (η.310 ζεθ.105), «Δ πνχηδ Βθθδκίδα Πνφηακζξ» 

(η.650 ζ.76-77) η.ά. 

217
 «Οζ αονζακέξ κμζημηονέξ: Δ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζζ ηςκ θηςπχκ ημνζηζζχκ. Δ 

Οζημηονζηή πμθή ηδξ Βκχζεςξ Βθθδκίδςκ» (η.21 ζ.14-15), «πμθέξ επαββεθιαηζηήξ 

ηαζ επζζηδιμκζηήξ ιμνθχζεςξ βζα ηζξ κέεξ: Πνμζυκηα πμο απαζημφκηαζ ηαζ εθυδζα πμο ε’ 

απμηηήζμοκ μζ ζπμοδάζηνζεξ» (η.120 ζ.12-14), «Σμ πνυαθδια επαββεθιαηζημφ 

πνμζακαημθζζιμφ: πζ υθμζ ζημ βοικάζζμ. Σί δοκαηυηδηεξ ηαζ πνμμπηζηέξ πνμζθένμοκ 

μζ ηεπκζηέξ ηαζ επαββεθιαηζηέξ ζπμθέξ ζημοξ κέμοξ» (η.355 ζ.36-39), «Γναθζηέξ Σέπκεξ: 

Σμ ιέζμκ βζα ηδκ άκμδμ ημο αζζεδηζημφ επζπέδμο ζηδκ Βθθάδα» (η.592 ζ.88-91) η.ά. 

218
 π.π. «Ώζ αδεθθαί κμζμηυιμζ: Έκα ηαη’ ελμπήκ ημζκςκζηυ επάββεθια πμο πνμζθένεζ 

ακεηηίιδηεξ οπδνεζίεξ ζημκ άκενςπμ» (η.18 ζ.6-7), «Σα ηαζκμφνβζα επαββέθιαηα: Νέμζ 

εκδζαθένμκηεξ δνυιμζ ακμίβμκηαζ ηχνα ζηζξ βοκαίηεξ πμο γδημφκ απαζπμθήζεζξ 

πενζζζυηενμ πνμζανιμζιέκεξ ζημ πκεφια ηδξ επμπήξ ιαξ» (η.315 ζ.26), «Καζκμφνβζα 

επαββέθιαηα: πμθή Μμκηεθίζη» (η.351 ζ.12), «Μπαίδιπο ίηηεν: Σμ κέμ βοκαζηείμ 

επάββεθια» (η.379 ζ.100-101), «Βίιαζηε μζ ελενεοκήηνζεξ: Έκα ηαζκμφνβζμ επάββεθια 

πμο εκδζαθένεζ άιεζα ηζξ βοκαίηεξ πμο δεκ έπμοκ ηαηηζηή ενβαζία, ηζξ θμζηήηνζεξ, ηζξ 

κμζημηονέξ» (η.401 ζ.40- 42), «Οζ Αδιυζζεξ πέζεζξ: Έκαξ ηαζκμφνβζμξ υνμξ, έκα 

ηαζκμφνβζμ επάββεθια, πμο ηονζμθεηηζηά εζζαάθθεζ ζηδ γςή ιαξ» (η.458 ζ.36-38). 

219
 Βκδεζηηζηά: «Βηεί υπμο ηχνα ζιζθεφεηαζ δ βοκαζηεία ζςιαηζηή μιμνθζά» (η.9 ζ.58-

59) (Δ Βθθδκίδα ζηα βοικαζηήνζα), «Βζδζημί αεθδηζημί ζφθθμβμζ απμηθεζζηζηά βζα 

βοκαίηεξ: Πνςηάεθδια ιπάζηεη βοκαζηχκ. Σα ημζκςκζηά ηςκ αεθδηνζχκ. Φεζκμπςνζκμί 

αβχκεξ ζηίαμο» (η.125 ζ.25) (Δ Βθθδκίδα ζηα βήπεδα ηαζ ζημοξ ζηίαμοξ, ζε ζοκέπεζεξ), 

«Βεκζηή Ώηαδδιία ςιαηζηήξ Ώβςβήξ» (η.218 ζ.14-17) (Οζ Βθθδκίδεξ ζηα 

βοικαζηήνζα), «Σεκκίζηνζεξ απυ 18 πχνεξ. 80 θεοηέξ πανμοζίεξ ζηα αεδκασηά ηεναίκ» 

(η.507 ζ.48-50). 
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 «Δ βοκαίηα ζηδκ Βθθδκζηή κμιμεεζία» (η.5 ζ.7) (Ο κμιζηυξ ζαξ ζφιαμοθμξ, ζε 

ζοκέπεζεξ) «Ο εεζιυξ ηδξ πνμίηαξ απυ ηδ κμιζηή ημο πθεονά» (η.100 ζ.33) (Ο άκδναξ δ 

βοκαίηα ηαζ μζ κυιμζ, ζε ζοκέπεζεξ), «Δ ενβαγυιεκδ βοκαίηα ζηδκ Βθθάδα» (η.286 ζ.15-

16) (Δ βοκαίηα ιπνμζηά ζημ κυιμ, ζε ζοκέπεζεξ), «Γφνς απυ ημ βάιμ ηαζ ηδκ μζημβέκεζα 

ΐ΄» (η.621 ζ.59) (Ο κμιζηυξ ζφιαμοθμξ, ζε ζοκέπεζεξ).η.ά. 

221
 «Δ ροπμθμβία ηδξ βοκαίηαξ» (η.3 ζ.13) (ζε ζοκέπεζεξ), «Έκαξ ροπζαηνζηυξ υνμξ ηδξ 

ιυδαξ: Σμ ζφιπθεβια ηαηςηενυηδηαξ 1
μ»

 (η.86 ζ.61) (ζε ζοκέπεζεξ), «Ο ηανηίκμξ ημο 

ζηήεμοξ εεναπεφεηαζ εθ’ υζμκ βίκεζ εβηαίνςξ δζάβκςζζξ ημο: οκέκηεολζξ ιε ηδκ 

δζεοεφκηνζα ημο Σιήιαημξ Βνεοκχκ ημο Ώκηζηανηζκζημφ Εκζηζημφημο Ώεδκχκ Αν. Αάθκδ 

Παπαδμπμφθμο» (η.100 ζ.6-7), «Πχξ ενβάγεηαζ ημ ζχια ζαξ: Έκαξ εαοιάζζμξ ηαζ 

πμθφπθμημξ ιδπακζζιυξ» (η.112 ζ.26), «Δ Ώνηδνζμζηθήνςζζξ ΐ΄: Δ πενζαυδηδ 

αννχζηεζα ηςκ βδναηεζχκ» (η.162 ζ.30-31) (Ώννχζηεζεξ ηδξ επμπήξ ιαξ, ζε ζοκέπεζεξ), 

«Σί είκαζ μζ ροπμζςιαηζηέξ αζεέκεζεξ» (η.539 ζ.32-33) (Ο βζαηνυξ ζημ ζπίηζ, ζε 

ζοκέπεζεξ). «Σί είκαζ ηαζ πςξ ακηζιεηςπίγεηαζ ημ έιθναβια ημο ιομηανδίμο» (η.632 

ζ.49-51) ηθπ. 

222
 Πενζμνίγμιαζ κα ικδιμκεφζς ιενζηά πμζήιαηα: ημο Λάιπνμο Πμνθφνα, «Συηε πμο 

ζ’ είδα κάνπεζαζ» (η.1 ζ.3), ημ βκςζηυ ημο Κχζηα ΐάνκαθδ, «Δ Μάκα ημο Υνζζημφ» (η.5 

ζ.7). «Υνζζημφβεκκα», ημο Κςζηή Παθαιά, (η.23 ζ.3) (απυζπαζια), «Μάκα», ημο 

Γεναζ. Μανημνά (η.80 ζ.9), «Μήκοια ζηδκ Άκμζλδ», ημο Γαπανία Παπακηςκίμο, (η.136 

ζ.3).  

223
 Ώπυ ηα λέκα μκυιαηα: Γηο κηε Μςπαζάκ (η.119 ζ.20), χιενζεη Μςι, (η.163 ζ.44-

49), ηέθακ Σζαάσπ (η.168 ζ.67), Ώβηάεα Κνίζηζ (η.185 ζ.37-41), Έιζθο Μπνμκηέ 

(η.194ζ.65), Ώ. Κνυκζκ (η.303ζ.52-54), Αάθκο κηο Μςνζέ (η.369 ζ.60-61, 65), Πενθ 

Μπαη (η.394 ζ.48-49), Γχνγ ζιεκυκ (η.539 ζ.134-35) η.ά. 

224
 Ονζζιέκα παναδείβιαηα: «Ώεδκά Σανζμφθδ» (η.27 ζ.33) (Πμνηναίηα ζφβπνμκςκ 

εηθεηηχκ Βθθδκίδςκ, ζε ζοκέπεζεξ), «Πμφ ενβάγμκηαζ ηαζ ειπκέμκηαζ μζ ζοββναθείξ ημο 

ηαζνμφ ιαξ» (Βφα ΐθάιδ, Άββεθμξ Σενγάηδξ, Δθίαξ ΐεκέγδξ, Π. Πνεαεθάηδξ, Λζθίηα 

Νάημο, Γζχνβμξ Θεμημηάξ, Γζάκκδξ θαηζακάηδξ, Βθέκδ Οονάκδ) (η.372 ζ.72-75), 

«Βθέκδ ΐθάπμο: Σμ μθμηθδνςιέκμ πμνηναίημ ηδξ επζηοπδιέκδξ βοκαίηαξ» (η.426 ζ.48-

50), «Σμ Βθθδκζηυ Εκζηζημφημ ηδξ ΐεκεηίαξ» (η.539 ζ.43-46), «ΐζαθία πμο θάααιε» 

(η.547 ζ.6), «Οδοζζέαξ Βθφηδξ: Με ακμζπηά πανηζά» (η.633 ζ.44-46), «Βθθδκίδεξ 

πεγμβνάθμζ: Έθθδ Ώθελίμο» (η.645 ζ.19) (ζε ζοκέπεζεξ), «Κχζηαξ ΐάνκαθδξ: Σμ χνζιμ 

ηέηκμ ηδξ μνβήξ» (η.649 ζ.52-53). 

225
 «Έθθδ Γμονμφδδ: Μζα ηαθθζηέπκζξ ημο πμνμφ ηαζ ιζα αημφναζηδ ενβάηνζα» (η.282 

ζ.17) (Εένεζεξ ηδξ Σέπκδξ, ζε ζοκέπεζεξ), «Ώββεθζηή Υαηγδιζπάθδ: Δ εθθδκμθάηνζξ ηονία 
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πμο ακααίςζε ηδκ εθθδκζηή θασηή ηέπκδ» (η.328 ζ.38) (Αζαηεηνζιέκεξ ζφβπνμκεξ 

εθθδκίδεξ, ζε ζοκέπεζεξ), «ΐίηηςν ΐαγεθανφ: Ο παηέναξ ηδξ «Πμπ ανη» (η.417 ζ.40-43), 

«Αδιήηνδξ Μοηανάξ: Ο ηζκδιαημβνάθμξ ζηδ γςβναθζηή» (η.513.38-40) η.ά. «Έθαζξ 

Πνίζθετ: Ο ιμκηένκμξ ηναβμοδζζηήξ πμο λεηνέθθακε ηζξ Ώιενζηακίδεξ (η.176 ζ.58-59), 

«ημ γςκηακυ νοειυ ημο ζαίδη» (η.428 ζ.51-55), «ηνααίκζηο» (η.460 ζ.34-35) (Οζ 

ζοκεέηεξ ηδξ επμπήξ ιαξ, ζε ζοκέπεζεξ), «Φςκέξ πμο έθενακ ημ ηαζκμφνβζμ» (Νέμ Κφια) 

(η.498 ζ.34-37), «Βοηοπία Παπαβζακκμπμφθμο: Δ ‘ημνοθαία’ ημο θασημφ ιαξ ζηίπμο» 

(η.512 ζ.32-34), «Δ πνμκζά Μπεηυαεκ ζηδκ Βονχπδ» (η.533 ζ.34), «Σα ηναβμφδζα ιμο 

είκαζ ηνφπζα» (αααυπμοθμξ) (η.632 ζ.116-118), «Θεμδςνάηδξ: Γζα έκα ηυζιμ, πμο εα 

ηναβμοδάεζ εθεφεενα» (η.643 ζ.24-26,114) η.ά. «Σα 12 πνυζςπα ηδξ Ώθίηδξ» (η.222 

ζ.14-15), «ΐάζς Μακςθίδμο» (η.306 ζ.19-21) (Οζ ιεβάθμζ πνςηαβςκζζηέξ), «θμζ μζ 

δνυιμζ μδδβμφκ ζημ εέαηνμ» (η.416 ζ.83-87), «Αφμ Δθέηηνεξ ζε δομ Ώνπαία Θέαηνα» 

(η.590 ζ.142-144) (Πμθζηζζηζηή γςή), «Σα εέαηνα ημο πεζιχκα» (η.621 ζ.150-152), «Δ 

Γηυθθς πςνίξ θμοζηακέθα αθθά ηαζ πςνίξ ιπθμφ-ηγδκ» (η.636 ζ.116-117) η.ά. «Πχξ 

ηαηαζηεοάγεηαζ ιζα ζηαν ημο Υυθθοβμοκη» (η.32 ζ.27), «Σα ιεβάθα πάεδ: Γζαηί 

πςνίγμοκ μζ αζηένεξ;» (η.280 ζ.64-66), «Κζκδιαημβνάθμξ ’61-΄62: Οζ ηαζκίεξ πμο εα 

πνμαθδεμφκ ημ πεζιχκα» (η.308 ζ.36-39), «Δ 19
δ
 Μπζεκάθε» (η.510 ζ.20-22), «Δ 

ζζημνίαξ ιαξ ηζκδιαημβναθζηή αδεία!» (η.577 ζ.14-17), «Δ πζμ πθμφζζα 

ηζκδιαημβναθζηή πνμκζά» (η.644 ζ.107-111) η.ά.  

226
 Μεηαλφ άθθςκ: «Θέθεηε κα γήζεηε 100 πνυκζα; Κάκηε μζημβέκεζα ζοιαμοθεφεζ μ 

βζαηνυξ Ώανάκςθ ιαεδηήξ ημο Μπμβημιυθεηξ» (η.59 ζ.48), «Κζκδοκεφεζ δ εθθδκζηή 

μζημβέκεζα;: Σμ δζαγφβζμ ‘Οοξ μ Θευξ ζοκέγεολεκ’» (η.215 ζ.14-16), «οιαμοθέξ βζα έκα 

εοηοπζζιέκμ βάιμ» (η.246 ζ.28-29), «Άθθαλε ιμνθή δ εθθδκζηή μζημβέκεζα;» (η.569 

ζ.36- 37), «Γεοβάνζα ημο ηαζνμφ ιαξ» (η.631 ζ.44-46).  

227
 «Αζαημζιήζαηε ημ ζπίηζ ζαξ πςνίξ ιεβάθα έλμδα» (η.9 ζ.27), «Σμ ιεβάθμ πνυαθδια 

ημο ζπζηζμφ: Κμογίκα ηαζ πνυπεζνδ ηναπεγανία. ΐ΄» (η.106 ζ.46) (Ο δζαημζιδηήξ ιαξ ζημ 

ζπίηζ ζαξ, ζε ζοκέπεζεξ), «Εδέεξ βζα ηδ ζφβπνμκδ δζαηυζιδζζ ημο ζπζηζμφ 1
μ
» (η. 204 ζ.8-

11),  «Ώοηέξ είκαζ μζ 5 ααζζηέξ ανπέξ ζηδ δζαηυζιδξ» (Ο δζαημζιδηήξ ιαξ ζημ ζπίηζ 

ζαξ), (η.367 ζ.66-70) η.ά. 

228
 «8 ηνυπμζ βζα κα δζεοημθοκεείηε ζημ κμζημηονζυ» (η.30 ζ.8), «Πχξ πνέπεζ κα 

ζζδενχκμοιε» (η.83 ζ.46) (Ο ζφιαμοθμξ ηδξ κμζημηονάξ, ζε ζοκέπεζεξ), «Πχξ εα 

θοθάλεηε ηα ηαθμηαζνζκά ζαξ» (η.227 ζ.7), «Δ ιζηνή εβηοηθμπαίδεζα ηδξ κμζημηονάξ» 

(η.366 ζ.67-74), «Σμ κμζημηονζυ ζαξ ηαζ πχξ κα ημ δαιάζεηε: οκέπεζα ζοιαμοθχκ απυ 

ημ αζαθίμ ηδξ αιενζηακίδαξ Πεβη Μπνάηεκ» (η.534 ζ.96-97), «Ώκ πνυηεζηαζ κα 

ιεηαημιίζεηε» (η.644 ζ.82-84) η.ά. 
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 «Δ πναζζκάδα ζημ ζπίηζ (η.59 ζ.25), «Σμ πνάζζκμ ιέζα ζημ ζπίηζ» (η.87 ζ.11), «Ο 

ηήπμξ ζαξ» (η.174 ζ.27-28) η.ά. 

230
 «Έκα ςναίμ εθθδκζηυ έεζιμ μζ ααζζθυπζηεξ, ημ πνςημπνμκζάηζημ ηναπέγζ: Ο 

πνςημπνμκζάηζημξ ιπαηθααάξ ιπμνεί κα ακηζηαηαζηαεή εαοιάζζα απυ ημ ‘πακμφι 

ιπμονέη’» (η.24 ζ.45-46) (Οζ ζεθίδεξ ιαξ βζα ηδ ιαβεζνζηή ηαζ γαπανμπθαζηζηή, ζε 

ζοκέπεζεξ), «Δ ηέπκδ ηδξ ιαβεζνζηήξ ηαζ γαπανμπθαζηζηέξ ζηδ ΐυνεζμ Βθθάδα: Βηθεηηέξ 

ζοκηαβέξ απυ ηδ Μαηεδμκία, απυ ηδ ζοθθμβή ηδξ ζοκενβάηζδμξ ιαξ η. Υνφζαξ 

Παναδείζδ» (η.216 ζ.28-29), «Οζ εδζαονμί ηδξ Βθθδκζηήξ ημογίκαξ: ΜςναΎηζημ 

θαβμπυηζ!» (η.381 ζ.30-33), «Δ Βονχπδ ζημ ηναπέγζ» (Γζμοβημζθααία, Ώοζηνία, 

Βθαεηία, Γενιακία, Σζεπμζθμααηία, Γαθθία, Οθθακδία, Ώββθία, Εζπακία, Εηαθία) (η.429 

ζ.104-106), «Τπάνπμοκ πμθθμί ηνυπμζ κα ιαβεζνέρεηε ημ ηνέαξ» (η.544 ζ.111-115) ηθπ.  

231
 «Μζα πναηηζηή ιέεμδμξ βζα κα ιάεεηε Κμπηζηή ηαζ Ραπηζηή, 1

μ
» (η.1 ζ.30-31) (ζε 

ζοκέπεζεξ), «Πχξ κα οπμθμβίγεηε πυζμ φθαζια πνεζάγεζεε» (η.137 ζ.31) (Σμ 

αθθααδηάνζμ ηδξ ναπηζηήξ ηέπκδξ, ζε ζοκέπεζεξ), «Σμ Ώ-ΐ ηδξ ναπηζηήξ» (η.338 ζεθ.52-

53), «Ραπηζηή 2
μ
 ιάεδια: Δ αεθυκα είκαζ δζαζηέδαζδ» (η.649 ζ.110-11) (ζε ζοκέπεζεξ) 

η.ά. 

232
 «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ θαη ην ζπίηη ζαξ πνμζθένεζ ιζα εφημθδ ηαζ πναηηζηή ιέεμδμ 

ηεκηδιάηςκ» (η.2 ζ.48-49) (ζε ζοκέπεζεξ), «Σα ηεκηήιαηα ημο μπζζεμθφθθμο ιαξ: 

Ρυιαμζ ηαζ ιαίακδνμζ» (η.191 ζ.67), «ηδ ααεεζά βαθάγζα εάθαζζα» (η.251 ζ.48-49), 

«Αακηεθςηά βζαηαδάηζα ηαζ ιακζέηεξ» (η.382 ζ.96-97), «Κμονηίκεξ ιε ημ αεθμκάηζ» 

(η.538 ζ.38-39,150), «ημνπίζηε θμοθμφδζα ζημ ηναπέγζ ζαξ» (η.635 ζ.76-79) η.ά. 

233
 «Καθμηαζνζκή πθεηηή ιπθμφγα ιε αγμφν» (η.5 ζ.16), «Σζάκηα απυ ζπάββμ: Έκα 

πθεηηυ πμθφ πναηηζηυ» (η.144 ζ.21), «Σα πθεηηά ιαξ: Καθχξ ημκ ηον’ Υεζιχκα» (η.255 

ζ.35-37), «Πθεηηά βζα κέεξ ηαζ ιμκηένκεξ ημπέθεξ» (η.461 ζ.91-92,132,134), «Πθεηηά: Δ 

έηθναζδ ηδξ ιυδαξ ΄74» (η.621 ζ. 84-89,126,128,130) η.ά.  

234
 η.56 παν.2, η.180 παν.62, η.297 παν.109, η.388 παν.136, η.471 παν.160, η.596 παν.199, 

η.645 παν.214, ηθπ. 

235
 «Δ άκμζλζξ άνπζζε» (η.4 ζ.34-35), «Ώκμζλζάηζηδ ιυδα: Καπέθα» (η.80 ζ.21), «Γζα ηζξ 

ιέθθμοζεξ ιδηένεξ: Γζα ηδκ ελμπή ηαζ ηδκ πυθζ» (η.144 ζ.40,50-51), «Βθθδκζηά οθακηά» 

(η.300 ζ.27-33) η.ά.  

236
 ΐθ. πζμ ηάης: V. Δ εηπαίδεοζδ δξ Βθθδκίδαξ ζηδ ιυδα.  

237
 ΐθ. πζμ ηάης: VII. Ώκάδεζλδ πνυζςπςκ ηαζ πνμσυκηςκ. 

238
 Βκδεζηηζηά: Οιμνθζά: «Σμ θελζηυ ηδξ μιμνθζάξ ηαζ ηδξ οβείαξ» (η.1 ζ.53-56) (έκεεημ 

ζε ζοκέπεζεξ), «Δ μιμνθζά ηαηά ιήημξ ηαζ πθάημξ» (η.14 ζ.34-35), «Δ μιμνθζά ζηδκ 



145 
 

                                                                                                                                                                       
βοκαίηα: Ώοηζά ηαζ ζημοθανίηζα-Σα νυδζκα ιάβμοθα» (η.104 ζ.14), «Έκα ηέθεζμ ζηήεμξ 

πάνζξ ζηζξ θοζζηέξ αζηήζεζξ ημο ζχιαημξ» (η.153 ζ.50-51), «Σμ ιαηζβζάγ: πςξ 

δζδάζηεηαζ ζημ Υυθθοβμοκη απυ ημκ ιεβάθμ ιαηζβζέν Γηυνκημκ Μπς» (η.197 ζ.58-59), 

«Δ ζοκηαβή ηδξ μιμνθζάξ: Ώνιμκζηή ζζθμοέηα, θςηεζκή επζδενιίδα, επζηοπδιέκμ 

ιαηζβζάγ ηαζ έκα ιάεδια ημιρυηδηαξ» (η.257 ζ.42-44), «4 ζδιεία ηδξ εδθοηυηδηαξ» 

(η.337 ζ.60-61), «Βπζζηνμθή ζημ ηθαζζηυ φθμξ» (η.619 ζεθ.78-81) ηθπ. Κμζκςκζηή 

οιπενζθμνά: «Οδδβυξ οιπενζθμνάξ, Οζ ηαθμί ηνυπμζ είκαζ ημζκςκζηή ακάβηδ» (η.12 

ζ.12) (ζε ζοκέπεζεξ), «ααμοάν ΐίαν: Οζ ζοκκοθάδεξ» (η.171 ζ.7) (ζε ζοκέπεζεξ), «Δ 

ενβαγυιεκδ βοκαίηα: Πμζέξ πνέπεζ κα είκαζ μζ ζπέζεζξ ηδξ ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ ηδξ» 

(η.222 ζ.19), «Σμ επαββεθιαηζηυ ααμοάν ΐίαν» (η.350 ζ.84-85), «Σμ ζφβπνμκμ 

ζααμοάν αίαν 1964» (η.364 ζ.19-22) (ζε ζοκέπεζεξ) η.ά. 

239
 «Σμ παναιοεάηζ ιαξ: Ο Γζακκάηδξ» (η.1 ζ.59) (Μία ζεθίδα βζα ηα παζδζά), 

«Φμφθβημν μ Ώηαιάκμξ: Πενζπεηεζχδεξ εζημκμβναθδιέκμ ακάβκςζια.4
μ
»

 
(η.192 ζ.30) 

(Γζα κα δζαζηεδάγμοκ ηα παζδζά ζαξ, ζε ζοκέπεζεξ), «Σμ ζπίηζ ημο ιοζηδνίμο: Έκα 

πενζπεηεζχδεξ παζδζηυ ιοεζζηυνδια» (η.424 ζ.50-51) (Παζδζηυ ιοεζζηυνδια ζε 

ζοκέπεζεξ). Πανάθθδθα ηαζ ζεθίδεξ ιε εέιαηα παζδαβςβζηά, ζαηνζηά, παζδζηήξ ιυδαξ η.ά. 

Βκδεζηηζηά: «Μφδζζξ ημο παζδζμφ ζηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα» (η.120 ζ.28) (Δ 

ζηήθδ ημο Παζδαβςβμφ), «Δ επζηοπία ζημ ζπμθείμ ζδιαίκεζ ηαζ επζηοπία ζηδ γςή; Σί θέεζ 

δ ζφβπνμκδ παζδαβςβζηή» (η.189 ζ.61), «Δ πανμφιεκδ πανέθαζδ ηςκ παζδζηχκ πθεηηχκ: 

Βίκαζ δζαηέδαζζξ κα νάρεηε ηάηζ βζα ηδκ ηυνδ ζαξ» (η.274 ζ.64-68), «Σμ παζδί ζαξ νςηά 

βζα ημ Θευ» (η.328 ζ.36-37), «Πχξ βεκκζέηαζ δ ζηέρδ ηαζ ακαπηφζζεηαζ ζημ παζδί» 

(η.447 ζ.46-451), «Δ ζελμοαθζηή αβςβή ηςκ παζδζχκ» (η.613 ζ.36-38).  

240
 «Μεηαμχ καο: Μηα θνπέιια ηνπ γπκλαζίνπ ζπδεηά κε ηελ ζπκκαζήηξηά ηεο, Ζ θίιε ζαο 

Άλλπ» (η.388 ζ.13), «Σφπν ζηα ληάηα: ειίδεο αθηεξσκέλεο ζηηο λέεο θνπέιιεο απφ 15 

κέρξη 19 εηψλ», η.434 ζ.112-113), «JUNIOR» (η.514 ζ.20-21), «Νέεξ ημπέθθεξ» (η.649 

ζ.186) ηθπ. 

241
 Βκδεζηηζηά: «Οη ζειίδεο γηα ηνπο άλδξεο» (η.311 ζ.144-145), «Έκαξ άκδναξ ιεηαλφ 

ιαξ» (η.462 ζ.116-118, 573 ζ.110-111, 651 ζ.174-175). 

242
 Γζα πανάδεζβια «Μζθμφκ ηα Άζηνα» (η.1 ζ.57, 196 ζ.66), «Σμ ςνμζηυπζμ ημο 

Φνακζέζημ ΐάθκηεν: Ώπμηθεζζηζηυηδξ: Francesco Walder» (η.443 ζ.128-129), «Δ 

αζηνμθμβία ζηδ γςή ιαξ» (η.532 ζ.8-11)., «Μζθμφκ η΄ άζηνα βζα ηδ γςή ιαξ» (η.644 

ζ.100-101).  

243
 «Μζα ζεθίδα Υζμφιμν» (η.207 ζ.79), «Βφεοιδ ζεθίδα» (η.297 ζ.2), «Δ βεθμζμβναθία 

ημο ΚΤΡ» (η.379 ζ.41, 456 ζ.30, 546 ζ.27), «Σμ πζμφιμν ημο ΚΟΤΛΏ» (η.565 ζ.9). 

«Υζμφιμν» (η.606 ζ.19) ηθπ. 
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244

 «Πενκάηε εοπάνζζηα ηδκ χνα ζαξ» (η.74 ζ.57), «Πενκάηε εοπάνζζηα ηδκ χνα ζαξ 

ιαεαίκμκηαξ» (η.128 ζ.55), «Πενάζηε εοπάνζζηα ηδκ χνα ζαξ» (η.274 ζεθ.78), 

«ηαονυθελμ ημο Γνάκα» (η.468 ζ.159), «Γζα κα πενκά δ χνα» (η.521 ζ.118), 

«Πκεοιαηζηά παζπκίδζα» (η.632 ζ.114). 

245
 «Παζπκίδζα βζα ηζξ ζοκακαζηνμθέξ» (η.80 ζ.29), «Παζπκίδζα ζοκακαζηνμθχκ» (η.141 

ζ.62), «Σί εα παίλμοιε απυρε;» (η.237 ζ.30-32) ηθπ. 

246
 «Μάεεηε ιε εθάπζζηα απθά ιαεήιαηα κα παίγεηε ζηάηζ» (η.132 ζ.57), «ηςηζέγζηδ 

ΓΚΏΜΠΕ» (η.159 ζ.65), «Σα ςναζυηενα πνμαθήιαηα» (η.188 ζ.65), «οκδοαζιμί» 

(η.192 ζ.65) η.ά. 

247
 π.π. «Σμ ιπνίηγ» (η.621 ζ.120, 632 ζ.143)  

248
 «ΡΏΠΏ: Ο κέμξ πμνυξ ηδξ ιυδαξ» (η.5 ζ.41), «Βθάηε κα πμνέρμοιε: Σμ «Σζα-Σζα-

Σζα» (η.9. ζ.11), «Μάεεηε κα πμνεφεηε: οιαμοθέξ απυ ημ ηαθφηενμ πμνεοηζηυ γεοβάνζ 

ηδξ Ώιενζηήξ, Κάενζκ ηαζ Άνεμον Μάναζτ» (η.66 ζ.22-23), «Εδμφ θμζπυκ ημ Ρμη εκη 

Ρμθ» (η.180 ζ.24). «Κνυμοθ: Έκαξ ηαζκμφνβζμξ πμνυξ ηδξ ιυδαξ» (η.208 ζ.12-13), «Πχξ 

εα ιάεεηε ημ πμφθα πμοπ» (η.234 ζ.15), «Σζα-ηζα-ηζα» (η.263 ζ.24-25). 

249
 «‘Δ ζδακζηή βοκαίηα ημο 1965’: Έκαξ εηπθδηηζηυξ δζαβςκζζιυξ ζ’ εονςπασηή 

ηθίιαηα» (η.399 ζ.25), «Ο ιεβάθμξ πακεονςπασηυξ δζαβςκζζιυξ: Δ Εδακζηή Γοκαίηα 

1966» (η.429 ζ.8-9). «Δ Εδακζηή Γοκαίηα ηδξ Βθθάδμξ 1967: ε ζοκενβαζία ιε ημκ 

ζηαθζηυ μνβακζζιυ ‘La Moda Ideale’ Milano» (η.447 ζ.19), Νέμζ Μμκηεθίζη: αθ. πζμ 

ηάης, Ώκάδεζλδ πνυζςπςκ ηαζ πνμσυκηςκ υ. π.. Άθθμζ δζαβςκζζιμί: «Κζκδιαημβναθζηυξ 

Αζαβςκζζιυξ: Ώκαγδημφκηαζ μζ 4 ημπέθθεξ πμο δζαεέημοκ ζπεηζηά πνμζυκηα βζα κα 

πνςηαβςκζζηήζμοκ ημκ Ώπνίθζμ ζε 2 ηαζκίεξ πμο εα βονίζδ δ ‘Πανεεκχκ Φίθιξ’», (η.185 

ζεθ.9), « ιεβάθμξ δζαβςκζζιυξ ιαξ: Λμοθμοδζαζιέκδ Ώεήκα» (η.341 ζ.70), «Ώ΄ 

πακεθθήκζμξ δζαβςκζζιυξ δαηηοθμβναθίαξ» (η.356 ζ.35), «Ο πνχημξ ιεβάθμξ 

δζαβςκζζιυξ πθεηηζηήξ» (η.469 ζ.4), «Αζαβςκζζιυξ αζηνίκαξ ιε εέια ημ ζήια ημο 

ιαθθζμφ» (η.514 ζ.11). «Μεβάθμξ δζαβςκζζιυξ ιαβεζνζηήξ» (η.590 ζ.49). 

250
 η.14.ζ.52,60. η.101 ζ.30-31,55-56. η.198 ζ.55-57. η.224 ζ.61,64.η.339 ζ.14,103,105-

106, 108.η.405 ζ.25,125,138,143.η.547 ζ.128-130. η.632 ζ.141. 

251
 «Βλοπδνέηδζδ Ώκαβκςζηνζχκ», η.369 ζ.19, 411 ζ.123, 440 ζ.46. ηθπ. 

252
 «Πεηνζέξ ζηδ ζφκηαλζ» (η.274 ζ.4, 327 ζ.4,440 ζ.38,40,43), «ΓΤΝΑΗΚΑ πνμξ 

βοκαίηεξ» (η.249 ζ.9. η.480 ζ.4), «Οζ Γοκαίηεξ ιεηαλφ ιαξ» (η.501 ζ.4-5), «Γνάιιαηα 

ζηδ ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.547 ζ.4-5), «Ώβαπδηή ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.577 ζ.19-20,21, 650 

ζ.19,21,23,25) ηθπ. 

253
 «Μαβζηή Ώθοζίδα» (η.380 ζ.141,399 ζ.9, 510 ζ.95, 621 ζ.122) η.ά. 
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254

 «Μπμοηίη», «Νέμζ δίζημζ» (η.150 ζ.6), «Σα ηεκηήιαηα ηδξ D.M.C.» (η.210 ζ.51), 

«Βμνηαζηζηή Ώεδκασηή ΐζηνίκα» (η.259 ζ.98,100), «Δ Ώεδκαία ζηδκ αβμνά», 

«Κμοαεκημφθεξ», «ηζ εέθεζ δ βοκαίηα», «Σμ ηαποδνμιείμ ηδξ Έθδξ» (η.366 

ζ.107,108,110-112), «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ ζηδ ζφβπνμκδ γςή», «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ βζα ηδ βοκαίηα» 

(η.489 ζ.18, 26-29), «Οδδβυξ αβμνάξ βζα ηζξ ηαηζανυθεξ» (η.577 ζ.112-114), «Μυδα 

βοκαίηα ηαζ μιμνθζά», «Βίδα ηαζ ζδιείςζα» (η.632 ζ.40-41,138) ηθπ.  

255
 «Κάξηεο πάξηεο, Μπζηξά, Γπζείνπ, Μνλεκβαζίαο» (η.242). «Ζ πξνζθχλεζηο ησλ 

πνηκέλσλ», ηεο θαπλνβηνκεραλίαο Κεξάλεο Α.Δ. (η.259). «ΕΔΦΤΡΟ Α.Δ. Δπηρεηξήζεηο 

ππεξπνληίνπ αιηείαο» (η.282). «Νεπηαγσγείνλ ΟΝΗΑ ΓΡΑΚΟΤ» (η.330), «ΒΟΚΣΑ 

Α.Δ.» (η.333), «Πιαθάθηα θεξακηθήο Edit» (η.380), «Πιεθηά COURTELLE» (η.410), 

«ΜΔΣΑΥΑ» (η.415) (πμηά), «Αληηληθφη 22» (η.419) (ηζζβάνα), «ΚΑΣΡΑΝΣΕΟ ΠΟΡ» 

(η.452), «Μαγηθέο βηβιηνζήθεο γηα ζχγρξνλα ζπίηηα», ηεο εηαηξείαο ΑΛΚΑ ΑΓΑΛΗΧΣΖ» 

(η.464), «Οη Μεγάινη φισλ ησλ επνρψλ: Οξγαληζκφο Δπξσπατθψλ εθδφζεσλ» (η.466), 

«Starlet Helen Gurtis» (η.481) (ζαιπμοάκ, θαη, θμζζυκ πνμζχπμο), «‘NESTLE’: γάια 

ζηηγκήο ‘ΝΔΟΝ NIDO’» (η.505), «ΚΔΡΑΜΗΚΖ Edit» (η.555), Courtelle Tricolen (η.558) 

(πθεηηά εκδφιαηα), «Super market Θαλφπνπινο» (η.559), «atrix» (η.578) (ηνέια πενζχκ), 

«Παγθφζκηνο Λανγξαθηθή Γεσγξαθηθή θαη Ηζηνξηθή Δγθπθινπαίδεηα, ηεο εηαηξείαο 

Γηνβάλε» (η.593), «Μηληφλ» (η.598) (εκδφιαηα), «Parker» (η.628), «TIDE–OMATIK» 

(η.631), «Ησλία» (η.635) (ζεναίηζζα), «Αθνί Λακπξφπνπινη» (η.650) (εκδφιαηα), Βίκαζ 

πνμθακέξ, υηζ ζπεδυκ ημ ζφκμθμ ηςκ δζαθδιίζεςκ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ βοκαίηα ηαζ ημ 

ζπίηζ! 

256
 Δ επζεοιία ηςκ ακαβκςζηνζχκ βζα ηδκ θνμκηίδα ηδξ μιμνθζάξ απυ ηδκ ανπή ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1950 απαζπμθεί ζδζαίηενα ηζξ ακαβκχζηνζεξ. «Έρσ ηελ κεγαιχηεξε 

αιιεινγξαθία» δδθχκεζ ζοκενβάηδξ ημο πενζμδζημφ, Συκο Μπνάηζμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

Γζακήθθμο, πμο δζαπεζνίγεηαζ ηδκ αθθδθμβναθία «Δ μιμνθζά ημο Πνμζχπμο ηαζ ημο 

χιαημξ» (η.80 ζ.14).  

257
 πςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ αθθδθμβναθία ιυδαξ εκδζαθένμκηαζ ηυζμ βζα ηδκ ακακέςζδ 

ηδξ ειθάκζζήξ ημοξ, αθθά ηαζ άθθςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζάξ ημοξ, ηςκ παζδζχκ ή ηδξ 

ιδηέναξ ημοξ. ΐθ. Δ.Μ.Γ.Κ. (η.89 ζ.55), Β.Ν. (η.124 ζ.64), ΜΟΝΑ-ΛΗΕΑ (η.299 ζ.90) ηθπ. 

Πένα απυ ηα ιμκηέθα πμο πανμοζζάγμκηαζ ηάπμζεξ γδημφκ ηαζ επί πθέμκ αθ. βζα 

πανάδεζβια αθ. Φ. Ρ. (Υία), Γ.Υ. (η. 82 ζ.53,63), Λ.Μ. (η. 97 ζ.49) ηθπ, εκχ ζδζαίηενμ 

εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ γήηδζδ ηςκ παηνυκ βζα ηδκ ακαπαναβςβή ηςκ κέςκ ηάζεςκ 

ηδξ ιυδαξ. ΑΗΜΗΛΗΑ (Θεζζαινλίθε) (η.72 ζ.56), ΜΠΔΜΠΔΚΑ (η.124 ζ.64), ΚΖΠΟΤΡΟΤ 

(η.216 ζ.64) η.ά.  
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 Βκδεζηηζηά παναηίεεκηαζ, «Ο μδδβυξ ηδξ ιυδαξ. ΝΣΕΟΡ, ΜΠΏΛΜΏΕΝ, ΛΏΝΐΒΝ-

ΚΏΣΕΛΛΟ, ΜΏΓΚΤ ΡΟΤΦ-ΜΏΝΣΒΛ, ΚΏΡΐΒΝ, ΓΏΝ ΝΣΒΏΕ, ΓΏΚ ΦΏΘ, ΓΏΚ 

ΥΏΨΜ, ΓΏΚ ΓΚΡΕΦ, ΓΏΝ ΛΏΦΟΡΕ» (ζηίηζα) (η.56 ζ.10-11), Ρέκα ΐεθζζζανίμο, «Σί 

εα θμνεεή ημ πεζιχκα» (ΚΡΕΣΕΏΝ ΝΣΕΟΡ, ΓΏΝ NΣΒΒ, ΓΚΤ ΛΏΡΟ, ΓΏΚ ΓΚΡΕΦ, 

ΓΏΚ ΥΒΜ, ΜΠΏΛΒΝΕΏΓΚΏ-ΓΕΐΏΝΤ) (η.189 ζ.9), «Δ κέα ιυδα ημο 59-60» (η.253 

ζ.18-27). «Δ ΓΤΝΏΕΚΏ πανμοζζάγεζ ζε 30 ζεθίδεξ ηδκ πανζγζάκζηδ ηαζ ηδκ ζηαθζηή 

ημθθελζυκ ιυδαξ ’62-’63» (η.329 ζ.51-79). Φακή Πεηναθζά, «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ πανμοζζάγεζ 

ηζξ πανζγζάκζηεξ ημθθελζυκ: Φεζκυπςνμ-Υεζιχκαξ 1966-1967» (η.433 ζ.47-125), δ ίδζα., 

«Collectioni: ή ΓΤΝΑΗΚΑ πανμοζζάγεζ ηζξ ζηαθζηέξ ημθελζυκ ιυδαξ Φεζκυπςνμ-Υεζιχκαξ 

1966-1967» (Ρχιδ) (η.434 ζ.57-102), δ ίδζα, «Εηαθζηή ιυδα βζα ηδκ άκμζλδ ηαζ ημ 

ηαθμηαίνζ ημο 1970», (ζεθζδμπμίδζδ Ώθίηδ ζζιακίδμο) (η.526 ζ.53-80), θβα Μπαηή, 

«Κμθελζυκ: Μυδα απυ ημ Πανίζζ βζα ημ θεζκυπςνμ ηαζ ημ πεζιχκα ΄75-‘76», 

(ζεθζδμπμίδζδ Ώ. ζζιακίδμο) (η.669 ζ.59-89).  

259
 Βκδεζηηζηά αθ. «Ο μδδβυξ ηδξ ιυδαξ» (η.56 ζ.10-11). Γζα ηζξ βναιιέξ ηςκ εκδοιάηςκ 

ηαζ ηζξ εκδοιαημθμβζηέξ ημοξ θεπημιένεζεξ εκδεζηηζηά αθ. Κονζάημξ Σνζπμθζηζζχηδξ ηαζ 

Πάκμξ Θάκμξ, ρεδηαζκφο έηνηκσλ ελδπκάησλ Η, Ώεήκα 2005, ζ.197-233.  

260
 ΐθ. «Γεκζηέξ ακμζλζάηζηεξ βναιιέξ, ιέζα ζηδκ ηανδζά ημο πεζιχκα» (η.132 ζ.6-

7), εηηεκέξ εκδιενςηζηυ ηείιεκμ. 

261
 ΐθ. «Σμ ιαφνμ παπαίκεζ, Σμ άζπνμ αδοκαηίγεζ» (η.4 ζ.9), «Αζαθέληε ημ πνχια πμο 

ηαζνζάγεζ ζημκ ηφπμ ζαξ: Σα πνχιαηα ηαζ δ μιμνθζά» (η.23 ζ.18-19), «Οζ ζοιαμοθέξ ηδξ 

ιμδίζηναξ: Σμ πνυαθδια ηδξ ζζθμοέηαξ» (η.26 ζ.23), «Νηοεήηε ζφιθςκα ιε ημ ζχια 

ζαξ: Οζ ηέζζενεζξ ζζθμοέηεξ» (η.81 ζ.41-45), «Ώκ έπεηε: φρμξ 1,60 ηαζ βμθμφξ 

ημκζζιέκμοξ, φρμξ 1,65 ηαζ ζηήεμξ οπεναμθζηυ, φρμξ 1,72 ηαζ ζχια ζηεθεηχδεξ» (η.118 

ζ.34-35), «Μάεεηε κα κηφκεζηε ζφιθςκα ιε ηζξ ακαθμβίεξ ημο ζχιαημξ ζαξ» (η.136 

ζ.12-13,60), «Πέκηε ααζζημί ηφπμζ βοκαζηχκ: Σζ πνχιαηα ζαξ ηαζνζάγμοκ» (η.162 ζ.26), 

«Δ οκηάηηζξ ηδξ Μυδαξ δζδάζηεζ: Σμ αθθααδηάνζμ ηδξ ιυδαξ βζα ηζξ κεανέξ 

ακαβκχζηνζεξ» (η.170 ζ.34-35), «Μάεεηε κα κηφκεζηε ζςζηά: Ώκ έπεηε πμθφ ημκηυ 

θαζιυ, πμθφ ιαηνφ θαζιυ, πμθφ θανδείξ χιμοξ, πμθφ ζηεκμφξ χιμοξ, πμθφ θανδφ 

εχναηα, πμθφ ζηεκυ εχναηα, πμθφ θανδείξ βμθμφξ, πμθφ παιδθμφξ βμθμφξ, πμθφ ιαηνφ 

ιπμφζημ, πμθφ ημκηυ ιπμφζημ» (η.358 ζ.35-39), «Σμ ιοζηζηυ ηδξ αθδεζκήξ ημιρυηδηαξ» 

(η.372 ζ.112-113), «ηακ ηα επί πθέμκ ηζθά θαίκμκηαζ πμθφ, ζημ πένζ ζαξ είκαζ κα ηα 

ηάκεηε κα ιδ θαίκμκηαζ: Δ ημιρή θεπηή ζζθμοέηα δεκ είκαζ ιζα μοημπία» (η.392 ζ.36-

37), «Παναθθαβέξ ζημ ιαφνμ: Σμ πέκεζιμ ζηδκ ανπή πνχια, ημ ιαφνμ βκχνζζε πμθθά 

ζηαιπακεαάζιαηα χζπμο κα ηενδίζεζ ηδκ αδζαθζθμκίηδηδ εέζδ ημο ζημ πχνμ ηδξ 

ιυδαξ» (η.499 ζ.139), «Οζ Ώιενζηακμί ιαζην ηδξ Χη Κμοηφν ζοιαμοθεφμοκ ηδ ζφβπνμκδ 
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βοκαίηα πχξ κα κηφκεηαζ ζοκδοάγμκηαξ ηδκ πναηηζηή ειθάκζζδ ιε ηζξ επζηαβέξ ηδξ 

Τρδθήξ Μυδαξ» (η.514 ζ.48-49) η.ά. 

262
 ΐθ. πζμ ηάης.  

263
 «Μακηάι Ρμζά: αξ ιζθάεζ ιζα απυ ηζξ δχδεηα ημιρυηενεξ βοκαίηεξ ημο ηυζιμο, 

Μδκ βίκεζηε ζηθάαεξ ηδξ ιυδαξ, Ώλζμπμζήζηε ημοξ ζοκδοαζιμφξ πμο ζαξ ηαζνζάγμοκ» 

(η.338 ζ.19), Μάνεα ηζάαζ, «Δ κέα ζαζγυκ ηδξ Μυδαξ: Σί πνχια αλεζμοάν ηαζνζάγμοκ 

ιε ημ θμοζηάκζ ιμο; 10 Μεβάθμζ ιαζην ηδξ ιυδαξ ζαξ απακημφκ ηαζ ζαξ ζοιαμοθεφμοκ» 

(ΜΠΕΚΕ, ΚΒΝ ΚΟΣ, ΕΜΟΝΒΣΣΏ, ΦΏΜΠΕΏΝΕ, ΠΟΤΣΕ, ΚΏΡΝΣΒΝ, ΦΟΡΚΒ, 

ΐΒΝΒΣΕΏΝΕ, ΚΏΠΤΕ, ΓΚΤ ΛΏΡΟ) (η.357 ζ.68-69), «Οζ ιαζην ζαξ 

ζοιαμοθεφμοκ: Μδκ παίγεηε αζοθθυβζζηα ιε ηα πνχιαηα» [ΜΠΕΚΕ (Μζθάκμ), 

ΚΒΝΚΟΣ (Μζθάκμ), ΕΜΟΝΒΣΏ-ΦΏΜΠΕΏΝΕ (Πανίζζ), ΠΟΤΣΕ (Φθςνεκηία), 

ΚΏΡΝΣΒΝ (Πανίζζ), ΦΟΡΚΒ (Ρχιδ), ΐΒΝΒΣΕΏΝΕ (Μζθάκμ) , ΚΏΠΤΕ (Πανίζζ), 

ΛΏΡΟ (Πανίζζ)] (η.357 ζ.70-71), «Βίιαζ ηάπςξ βειάηδ: Πχξ πνέπεζ κα κηοεχ; Ώπακηά 

μ Γηο Λανυξ» (η.365 ζ.27-29), ία Μπάηα «Μυδα βζα υζεξ δεκ είκαζ θεπηέξ!» (Ζ 

κνληειίζη δ. ία Μπάθα, ε νπνία ζπνχδαζε ζηελ Διβεηία θαη κειέηεζε εηδηθά ηε γξακκή 

πνπ ηαηξηάδεη ζηηο ‘παρνπιέο’ γπλαίθεο, δίλεη ζηηο εχζσκεο αλαγλψζηξηέο καο κεξηθέο 

ζπκβνπιέο) (η.378 ζ.12), Σάζμξ Σνάσημο «Με ηδκ εοηαζνία ηςκ πανζζζκχκ ημθελζυκ, αξ 

ιζθήζμοιε βζα ημ ‘ζςζηυ κηφζζιμ’ ηαζ ηα ιοζηζηά ηδξ ανιμκίαξ» (Σ. Σνάσημο «κε 

θαιιηηερληθέο ζπνπδέο ζηελ Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ζηελ Αλσηάηε Γεκφζηα ρνιή 

Μνληειίζη ηεο Οκνζπνλδίαο Παξηζηνχ θαη κε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Μφδαο ζηνπο νίθνπο 

πςειήο ξαπηηθήο Νίλα Ρίηζη, ΕάλΛακβέλ, Πηέξ Καξληέλ) (η.499 ζ.30-32) μ ίδζμξ «Καοηά 

ζμνηξ βζα έκα ηαοηυ ηαθμηαίνζ» (η.557 ζ.100-101). 

264
«(…) Δπηπρψο ζήκεξα, πάκπνιια γπλαηθεία πεξηνδηθά ζ’ φιν ηνλ θφζκν καζαίλνπλ ηηο 

γπλαίθεο πψο λα ληχλνληαη ζε θάζε ειηθία θαη δηακνξθψλνπλ ην γνχζην ηνπο (…)» «Ο 

Νηζυν: Σί εα θμνέζεηε» (η.94 ζ.22), αθ επίζδξ, «Σί είκαζ βμφζημ: πέκηε πμθφηζιεξ 

ζοκηαβέξ» (η.3 ζ.63), ΐ. π., «Δ ΓΤΝΑΗΚΑ νςηάεζ ημοξ εζδζημφξ: Σί είκαζ ηέθμξ πάκηςκ 

αοηυ ημ βμφζημ; Ώπακηά μ Αδιήηνδξ Φαημφνμξ, Καεδβδηήξ ζηδκ έδνα ηδξ 

Ώνπζηεηημκζηήξ ζηδκ Πμθοηεπκζηή πμθή ημο Ώνζζημηεθείμο Πακεπζζηδιίμο 

Θεζζαθμκίηδξ» (η.590 ζ.19-20). 

265
 η.372 ζ.112. 

266
 «Σί εα πδ ιυδα» (η.168 ζ.3), αθ. επίζδξ Λίκα Ώζθζακμφ, «Δ βοκαίηα ηαζ δ ιυδα: 

Γοική ηδκ αθήεεζα, κηοιέκδ ηδκ πνυεεζδ», (η.78 ζ.18), «Κμκηέξ βοκαίηεξ; ιδκ 

απεθπίγεζεε: Γήηδια ακαθμβζχκ, μζ δζαθμνέξ φρμοξ» (η.104 ζ.18-19,60), η.81υ. π. Γζα 

ιζα εκδεζηηζηή εκδιένςζδ βζα ηζξ ακαθμβζηέξ ζπέζεζξ ημο ακενςπίκμο ζχιαημξ αθ. 

Σνζπμθζηζζχηδξ ηαζ Θάκμξ, υ, π., ζ.47-61. 
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267

 «Πνυαθδια: 2 θμνέιαηα Υ 2=4 θμνέιαηα» (η.6.ζ.34-35), «Σμ αζχκζμ βοκαζηείμ 

πνυαθδια: Δ ζζθμοέηα» (η.15 ζ.44), Έιια Νηνέση, «Σί πνέπεζ κα βκςνίγεζ δ κέα βοκαίηα: 

Σμ ζπζηζηυ ηαζ ημ κηφζζιμ,1
μ
», (η.16 ζ.15) (ζε ζοκέπεζεξ), «Σμ μζημκμιζηυ ακζάιπθ» 

(η.77 ζ.50-51), «Σα δζμνεχιαηα ζαξ» (η.104 ζ.43), «Πχξ πνέπεζ κα κηοκυιαζηε» (η.104 

ζ.30), «20 Κακυκεξ βζα ηδκ εκδοιαζία» (η.172 ζ.29), «Πναηηζηέξ βοκαίηεξ» (η.180 ζ.3), 

«Ώβμνά νμοπζζιμφ» (ζοιαμοθέξ ηδξ ιδηέναξ) (η.322 ζ.8) η.ά. 

268
«Ο Θεφο έθηηαμε ηνλ θφζκν επί έμη εκέξεο θαη ηελ εβδφκε αλεπαχζε. Ο Νηηφξ φκσο ν 

παξηζηλφο ζεφο ηεο κφδαο δελ αλαπαχεηαη πνηέ. Δπί έμη ρξφληα εξγάδεηαη αθνχξαζηα θαη 

κεηαηξέπεη ηηο γπλαίθεο άιινηε ζε «θακπάλεο» , άιινηε ζε «ηνπιίπεο» θαη ζε πνιιά άιια» 

Λίκα Ώζθζακμφ, «Δ επακάζηαζζ ημο Νηζυν:, ‘μη Λμοη’ ηαζ ‘ΐζαάκη’» (η.93 ζ.8). 

269
 ΐθ. «Έκαξ εζδζηυξ ζοιαμοθεφεζ: Ο Νηζυν βζα ηζξ ρδθέξ βοκαίηεξ» (η.67 ζ.25), «Δ 

βηανκηανυιπα ζαξ» (η.70 ζ.7), «Δ ημιρυηδξ δεκ έπεζ δθζηία» (η.75 ζ.15), «Σα πνχιαηα 

ζηδ ιυδα: ‘ζμ πενζζζυηενμ πνμπςνχ ζηδκ Σέπκδ ιμο, ηυζμ ακηζθαιαάκμιαζ ημ ιεβάθμ 

νυθμ πμο παίγμοκ ηα πνχιαηα ζημ κηφζζιμ. Ώοηά οπμζηδνίγεζ ηαζ ακαπηφζζεζ ζημ 

ζδιενζκυ ημο άνενμ μ Κνζζηζάκ Νηζυν, μ ιεβάθμξ αοηυξ δδιζμονβυξ ηδξ πανζγζάκζηδξ 

ιυδαξ’» (η.79 ζ.58), «Μαεήιαηα πναηηζηήξ ιυδαξ: Σμ πνήια δεκ είκαζ πνμτπυεεζζ ηδξ 

ημιρυηδηαξ» (η.85 ζ.14) αθ. ηαζ (η.69 ζ.7), «Κμιρυηδξ ηαζ ακαθμβίεξ, Να εκανιμκίγεηε 

ημ κηφζζιυ ζαξ ιε ημκ ηφπμ ζαξ» (η.86 ζ.14-15), «Σί εα θμνέζεηε ζε ηάεε δθζηία» (η.94 

ζ.22-23). Χζηυζμ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ηαζ μζ απυρεζξ ημο Νηζυν αθθά ηαζ ηδξ 

ιζηνυζςιδξ Καναέκ βζα ημ «Πψο πξέπεη λα ληχλεηαη ε θνληή γπλαίθα» αθθά ηαζ αοηέξ ημο 

Γηνίθ βζα ηζξ «ςειέο γπλαίθεο» (η.104 ζ.34-37), αθ. αηυιδ ηαζ Έθζα ηζαπανέθζ, «Οζ 10 

εκημθέξ ηδξ ιυδαξ» (η.130 ζ.33) ηθπ. 

270
«Κάζε γπλαίθα ζέιεη λα μέξε λα ξάβε θαιά κφλε ηεο. Σν θέξδνο ηεο είλαη δηπιφ, γηαηί ηα 

ξαπηηθά είλαη πάληα κεγάιν πξφβιεκα ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. Οηθνλνκψληαο 

ηα ξαθηηθά κηα γπλαίθα, κπνξεί λ’ απνθηήζε αληί γηα έλα, δπν θνξέκαηα. Παξάιιεια, έρεη 

ηε κεγάιε ηθαλνπνίεζη λα είλαη πάληα θνκςά ληπκέλε. Οη επηδηνξζψζεηο ζηε κνδίζηξα 

θνζηίδνπλ φζν ζρεδφλ θαη ην ξάςηκν θαηλνχξγηνπ θνξέκαηνο, ελψ είλαη γλσζηφ φηη, ζπρλά, 

κηα κεηαπνίεζη παξνπζηάδεη απνηέιεζκα φκνην θαη θαιχηεξν κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη απφ 

ην θφξεκα πνχ ξάβεηαη θαηλνχξγην». ΐθ. «Μζα πναηηζηή ιέεμδμξ βζα κα ιάεεηε Κμπηζηή 

ηαζ Ραπηζηή» (η.1 ζ.30). 

271
«Με ηα παηξφλ πνπ ζαο δίλνπκε εδψ θαη κε κηα νηθνλνκηθή κνδηζηξνχια-αθφκα θαη ζην 

ζπίηη-ή έζησ κε ηηο κέηξηεο γλψζεηο ξαπηηθήο πνπ δηαζέηεηε δελ ρεξηάδεηαη λα μνδέςεηε 

παξά κφλν γηα ην χθαζκα. Μήπσο έηζη ζα θαηαθέξεηε λ’ απνθηήζεηε ην νλεηξεκέλν ζαο 

κνληειάθη;» (η.409 ζ.40). 
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272

 Δ «’Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ θαη ην πίηη’, ζαξ πνμζθένεζ εφημθδ ηαζ πναηηζηή ιέεμδμ 

ηεκηδιάηςκ πθεηηζηήξ» (η.2-4 ζ.48-49, 5 ζ.64-65, 6-8 ζ. 48-49, 9 ζ.56-57, 10 ζ.56, 11-

14 ζ.56-57), «Σμ αθθάαδημ ημο πθελίιαημξ: Πχξ αάγμοιε πυκημοξ ζηδ αεθυκα, Σα είδδ 

ηςκ πυκηςκ. Οφβζα. Ώκμίβιαηα. Κμοιπυηνοπεξ. Φμφκηεξ. Πχξ εα ηνααήλεηε ιζα ηθςζηή. 

ηνζθχιαηα. Γαηάν. Πχξ εα δζααάγεηε ιζα μφβζα. Με ημ ΐεθμκάηζ: Γαηάν πθέλεζξ ιε 

δομ πνχιαηα. Πθφζζιμ-ζηέβκςια ηςκ πθεηηχκ» (η.290 ζ.51-66), «Δ ΓΤΝΑΗΚΑ ζαξ 

πνμζθένεζ 40 αεθμκζέξ βζα ηεκηήιαηα» (η.327 ζ.48-50), «Σμ αζαθίμ βζα ημ 

αεθμκάηζ»(η.376 ζ.103 -110) ηθπ..  

273
 «Δ πζμ κέα ηαζ ηεθεζμπμζδιέκδ πανζγζάκζηδ Μέεμδμξ Κμπηζηήξ» (η.55 ζ.14). 

274
 η. 55-57 ζ.14-15, 58-60 ζ.38-39. 

275
 ΐθ. «Πναηηζηή ιέεμδμξ βζα κα ιάεεηε, Κμπηζηή ηαζ Ραπηζηή» (η.1-4 ζ.30-31, 5-6 

ζ.41, 7-8 ζ.7, 9 ζ.55, 10-14 ζ.56), «Μακηάνζζια; ιπάθςια; Ναζ, ανηεί κα ιδ θαίκεηαζ» 

(η.158 ζ.14-15), «Ο ζφιαμοθμξ ηδξ κμζημηονάξ: Πχξ πνέπεζ κα ζζδενχκμοιε» (η.83 ζ.46, 

84 ζ.38, 85 ζ.52, 86 ζ.39, 87 ζ.46, 88 ζ.47, 89 ζ.49, 90 ζ.55). Βπί πθέμκ εκδεζηηζηά 

ακαθένς «Πχξ νάαεηαζ ημ αεθμφδμ» (η.26 ζ.31), «Πχξ βίκεηαζ έκα ηαθυ ηαβζέν» (η.55 

ζ.29), «Σμ αθθααδηάνζμ ηδξ ναπηζηήξ ηέπκδξ» (η.136 ζ.38-39, 138 ζ.30-31), «Οζ 

κηοιέκεξ ημοιπυηνοπεξ» (η.251 ζ.22), «Σα ιοζηζηά ημο πθζζέ» (η.270 ζ.39), «Σα 

κημοιπθανίζιαηα» (η.353 ζ.78-79), «Ώξ νάρμοιε βζα ηα παζδζά» (η.371 ζ.99-100), 

«Ξένεηε κα νάρεηε ιζα θμφζηα;» (η.384 ζ.97), «Σα ιοζηζηά ημο ηαβζέν» (η.385 ζ.90), «Δ 

θίθδ ιαξ δ ‘Κμφηθα’: οιαμοθέξ βζα εηείκεξ πμο αβαπμφκ ηδ ναπηζηή» (η.420 ζ.24-26), 

«Μζηνή ιεθέηδ βζα ζαηάηζα πακηεθυκζα ηαζ παθηά» (η.462 ζ.96-97), «Ράρζιμ πςνίξ 

δάηνοα» (η.464 ζ.90 -91), Σάζμξ Σνάσημο, «Βθδαζηυ ημνιί πάνδ ζημ ζςζηυ νάρζιμ: Σα 

ιοζηζηά ημο βοκαζηείμο πακηεθμκζμφ», (η.509 ζ.108-109), «Πχξ εα πάνεηε ζςζηά ηα 

ιέηνα» (η.606 ζ.137), «Ραπηζηή: Δ αεθυκα είκαζ δζαζηέδαζδ» (η.647 ζ.87- 89).  

276
 «Κυρηε ιυκδ ζαξ ηαζ νάρηε αοηυ ημ ζμνηξ» (η.9 ζ.31), «Μαβζυ απυ πζηέ άζπνμ» (η.65 

ζ.11), «Σμ παηνυκ ιαξ: Ρεκηζβηυηα ιε ααβη» (η.74 ζ.39), «Σα ηνία παηνυκ ημο 

πανανηήιαηυξ ιαξ: Παηνυκ ηαβζέν, παηνυκ παζδζημφ θμνέιαημξ, παηνυκ βζα έκα 

πακηεθμκάηζ» (η.136 ζ.49), «Σμ παηνυκ ημο 93
μο

 πανανηήιαημξ: Ράρηε ιυκδ ζαξ έκα 

απμβεοιαηζκυ θυνεια ηαζ ιζα υιμνθδ πμδίηζα» (η.246 ζ.56), «Κμιρή απυ ημ πνςί ςξ ημ 

ανάδο: Μζα πθήνδξ βηανκηανυιπα απυ 10 εαοιάζζα ηαθμηαζνζκά παηνυκ πμο ζαξ 

πνμζθένεζ δ ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.323 ζ. 27-38), «Βκκέα υιμνθα θμνέιαηα βζα ιζηνέξ 

δεζπμζκζδμφθεξ!» (η.399 ζ.67), «Παηνυκ βζα ηα θμνέιαηα ημο ηαθμηαζνζμφ» (η.454 ζ 92-

93), «Φεζκυπςνμ-Υεζιχκαξ 1970: Σί κα νάρς;» (η.514 ζ 51-58) ηθπ. Πθεηηά: 

«Μπθμφγα πμοθυαεν» (ακδνζηυ) (η.9 ζ.48), «Σχνα ηδκ άκμζλδ» (ακδνζηυ πθεηηυ) (η.56 

ζ.38). «Πθεηηά ’63 Κμθθελζυκ» (ακδνζηά-βοκαζηεία) (η.354 ζ.59-74), «Σμ αθθααδηάνζμ 
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ηδξ ιαιάξ ημο ιαεδηή» (αβυνζ-ημνίηζζ) (η.383 ζ.59-74), «Πθεηηά βζα κέεξ ηαζ ιμκηένκεξ 

ημπέθεξ» (η.461 ζ.91-92,132,134), «Κμθελζυκ πθεηηχκ ’70» (η.510 ζ.59-82), «Πθεηηά: Δ 

έηθναζδ ηδξ ιυδαξ ΄74» (η.621 ζ. 84-89, 126,128,130).  

277
 «Βθθδκζηή θασηή ηέπκδ: Σμ ηαθθζηεπκζηυ δαζιυκζμ ηδξ Βθθδκίδαξ ζημ ηέκηδια» (η.2 

ζ.43). 

278
 «Υνζζημοβεκκζάηζηα έεζια ζημκ ηυπμ ιαξ» (η.128 ζ.7), . Παπαδυπμοθμξ, 

«Πνςημπνμκζάηζηα έεζια, (η.103 ζ.7), Υ. ΜΔΥ. «Ώπυ ηδκ εθθδκζηή πνςημπνμκζά: Έεζια 

ηαζ παναδυζεζξ ημο θαμφ ιαξ βζα ηδκ εφκμζα ηδξ ηφπδξ. ημ ‘πμδανζηυ’ ηαζ ημ ‘βμφνζ’, ημ 

έεζιμ ημο ‘ααζζθέιαημξ’ ηδξ ηάεε δμοθεζάξ» (η.129 ζ.8), Ε.Κ.Κ., «Ήεδ έεζια ηαζ 

δμλαζίεξ: Σα αοβά ημο Πάζπα» (η.58 ζ.6), «Δπεζνχηζηα παζπαθζκά έεζια: 

‘Λαγανμφδζα’» (η.242 ζ.26), Ο ΕΣΟΡΕΚΟ, «Σα έεζια ημο βάιμο ζηδκ ανπαία Βθθάδα» 

(η. 47 ζ.26), «Ήεδ ηαζ έεζια βφνς απυ ημ βάιμ» (η.503 ζ.79), «Οζ θςηζέξ ημο Ώσ Γζάκκδ 

ηαζ μ ηθήδμκαξ: Έκα έεζιμ πμο επζηναημφζε ζε υθεξ ηζξ πχνεξ ηδξ Βονχπδξ» (η.89 ζ.25), 

«Δ ζζημνία ηδξ απμηνζάξ: Μζα ιζηνή ακαδνμιή ζη’ απμηνζάηζηα έεζια» (η.133 ζ.43), 

Εθζβ. Αζδαζηάθμο, «Ο ηθήδμκαξ: Έκα πανζηςιέκμ Βθθδκζηυ έεζιμ πμο ηδνείηαζ πζζηά 

απυ ηα ημνίηζζα» (η.220 ζ.50), «Σα πνςηαπνζθζάηζηα ρέιαηα: Έκα έεζιμ πμο ήνεε απυ 

ηδκ Βονχπδ» (η.240 ζ.15) η.ά. 

279
 «Σα έεζια ζ’ υθμ ημκ ηυζιμ!» (η.62 ζ.30-31), Π.Μ., «Σα έεζια ζηδκ Ώοζηναθία» 

(η.157 ζ.17), «Έεζια ημο Πάζπα ζε λέκεξ πχνεξ» (η.164 ζ.6), «Δ διένα ημο Υνζζηυξ 

Ώκέζηδ: Παζπαθζκά έεζια ηαζ παναδυζεζξ άθθςκ θαχκ» (η.345 ζ.42), «Σεθεηή βάιμο 

ζηδκ Εαπςκία: Σα πανάλεκα έεζια ηδξ πχναξ ημο Ώκαηέθθμκημξ Δθίμο» (η.166 ζ.58-59), 

«Εηαθζηέξ παναδυζεζξ βζα ηζξ βζμνηέξ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ» (η.181 ζ.57). 

280
 «Δ ζζημνία ηςκ πνμθήρεςκ» (η.131 ζ.51), Σάζμξ Πεηνήξ, «Οζ πνμθήρεζξ, βζα ηδ 

βοκαίηα, ηα ανέθδ, ημ βάιμ» (η.172-174, ζ.44), ημο ίδζμο, «Σα ιαβζηά δίζηζπα: Πανμζιίεξ 

βκςιζηά ηαζ ηναβμφδζα ημο θαμφ ιαξ» (η.191 ζ.12), Ρέα Παπ., «Δ ααζηακία: Μζα 

δζαδεδμιέκδ πνυθδρδξ», (η.88 ζ.25), «Σα θίθηνα ηδξ αβάπδξ: Λασηέξ δεζζζδαζιμκίεξ» 

(η.194 ζ.15) ηθπ. 

281
 Ώθέλακδνμξ Μςνασηίδδξ «Ο ενφθμξ ηδξ Μεβαθυπανδξ» (η.41 ζ.6), Μ.Κ., «Θνφθμζ 

ημο Αεηαπεκηαφβμοζημ: Πακαβία δ Κνοπηή: Ώπυ ηα παθάηζα ηδξ ΐαζζθεφμοζαξ ζημκ 

πζηνυ δνυιμ ηδξ λεκδηζάξ» (η.302 ζ.19), «Οζ ενφθμζ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ» (η.181 ζ.30), 

«Σμ δαπηοθίδζ ηςκ αννααχκςκ: Έκαξ θασηυξ ενφθμξ» (η.190 ζ.29), Γ. 

Παπαδζαιακηυπμοθμξ «Βθθδκζημί ενφθμζ: Δ βμνβυκα ημο Καζηεθθίμο» (η.267 ζ.99).  

282
«Σα ελοπκυηενα ημο εθθδκζημφ θαμφ» (η.212-213, ζ.4). 

283
 «Μζα ζεθίδα απυ ηδ θαμβναθία ιαξ: Πχξ παζνεηά ηαζ πχξ εφπεηαζ μ εθθδκζηυξ θαυξ» 

(η.170 ζ.41), Μανιανζκυξ, «Πχξ παζνεηά μ θαυξ» (η.178 ζ.8), μ ίδζμξ «Ο ‘ιζζειυξ’ ζηδ 
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θαμβναθία: Οζ εοπέξ ηαζ μζ ηαηάνεξ ημο θαμφ ιαξ» (η.176 ζ.44), Μανία Κανααία, 

«Παζκέιαηα ηαζ εοπέξ ζηα εθθδκζηά ηάθθακηα», (η.338 ζ.26). 

284
 Βθέκδ Κμνιάγμο-Αζμιήδδ, «Πδθζμνείηζηα πακδβφνζα» (η.71 ζ.23), 

«Αεηαπεκηαφβμοζημξ: Δ βζμνηή ηδξ Μεβαθυπανδξ. Ήεδ έεζια λεθακηχιαηα ηαζ 

πακδβφνζα ζηδκ εθθδκζηή φπαζενμ» (η.93 ζ.13), Βπανπζχηδξ, «Ώπυ ηα ήεδ ηαζ έεζια ημο 

θαμφ ιαξ: Ο βάιμξ ζηδ Μαηεδμκία» (η.190 ζ.28), μ ίδζμξ «Ώπυ ηδ γςή ημο θαμφ ιαξ: 

Πακδβφνζα ζηα πςνζά ηδξ Μαηεδμκίαξ, (η.277 ζ.45), Βζνήκδ Μπμογάθδ, «Βημζιαζίεξ βζα 

ημ πμνυ ηδξ ηνάηαξ» (η.267 ζ.11-13), Κ.Α., «Μζα ςναία πανάδμζδ πμο ζοκεπίγεηαζ: Ο 

θεηεζκέξ βζμνηέξ ηδξ Λεοηάδαξ» (η.355 ζ.28), Φ. Πεηναθζά, «Αεκ είκαζ βναθζηυηδηα, 

είκαζ γςή (ηνφβμξ) (η.435 ζ.42- 46). Πέθθδ Κεθαθά «Ο ΐθάπζημξ βάιμξ ηδξ Θήααξ» 

(η.498 ζ.18-20) η.ά. 

285
 Ώλίγεζ κα ιεηαθένς, ημοθάπζζημκ έκα ιένμξ απυ ηακμκζηυ «ιάεδια» πνμξ ηζξ 

ακαβκχζηνζεξ ηδξ Βφνδξ Μμζηυαδ-ΐανίηα βζα ημ δδιμηζηυ ηναβμφδζ: «Σν δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη, βέβαηα είλαη γλσζηφ φηη απνηειεί θάηη εληαίν. Οχηε ηελ πεξηνρή πνπ 

πξσηνεκθαλίζηεθε ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη εχθνιν λα εμαθξηβψζεη 

θαλέλαο, νχηε, πνιχ πεξηζζφηεξν, ηνλ αηνκηθφ δεκηνπξγφ ηνπο λα αλαθαιχςεη. Σα 

πεξηζζφηεξα ζα ηα ζπλαληήζεηο ζε φιεο αλεμαηξέησο ή ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο πνπ 

κηιηέηαη ε ειιεληθή γιψζζα. Ο παλειιήληνο απηφο ραξαθηήξαο ηνπο απνηειεί ζε έλα βαζκφ 

θαη ηελ αηζζεηηθή ηειεηφηεηα. Με ηελ επαλάιεςε ηνπο απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαη απφ πεξηνρή 

θαη πεξηνρή ε κνξθή ηνπο ηειεηνπνηνχληαλ έθπγαλ ηα πεξηηηά νη πξνζζήθεο θαη ηα 

παξαγεκίζκαηα θαη ην ηξαγνχδη απνθηνχζε ηελ θιαζηθή ιηηφηεηα, έλα απφ ηα θχξηα 

γλσξίζκαηά ηνπ. Παλειιήληνο ραξαθηήξαο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ δε πξέπεη λα 

εκπνδίδεη λα δηαθξίλνπκε θαη ηελ ηδηφκνξθε πξνζσπηθφηεηα θάζε ειιεληθήο πεξηνρήο 

ρσξηζηά, φπσο απηή εθδειψλεηαη κέζα ζ’ απηφ ην απξφζσπν δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Θα ην 

δηαθξίλνπκε πξψηα απφ φια ζηε κνξθή πνπ εκθαλίδεηαη ζε θάζε πεξηνρή μερσξηζηά. Μηα 

ζπζηεκαηηθφηεξε κειέηε ησλ παξαιιαγψλ πνπ θάζε ηξαγνχδη εκθαλίδεηαη, απφ πεξηνρή ζε 

πεξηνρή κε ηελ πξνζζήθε ή ηελ αθαίξεζε ζηνίρσλ (…) απφ ηνλ θεληξηθφ ηνπ θνξκφ ζα 

ήηαλ εμαηξεηηθά δηδαθηηθή απφ απηή ηελ άπνςε» ηθπ. «Σμ δδιμηζηυ ηναβμφδζ ζηα 

Αςδεηάκδζα» (η.94 ζ.10). 

286
 «Ώπυ ημοξ εδζαονμφξ ηδξ θαμβναθίαξ ιαξ: Δ μιμνθζά ζηδ βοκαίηα» (η.85 ζ.12) 

287
 Βφνδ Μμζηυαδ-ΐανίηα, «ημ δδιμηζηυ ηναβμφδζ: Ο ένςηαξ, ημ πείναβια, ημ 

κακμφνζζια ημο Αςδεηακδζζαημφ θαμφ» (η.94 ζ.39), Σάζμξ Πεηνήξ «εθίδεξ απυ ηδκ 

εθθδκζηή θαμβναθία: Πχξ ηναβμοδζέηαζ δ αβάπδ ζηζξ κδζζχηζηεξ δζαζηεδάζεζξ», (η.163 

ζ.28). 
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288

 Σάζμξ Πεηνήξ, «εθίδεξ απυ ηδκ Βθθδκζηή Λαμβναθία: Ο Ώνβαθεζυξ ηαζ ηα 

ηναβμφδζα ημο» (η.159 ζ.36). 

289
 ΐθ. Μανζάκκα Μμοκηγμονίδμο, «Ώπ’ ημοξ εδζαονμφξ ημο εθθδκζημφ θαμφ: Δ ιμνθή 

ηδξ ιάκαξ ζημ δδιμηζηυ ηναβμφδζ. Πχξ ηναβμφδδζε μ θαυξ Βηείκδκ, πμο ςδήβδζε ηα 

πνχηα ιαξ αήιαηα, ζηάεδηε ζημνβζηά πθάζ ιαξ ηαζ ιε ηδκ αβάπδ ηδξ βέιζζε ηδ γςή ιαξ» 

(η.321 ζ.44-45) επίζδξ αθέπε ζημοξ ζοκενβάηεξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 ηα ηείιεκα ημο 

Ν. Μάηζα «Οζ βοκαίηεξ ηςκ δδιμηζηχκ ηναβμοδζχκ», ηαζ Θ. οκαδζκμφ, «Ώπυ ημοξ 

εδζαονμφξ ηδξ Λαμβναθίαξ ιαξ: Δ μιμνθζά ζηδ βοκαίηα».  

290
 «Πχξ εενζάιαεοζεκ μ Υνζζηζακζζιυξ: Οζ ηαηαηυιαεξ ηςκ πνχηςκ Υνζζηζακχκ» (η.50 

ζ.28), W., «Κςκζηακηίκμξ ηαζ Βθέκδ: Οζ ζηοθμαάηεξ ημο Υνζζηζακζζιμφ (η.61 ζ.21), 

«Πέηνμξ ηαζ Παφθμξ: Οζ ημνοθαίμζ ηςκ Ώπμζηυθςκ ηδξ Ονεμδμλίαξ» (η.90 ζ.33), «Μζα 

ημζιμσζημνζηή ιένα: Δ Γέκκδζδ ημο Υνζζημφ» (η.363 ζ.32-33), «Εςζήθ: Ο άκενςπμξ 

πμο μ Εδζμφξ θχκαγε ‘παηένα’» (η.316 ζ.70-73), «Σμ Θείμ Ανάια: Χ Γθοηφ ιμο Έαν» 

(η.372 ζ.60-61), Ε. Ώκδνμοθζδάηδξ, «Ώπυ ημ Θείμ Ανάια: Μανία δ Μαβδαθδκή» (η.267 

ζ.44-45), «Μανία δ Μαβδαθδκή: Δ βοκαίηα πμο θοηνχεδηε απυ ημκ Κφνζμ βζαηί πμθφ 

αβάπδζε» (η.320 ζ.52-54), Υ., «Ο Ώηάεζζημξ Όικμξ» (η.58 ζ.21), Μάνς Κονζαημφ, «Οζ 

Άββεθμζ: Μακηαημθυνμζ ημο μονακμφ» (η.389.100-103), δ ίδζα, «Δ δυλα ηδξ Πανεέκμο», 

(η.406 ζ.60-61), «Δ ιεβάθδ εμνηή ημο Σζιίμο ηαονμφ» (η.43 ζ.33), «Δ ιεβάθδ βζμνηή 

ηδξ Υνζζηζακμζφκδξ: Δ Κμίιδζδξ ηδξ Θεμηυημο. Ώπυ πυηε ηαεζενχεδηε κα εμνηάγεηαζ» 

(η.41 ζ.16), «Δ Κονζαηή ηδξ Ονεμδμλίαξ» (η.81 ζ.6), «Ώπυ ηα εαφιαηα ηδξ Πακαβίαξ» 

(η.432 ζ.26), μθία Μαθηέγμο «Δ Πακαβία ζηδ γςή ημο εθθδκζημφ θαμφ» (η.275 ζ.5) 

η.ά. 

291
 Νη. Ώκηςκαηάημο, «Τπένηαηδ έηθναζδ ηδξ μνεμδμλίαξ!: Σμ Βζηυκζζια» (η.371 ζ.30-

32), Μ.ΐ., «Άβζμκ νμξ» (η.54 ζ.32-33), «Σμ «Θεμαάδζζημκ» υνμξ ζκά ηαζ δ ιμκή ημο: 

Βδχ μ Μςτζήξ πήνε ηζξ 10 εκημθέξ» (η.164 ζ.32-33), Κ. ημνδζαθμφ «Μεηέςνα: Δ 

απυημζιδ ιμκαζηζηή πμθζηεία ακάιεζα ζε μονακυ ηαζ βδ» (Φςημβναθίεξ Βοζηαεία 

Ναοπθζχημο), (η.468 ζ.95-102,111-118) ηθπ. 

292
 Μανία Κανααία, «Ώεδκαβυναξ: Δ ιεβάθδ θοζζμβκςιία πμο θνμονεί ηδκ Ονεμδμλία 

ζημ Φακάνζ» (η.466 ζ.38-39). 

293
 Βκδεζηηζηά: «Δ εαοιαημονβή Πακαβία ηδξ Ώνπαίαξ Ώβμνάξ» (η.84 ζ.39), ΐάζμξ 

Μίβημξ, (ηείιεκα, θςημβναθίεξ), «Πάηιμξ: Σμ ζενυ κδζί ημο Θεμθυβμο» (η.94 ζ.6), 

«ζζμξ Μεθέηζμξ: Έκα πζθζυπνμκμ αογακηζκυ ιμκαζηήνζ ζε ιζα βναθζηή βςκζά ηδξ 

Ώηηζηήξ» (η.242 ζ.12-13), «Βδχ θαηνεφεηαζ δ Πακαβία: Σαπεζκέξ εηηθδζμφθεξ ηαζ 

ιεβαθμπνεπείξ καμί πμο θαηνεφεηαζ δ Θεμηυημξ» (η.249 ζ.12-13), Β. Σγίηγδ 

«Καηακοηηζημί πενίπαημζ: ΐογακηζκέξ εηηθδζίεξ ηδξ Ώεήκαξ» (η.345 ζ.36-37), Πέθθδ 
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Κεθαθά, «Δ ιμκή ηςκ Κθεζζηχκ: Βοθααζηυ πνμζηφκδια ημο δεηαπεκηαφβμοζημο», 

(η.485 ζ.39-46), δ ίδζα, «Πνμζηφκδια ζηδ Μεβαθυπανδ», (Φςημβναθίεξ Βοζηαεία 

Ναοπθζχημο) (η.511 ζ.59-74), Πακαβζχηδξ ΐενκάνδμξ, «Ξςηθήζζα ηδξ Ώηηζηήξ», (η.502 

ζ.12-15).  

294
 πςξ βνάθεζ δ Μανία Κανααία: «Υξφληα θαη ρξφληα ηψξα, ηα έξγα ηεο ιατθήο ηέρλεο, 

ηα δεκηνπξγήκαηα ηεο ιατθήο επαηζζεζίαο θαη ηνπ θαιιηηερληθνχ ελζηίθηνπ, έκελαλ 

άγλσζηα θαη μεραζκέλα. Καη νη ξαγδαίεο κεηαβνιέο, νη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο, πνπ 

άιιαμαλ ησλ ξπζκφ ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζ’ φιν ηνλ θφζκν θαη ζηνλ ηφπν καο, ηα 

απψζεζαλ πεξηζζφηεξν έηζη, πνπ κφλν κηα ππνςία ηεο παξαδφζεψο ηνπο, δηαηεξήζεθε 

ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ απνκεκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ζηα λεζηά, ζηα νξεηλά ρσξηά θαη 

ζηνπο λνκάδεο. Καη φκσο ε αθαίξεζε απηήο ηεο απζφξκεηεο δεκηνπξγίαο απφ ηε δσή, καο 

ζηεξεί απφ κηα γλήζηα πνίεζε απφ θάζε ηη νηθείν θαη πξαθηηθφ, Κάζε αληηθείκελν 

θαζεκεξηλήο ρξήζεσο θνξηψλνληαλ κε ζρέδηα θαη ρξψκαηα θη’ εμέθξαδε ην δεκηνπξγηθφ 

κεξάθη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ. Έλα έξγν πξαθηηθφ θαη δηαθνζκεηηθφ καδί, θαζφξηδε 

αζπλείδεηα ηελ αίζζεζε ηνπ σξαίνπ θαη δηέγξαθε κε ηελ εμέιεμί ηνπ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ». «Σα πνμσυκηα θασηήξ ηέπκδξ ηαηαηημφκ ηαζ πάθζ ηδκ γςή ιαξ» (η.259 

ζ.76). 

295
 Βκδεζηηζηά αθ. ηδκ ανενμβναθία ηδξ ζπμοδαίαξ Βθθδκίδαξ ιεθεηήηνζαξ ηδξ θασηήξ 

ηέπκδξ Ώββεθζηήξ Υαηγδιζπάθδ ακάιεζα ζημοξ ζοκενβάηεξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950, αθ. 

αηυιδ «Βθθδκζηυ ηέκηδια» (πανάνηδια ηεκηδιάηςκ ηαζ παηνυκ αν.145) (η.413 ζ.31), 

«Κεκηήζηε ηζεανέδεξ» (πανάνηδια ηεκηδιάηςκ ηαζ παηνυκ αν.210) (η.631 ζ.60-63), 

«Ώπυ ηδκ Ήπεζνμ ηαζ ηδκ ηφνμ» (πανάνηδια ηεκηδιάηςκ ηαζ παηνυκ αν.212) (η.636 

ζ.78-81).  

296
 Βθεοεενία Νηάκμο, «Δ δακηέθθα: δ ζζημνία ηδξ ζηδκ θασηή ιαξ ηέπκδ» (η.307 ζ.42-

43). 

297
 ηα παθζυηενα πνυκζα - ηαζ ιάθζζηα ζηα πνυκζα ηδξ Σμονημηναηίαξ πμο μ πενζμνζζιυξ 

βζα πμθθμφξ θυβμοξ ήηακ πμθφ αοζηδνυξ - μζ βοκαίηεξ ιυκμ ηζξ βζμνηέξ έαβαζκακ απυ ημ 

ζπίηζ ημοξ ηαζ ηζξ Κονζαηέξ βζα κα πάκε ζηδκ εηηθδζία ηαζ κα ηάκμοκ επζζηέρεζξ ζηα 

ζοββεκζηά ηαζ θζθζηά ζπίηζα, κα πμφκε «ηα ρξφληα πνιιά». Σζξ άθθεξ ιένεξ έιεκακ ζηα 

ζπίηζα ημοξ ηαζ αζπμθμφκηακ ιε ηζξ δμοθεζέξ ημο ζπζηζμφ. Οζ πζμ θηςπζέξ λεκμδμφθεοακ 

ηαζ ζηα πςνζά, πμο απυ ιζα χνα κφπηα πήβαζκακ ζη’ αιπέθζα ηαζ ζηα πςνάθζα ηαζ 

βφνεοακ ιε ημ ααζίθεια ημο ήθζμο πμθθέξ θμνέξ γαθζηςιέκεξ. Ήηακ πμθφ αανφξ μ 

ιυπεμξ εηείκμκ ημκ ηανυ βζαηί ημ ηαεδιενζκυ δεκ έαβαζκε εφημθα. Σα ιεζαία υιςξ 

ζηνχιαηα, πμο ηα αυθεοακ, ηα ημνίηζζα απυ ιζηνά ιάεαζκακ κα ηεκημφκ. πμθεία εηείκμ 

ημκ ηαζνυ δεκ οπήνπακ. Κζ’ αοηά ηα ημνίηζζα ηςκ ανπυκηςκ δε ιάεαζκακ βνάιιαηα. Σα 
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ημνίηζζα, θμζπυκ, υηακ ηεθείςκακ ηζξ δμοθεζέξ ημο ζπζηζμφ άνπζγακ ημ ηέκηδια. Έηζζ 

ακαπηφπεδηε δ θασηή ηέπκδ. Έπνεπε κα θηζάλμοκ ηα ηαθμφδζα ημοξ, δδθαδή ηα πνμζηζά 

ηαζ ημκ νμοπζζιυ ημοξ πμο είπε θμβήξ -θμβήξ ηεκηήιαηα, αθ. Χ, «Δ θασηή ηέπκδ ζηα 

πνυκζα ηδξ ζηθααζάξ» (η.75 ζ.6). Γζα ηζξ βοκαζηείεξ ηέπκεξ, αθ. αηυια, θβα Λαμπυδδ, 

«Βθθδκζηυ Κέκηδια: Ο ηαενέθηδξ ηδξ ροπήξ εκυξ θαμφ» (η.413 ζ.56.-57), δ ίδζα. «Σα 

εθθδκζηά οθακηά: Κθάδμξ ηδξ θασηήξ ιαξ ηέπκδξ δ οθακηζηή. Μζα εκηεθχξ λεπςνζζηή 

εέζδ ζηδ γςή ημο εθθδκζημφ θαμφ» (θςημβναθίεξ Βοζηαεία Ναοπθζχημο» (436 η.56-58). 

(Σδκ θβα Λαμπυδδ ιεηά ημκ βάιμ ηδξ ιε ημκ γςβνάθμ Γζχνβμ Εςάκκμο βζα ηάπμζα 

ηεφπδ ηδκ ζοκακηάιε ιε ηδκ οπμβναθή θβα Λαμπυδδ-Εςάκκμο πμο δεκ εα ανβήζεζ κα 

ηναηήζεζ ιυκμ ημ επίεεημ ημο ζογφβμο ηδξ) αθ. αηυιδ ηαζ ΐεαηνίηδ πδθάδδ, «Σα 

ηεκηήιαηα ζηδ ζηθααςιέκδ Βθθάδα» (η.579 ζ.72-74). 

298
 Κανααθζα .υ. π.  

299
 ημ ίδζμ. 

300
 ημ ίδζμ. 

301
 ΐθ.η.57, 83, 94, 98, 109, 135, 161.  

302
 Βθεοεενία Νηάκμο, «Δ Βθθδκζηή θμνεζζά». Βκδεζηηζημί ηίηθμζ: «Ώιαθία», «Ώηηζηήξ 

Νοθζάηζηδ», «Καναβημφκα Θεζζαθίαξ», «Μέηζμαμ», «Κνήηδ-Ώκχβεζα», 

«αναηαηζάκα-Ώηηζηήξ», «Μαηεδμκίαξ Νοθζάηζηδ», «ηφνμξ», «ηυπεθμξ», 

«Μέηζμαμ», «Εςάκκζκα», «Κένηονα», «αθαιίκα», «Ρυδμξ», «Θνάηδ», «Φανά» (η.301 

ζ.11, 302 ζ.4, 303 ζ.95, 304 ζ.5, 305 ζ.10, 306 ζ.9, 307 ζ.23, 308 ζ.5, 309 ζ.14, 310.7, 

311 ζ.16, 312 η.4, 313 ζ.4, 318 ζ.15) 

303
 η.300 ζ.19-20. Χζηυζμ ιέζα ημοθάπζζημκ απυ ηδκ πενζβναθή ηδξ Νηάκμο βζα ηδκ 

ελέθζλδ ηδξ πνοζμηεκηδηζηήξ ηέπκδξ, ηα εφθμβα ζοιπενάζιαηά ηδξ ζπεηζηά ιε ημ βζαηί δ 

ηέπκδ αοηή απυ ηα βοκαζηεία πένζα πενκά ζηα ακδνζηά, ζε αοηά ημο «ρξπζνθεληεηή» ημο 

«ηεξδή» ημο «ειιελνξξάπηε» έπμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία ηαζ μδδβμφκ ζε βυκζιμοξ 

ζοθθμβζζιμφξ: Βίκαζ μ «γλήζηνο θαιιηηέρλεο», μ ηεπκίηδξ, μ βκςζηυξ δδιζμονβυξ ζηδκ 

ημζκςκία πμο ενβάγεηαζ. Ο ίδζμξ ηυαεζ ηαζ νάαεζ, δδιζμονβεί ηεκηήιαηα ηαζ πνςιαηζημφξ 

ζοκδοαζιμφξ, επζθέβεζ ημκ πεθάηδ ημο έπεζ ηαπνίηζζα ηαζ αιείαεηαζ ιζα μθυηθδνδ 

πενζμοζία αθθά ηονίςξ μζ εκδοιαημθμβζηέξ ημοξ θεπημιενείξ, ηα ηεκηήιαηά ημοξ 

ιεηααάθθμκηαζ, δζαθένμοκ, έπμοκ ηάηζ απυ ημ ααζζηυ ζημζπείμ ηδξ ιυδαξ, ηδκ αθθαβή 

έζης ηαζ ηδ ιζηνή. Κάηζ ακάθμβμ ιπμνεί κα οπμζηδνζπηεί υηζ έηακε ηαζ δ Rose Bertin 

πμο άθθαγε εκδοιαημθμβζηέξ θεπημιένεζεξ - ζδιακηζηά- ζε ζηαεενή βναιιή εκδοιάηςκ 

ηαζ ημ πανμοζίαγε βζα ιυδα, ηαηηζηή πμο ηδκ ηαεζένςζακ μζ επυιεκμζ βάθθμζ ζπεδζαζηέξ. 

Βπίζδξ ηα εκδφιαηα πμο ηαηαζηεοάγμοκ μζ ηενγήδεξ είκαζ πακάηνζαα, ημζηίγμοκ ιζα 

ιζηνή πενζμοζία υπςξ ηαζ ηςκ βάθθςκ ναθηχκ ηδξ ακηίζημζπδξ πενζυδμο, Οζ δδιζμονβίεξ 
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ημοξ ελάβμκηακ επίζδξ αθ. Κεθάθαζμ Σνίημ: VI. Δ ιυδα ηαζ δ δδιμηναηία ζηδκ έκδοζδ. 

Σα ημζημφιζα ημοξ ανίζημκηαζ ζήιενα ζε ιμοζεία υπςξ ηαζ ιεβάθςκ ζπεδζαζηχκ, ιυκμ 

πμο ηα δζηά ημοξ είκαζ ακχκοια. Ώκ θάαμοιε οπυρδ ημκ ζζπονζζιυ ημο Γηζγέθδ (1974), 

πμο ακαθένεζ υηζ ηα έεζιμ έπεζ ηάηζ απυ ηδκ αθθαβή υπςξ ηαζ δ ιυδα, αθθά ηαζ ημο Sapir 

(1931), ιπμνεί κα οπμζηδνζπηεί υηζ ζηδκ πνμεπακαζηαηζηή Βθθάδα ιέζα απυ ηδκ θασηή 

ηέπκδ αβήηακ, ακ υπζ μζ πνχημζ ζπεδζαζηέξ ιυδαξ, μζ πνμάββεθμζ ημοξ ζίβμονα. Καζ είκαζ 

μζ ηαθμί «ηεξδήδεο». Ο Σενγήξ ηα πμθφιμνθα ζπέδζα ημο, πμο ηα πενζζζυηενα είκαζ 

βναιιζηά βεςιεηνζηά, ηα δμφθεοε ιε πνοζμκήιαηα δ ιπνζζίιζα ή ημνδμκέηα. Σα 

βασηάκζα είηε πνοζά είηε ιεηαλςηά ηα ένααε πάκς ζε φθαζια ιε ιεηαλςηή ηθςζηή, 

αηθμοεχκηαξ ημ ζπεδζάβναιια ακ οπήνπε ή ηδ βναιιή ηδξ θακηαζίαξ ημο. Βζδζηυηενα ημ 

βασηάκζ ημ πνδζζιμπμζμφζακ ζηζξ ακδνζηέξ εκδοιαζίεξ. Σμ πνοζυ ηέκηδια ζ’ αοηέξ 

ηαεζενχεδηε ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ. Έςξ ηυηε ήηακ πνμκυιζμ ημο βοκαζηείμο 

ημζημοιζμφ πμο βζα κα ζπδιαηίζεζ ηακείξ ιζα ζδέα ημο πυζμ ζημίπζγε έκα ηεκηδιέκμ απυ 

θδιζζιέκμ ηεπκίηδ, ανηεί κα ακαθένεζ πςξ ιε ηα πνήιαηα αοηά εα ιπμνμφζε κ’ 

αβμναζηεί έκα ιζηνυ ζπίηζ, υπςξ ζδιείςκε ηαζ δ Υαηγδιζπάθδ.  

304
 Μανία Κανααία «Δ εεκζηή ιαξ θμνεζζά» (ζοκέκηεολδ ημο Γζάκκδ Σζανμφπδ) (η.672 

ζ.30-34,177). Χζηυζμ αλίγεζ κα ακαθενεεί ημ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ηαζ εηηίιδζδ ημο 

Σζανμφπδ βζα ηδκ εθθδκζηή θμνεζζά, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηζξ απυρεζξ πμο εηθνάγεζ ζηδκ 

Κανααία ημ 1975, αθθά ηαζ απυ ηζξ πνάλεζξ ημο. πςξ ακαθένεζ δ Κανααία εηείκδ ηδκ 

πενίμδμ «(…) ν Σζαξνχρεο ράξηζε ζην Μνπζείν Μπελάθε, κηα πνιχηηκε ζπιινγή, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εζληθή θνξεζηά θαη νη απφςεηο ηνπ γηα ην ειιεληθφ ιατθφ ξνχρν έρνπλ 

θαηαηεζεί ζην Δλδπκαηνινγηθφ Σκήκα ηνπ Μνπζείνπ ηνπ Λνχβξνπ (…) Δίλαη αξρείν 

ειιεληθψλ ελδπκαζηψλ. Παιεέο θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ πψο θνξηφληαλ απηέο νη ζηνιέο. 

Παηξφλ, ήηνη ρλάξηα, απφ πνιιέο ελδπκαζίεο ειιεληθέο, θαζψο θαη πδαηνγξαθίεο πνπ 

παξηζηάλνπλ θνζηνχκηα, θνξεκέλα απφ γπλαίθεο θαη άλδξεο θαη ιεπηνκέξεηεο απφ 

θεληήκαηα ησλ θνζηνπκηψλ. Σελ ζπιινγή ηελ άξρηζα [ιέεη ν Σζαξνχρεο] φηαλ ήκνπλ 17 

ρξνλψλ. Με βνήζεζε πνιχ, ζηα πξψηα κνπ βήκαηα, ε Αγγειηθή Υαηδεκηράιε» (ζημ ίδζμ) 

305
 μθία Μαθηέγμο, «Βθάηε ιαγί ιαξ ζημ ιμοζείμ Μπεκάηδ» (η.239 ζ.23-26), Σάζμξ 

Πεηνήξ, «Ξακαγμφκ μζ ενφθμζ ζημ Λαμβναθζηυ Μμοζείμ ΐμνείμο Βθθάδμξ» (η.292 ζ.54), 

Μάνς Κονζαημφ «Έκα βναθζηυ ζπίηζ ζημ ΐυθμ, ιμοζείμ πδθζμνείηζηδξ θασηήξ ηέπκδξ», 

(η.391 ζ.84-86), Μανία Κανααία, «Δ αβάπδ ηδξ ιάκαξ: Έκα πανάλεκμ ηθεζζηυ ιμοζείμ 

θασηήξ ηέπκδξ» (αθζένςια ζηδ Λμοηία Γοβμιαθά) (η.464 ζ.56-61), Ώπζθθέαξ 

Υαηγυπμοθμξ, «Οζ θασηέξ γςβναθζέξ ημο ςηήνδ Γήζδ» (η.507 ζ.54-56), «Άβκςζημζ 

θασημί γςβνάθμζ» (η.541. ζ.122-24) η.ά. 

306
 ΐθ. Αεφηενμ Μένμξ: XII. Δ ηαηαζηνμθή ηδξ Πμθζηζζηζηήξ Κθδνμκμιζάξ. 
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307

 Βκδεζηηζηά ακαθένμιαζ ζηα άνενα, «Μζζυξ αζχκαξ ιυδαξ 1900-1950» (η.1 ζ.23-24), 

«Δ βοκαζηεία ιυδα αβήηε απ’ ηδκ Κνήηδ ηζ’ υπζ απυ ημ Πανίζζ» (η.5 ζ.37), «Δ βοκαίηα 

πνεζάζηδηε 4000 πνυκζα βζα κα κηοεή: Δ ζζημνία ηςκ θμοζηακζχκ, ηςκ ημνζέδςκ, ηςκ 

βακηζχκ, ηαπέθςκ, παπμοηζζχκ, ημζιδιάηςκ ηθπ.» (η.20 ζ.56), «Σνζάκηα πνυκζα ιυδαξ 

1920-1950» (η.24 ζ.30), «Δ ιυδα ζηδκ Ώνπαία Βθθάδα: Ο πζηχκαξ ηαζ ημ ζιάηζμκ, ηα 

ζακδάθζα, δ πενζπμίδζζξ ηςκ ιαθθζχκ, ηα αλεζμοάν ηδξ βοκαζηείαξ μιμνθζάξ» (η.26 

ζ.66), Πήθζμξ Μαβκήξ, «Δ ιυδα ηαζ δ ζζημνία ηδξ απ’ ηδκ ανπαζυηδηα ςξ ζήιενα» (η.43 

ζ.12), «Οζ βναιιέξ αθθάγμοκ μζ βοκαίηεξ ιέκμοκ: 4.000 πνυκζα μιμνθζάξ» (η.82 ζ.50-

51), «Μυδα 90 πνυκζα πνζκ», (απυ ημ πενζμδζηυ ΜΤΡΗΑ ΟΑ) (η.213 ζ.50-51), Κνζκζχ 

Παπά, «Μυδα 500 π.Υ.: Πχξ κηφκμκηακ ηαζ πχξ ηαθθςπίγμκηακ μζ ανπαίεξ Ώεδκαίεξ», 

(η.219 ζ.52), «Δ ιυδα ηαζ δ Βφα ήζακ δίδοιεξ αδεθθέξ» (η.226 ζ.28-29), Λέκα 

ΐνμκηάηδ, «Δ Ώ.Μ. δ Μυδα αθδβείηαζ ηδ γςή ηδξ» (η.252 ζ.42-47), Κ.Μ. «Σα πνχηα 

νμφπα ηςκ ακενχπςκ» (η.277.82), «Δ θαιπνή ααζζθεία ημο Κνζκμθίκμο» (η.283 ζ.46-

47), «Δ βοκαίηα ηαζ δ ιυδα απυ ηζξ ανπέξ ημο αζχκα ιέπνζ ζήιενα (1900-1960): 

Ώκαπμθχκηαξ ακά δεηαεηίεξ» (η.339 ζ.38-42), «Έκαξ αζχκαξ πανζγζάκζηδξ ημιρυηδηαξ» 

(η.369 ζ.84), Φνακζμοά Μπμοζέ, «Ώπυ ημ ηνζκμθίκμ ζημ ‘κζμο θμοη’: Έκαξ αζχκαξ 

ημιρυηδηαξ» (η.369 ζ.84-85) 

308
 «Κνζζηζάκ Νηζυν εκακηίμκ Γαη Φάε» (η.6.ζ.13), «Νηζυν μ ιεβάθμξ επακαζηάηδξ πμο 

βφνζζε ηδ βοκαίηα ζηδ εδθοηυηδηαξ ηδξ» (η.25 ζ.32), «Ώοηυξ ήηακ μ Νηζυν» (η.205 

ζ.13), «Σμ πμνηνέημ εκυξ κέμο πμο ανίζηεηαζ επζηζθαθήξ ιζαξ αοημηναημνίαξ: μ κέμξ 

μκμιάγεηαζ Τα ηαζ δ αοημηναημνία μκμιάγεηαζ Νηζυν» (η.210 ζ.12). 

309
 ΐθ. Ώββέθα Καηναιάδμο, «Δ η. ηζπανέθθζ ιζθάεζ ζηζξ ακαβκχζηνζεξ ιαξ» 

(ζοκέκηεολδ) (η.140 ζ.7) η.ά.  

310
 ΐθ. «Οζ ααζζθζάδεξ ηδξ ιυδαξ είκαζ άκδνεξ!» (η.30 ζ.36) 

311
 ΐθ. Μανία Πία Ρμζζκζυθζ, «Δ ιμδίζηνα ηςκ ημκηχκ βοκαζηχκ: Δ πενίθδιδ Καναέκ» 

(η.280 ζ.56-57), «Μζα ιαηζά ζημκ Οίημ Νηζυν: Ώοευνιδηδ ηαζ κεακζηή δ ημιρή δ 

βοκαίηα ημο Μανη Μπμάκ» (η.315 ζ.34-35), Γακίκ κηε Λμκζάκ, «Νέα βεκζά: Οζ 

δδιζμονβμί ηδξ ιυδαξ. Σα πμνηναίηα ηςκ ‘Μαζην ηδξ Χη Κμοηφν’» (η.316 ζ.62-65), Ώ. 

Κθάρδ «Οζ ηαζκμφνβζμζ ηδξ πανζζζκήξ Χη Κμοηφν: Κζ άθθα ηαθέκηα ζηζξ πνμζηαβέξ ηδξ 

Ώ.Μ. ηδξ Μυδαξ» (η.342 ζ.48-49), Μανζάκκα Μμοκηγμονίδμο «Κφνζε» Γηο Λανυξ 

ιπμνείηε κα ιαξ πήηε;» (η.360 ζ.49-51), Γεςνβία Σανζμφθδ, «Κμοαεκημφθα ιε ημκ Γηο 

Λανυξ» (η.364 ζ.46-47), Φακή Πεηναθζά, «Ο ιζηνυξ πνίβηδπαξ Τα αίκΛςνάκ» (η.384 

ζ.43), δ ίδζα. «Ο Ράθηδξ Κμονέγ» (η.402 ζ.115-117), αθ. αηυιδ «Ώκηνέ Κμονάγ έκαξ 

ηακμκζηυξ παηέναξ» (η.552 ζ.30), «Πζέν Κανκηέκ: Ββχ ηαζ δ αζμιδπακία» (η.507 ζ.13), 
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«Έηζζ γδ μ Πζέν Κανκηέκ» (η.591 ζ.57-58), «Μζα ΐαζίθζζζα ηδξ ιυδαξ: Κμηυ ακέθ 

εηείκδ πμο δίδαλε ηδκ απθυηδηα ζε υθεξ ηζξ βοκαίηεξ» (η.345 ζ.118-119,149) η.ά. 

312
 ΐθ. «Βιίθμ Πμφηζζ: Πζθυημξ νάθηδξ, πμθζηζηυξ, αβαπδιέκμξ ημοηονζέν ηδξ Μεθίκαξ» 

(η.353 ζ.62), Πζέηνμ Σγμοθίκμ, «Ο αλζυηζιμξ νάθηδξ Βιίθμ Πμφηζζ, (κηί Πανζέκημ-

ιανηήζζμξ)» (η.420 ζ.102-103), Φακή Π., «Ρεκάημ Μπαθέζηνα: Έκαξ εηπνυζςπμξ ηδξ 

ζηαθζηήξ ιυδαξ ζηδκ Ώεήκα» (η.531 ζ.36-37), Floriana Maudente «οκμιζθία ι’ έκακ απυ 

ημοξ πζμ δζάζδιμοξ ‘ιάβμοξ’ ηδξ ΄Ώθηα Μυκηα Εηαθζάκα: ΐαθεκηίκμ», (η.539 ζ.35-38) 

ηθπ. 

313
ΐθ. «Μαίνδ Κμοάκη» (η.453 ζ.62-63)., «Σγχκ ηέθεκ» (η.453 ζ.64-66), «Ο Μήζηεν 

Φνήκημι απ’ ημ Λμκδίκμ: Ο εθεονέηδξ ηςκ ηαοηχκ ζμνηξ» (η.557 ζ.98-99) η.ά. 

314
 ΐθ. «Οζ ααζζθζάδεξ ηδξ ιυδαξ είκαζ άκδνεξ!», υ. π., Ώββέθα Καηναιάδμο, «αξ ιζθάεζ 

μ Γακ Νηεζέ» (ζοκέκηεολδ) (η.96 ζ.8), Ρέκα ΐεθζζζανίμο, «Ο Γακ Νηεζέ: Οιζθεί βζα ηδ 

ιυδα ηαζ πανμοζζάγεζ ηα πζμ παναηηδνζζηζηά ημο ιμκηέθα» (η.200 ζ.9), δ ίδζα. «Ο Γακ 

Νηεζέ ιζθάεζ βζα ηδκ ιυδα!» (ζοκέκηεολδ) (η.300 ζ.92-93) ηθπ.  

315
 οκέκηεολδ ημο Κ. Μαονυπμοθμο πνμξ ειέκα. Βπίζδξ ηαζ μ Γηο Λανυξ ακαθένεηαζ 

ζημκ δάζηαθυ ημο Νηεζέ ζηδκ ζοκέκηεολδ ημο ζηδκ Μανζάκκα Μμοκηγμονίδμο, η.360, υ. 

π  

316
 ΐθ. «Πήηεν Ρχηαξ: Έκαξ έθθδκαξ ζπεδζαζηήξ ιυδαξ εβηαηαζηδιέκμξ απυ πνυκζα ζημ 

Λμκδίκμ ιε παβηυζιζεξ επζηοπίεξ» (η.266 ζ.19) 

317
ΐθ. «Έθθδκεξ ζημ ελςηενζηυ» (η.446 ζ.9), «Ο Μζπάθδξ Σζίκηαξ ζημ Λμκδίκμ ημο ’68» 

(η.477 ζ.7). 

318
 ΐθ. «Ο μθδάημξ ημο Γζμπάκεζιπμονβη» (η.490 ζ.6), «θα εθθδκζηά εηηυξ απυ ημ 

αθθάαδημ» (η.552 ζ.12-13). 

319
 ΐθ. «Ώοηυξ μ εηπθδηηζηυξ Έθθδκ» (η.504 ζ.16), αθ. αηυια Φακή Π «James Galanos, 

Ο ιφεμξ εκυξ Έθθδκα» (η.517 ζ.49), Άκκο Υέννα Γοιανάηδ, «Αεκ κηφκς βοκαίηεξ βζα ημ 

δζάζηδια» (ζοκέκηεολδ ζηδκ Ν.Τ., θςημβν. Κχζηα Γοιανάηδ) (η.598 ζ.158-160) η.ά.  

320
 ΐθ. θβα Μπαημιάνμο, «Γζχνβμξ ηαονυπμοθμξ: Ο ιαέζηνμξ ημο ‘κηναπανίζιαημξ’ 

ηαζ ‘ααζζθζάξ ηδξ ιμοζεθίκαξ’» (η.538 ζ.144-145) ηθπ. 

321
 Μανία Κανααία, «Δ Χη Κμοηφν πέεακε γήης δ Ών Κμοηφν» (η.606 ζ.46-48). 

322
 «Οζ πνχηεξ επζδείλεζξ ιυδαξ άνπζζακ» (Οίημξ Βοαββεθίδμο-Κμονηίδμο, Οίημξ 

Σζμφπθμο) (η.32 ζ.6-7), «Βπζδείλεζξ ηδξ ακμζλζάηζηδξ ιυδαξ» (Βοαββεθίδδ-Κμονηίδμο, 

Φζθδζζάημο) (59.31), «Βπίδεζλζξ ιυδαξ ημο μίημο ηάκηγμο» (η.73 ζ.31), «Έκαξ 

μνβαζιυξ επζδείλεςκ: Δ ζαζγυκ ανπίγεζ» (Παπαζηεθάκμο ηαζ Βοαββεθίδδ) (η.85 ζ.8). 
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323

 «Φεζκμπςνζκέξ επζδείλεζξ ηδξ ιυδαξ» (Βοαββεθίδδ-Κμονηίδδ, Αδιήηνδ Κνίηζα) 

(η.150 ζ.29), 

324
 Ρέκα ΐεθζζζανίμο, «Βπζδείλεζξ ιυδα» (Κ. Μαονυπμοθμο, Βοαββεθίδδ-Κμονηίδδ) 

(η.177 ζ.9), 

325
 «Βπίδεζλζξ πεζιενζκχκ ιμκηέθςκ, Οίημξ ιυδαξ . Κζμοζυπμοθμο» (η.204 ζ.7), 

326
 Γεςνβία Αεθδβζάκκδ, «Οζ ακμζλζάηζηεξ επζδείλεζξ ιυδαξ» (Βοαββεθίδδ-Κμονηίδδ, 

Κζμοζυπμοθμξ, ηάτθ, Φζθδζζάημο, Σζμπακέθδ, Σζμφπθμο, Βοδμηίαξ) (η.242 ζ.16-17), 

327
 «Σέπκδ ηαζ ιυδα!: Μζα ζεζνά απυ εκηοπςζζαηά ιμκηέθα ημο Γζάκκδ Γαθάηδ ζημ 

‘Montparnes’ ηδξ Πάνκδεαξ» (η.312 ζ.40-41), 

328
 «Ώεδκασημί Οίημζ Μυδαξ», (Σζμφπθμο, ηάεδ, Κζμοζυπμθμο ηαζ Βοαββεθίδδ-

Κμονηίδδ) (η.335 ζ.49-57), 

329
 «Μαηζέξ ζε έκα ηαζκμφνβζμ αηεθζέ: Γάκ ΐμφνμξ» (η.374 ζ.14) 

330
 «Φζθήιςκ: Έκα ηαζκμφνβζμ υκμια ζηδ ιυδα» (η.426 ζ.12,14). Tμ επίεεημ ημο 

Φζθήιμκα πνμηφπηεζ απυ ημ (η.620 ζ.19), 

331
 Φακή Πεηναθζά, «Υνίζημξ ΜαΎθδξ: Έκα ηαζκμφνβζμ υκμια ζηδ ιυδα ιαξ» (η.439 

ζ.38), 

332
 Φακή Πεηναθζά, «Γζάκκδξ Σζεηθέκδξ μ ‘Ώηηζηυξ’» (η.492 ζ.95-99), 

333
 «Βθθδκζηή Τρδθή Ραπηζηή 1970-71» (Φχθδ ΐαζζθεζάδμο, Κ. Μαονυπμοθμξ, Γζάκκδξ 

ΐμφνμξ, μφθα Μχνμο, Υνίζημξ ΜαΎθδξ, Φζθήιςκ) (η.545 ζ.53-71) 

334
 «Νίημξ-Σάηδξ: Άνζζηα απυ Έθθδκεξ ηαζ λέκμοξ» (η.538 ζ.8) 

335
 «ηζβιζυηοπα απυ ηζξ εθθδκζηέξ επζδείλεζξ ιυδαξ» (η.596 ζ.26-27). 

336
 πςξ πνμηφπηεζ απυ ηα ιζηνά αζμβναθζηά ζδιεζχιαηα ηςκ Μαονυπμοθμο, 

Κζμοζυπμοθμο ηαζ Κνίηζα πμο δδιμζζεφμκηαζ ζηδ «Γ» ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1950. Ο Κχζηαξ Μαονυπμοθμξ μ ζπμοδαζιέκμξ ζηζξ ιεβάθεξ βαθθζηέξ ζπμθέξ ηδξ 

Τρδθήξ Ραπηζηήξ, «κνληειίζηαο» ημο Νηεζέ βζα ανηεηυ πνμκζηυ δζάζηδια. Ώπυ 

αζμβναθζηυ ημο ζηδκ δεηαεηία ημο 1970 πθδνμθμνμφιαζηε υηζ μζ πνχηεξ ζπμοδέξ ημο 

είκαζ ζηδκ Ώηαδδιία Καθχκ Σεπκχκ ζημ Πανίζζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ Ώηαδδιία 

Κμπηζηήξ ηδξ βαθθζηήξ πνςηεφμοζαξ ιε ηδκ πναηηζηή ημο ελάζηδζδ ημκηά ζημκ Νηεζέ 

(η.256 ζ.22, 545 ζ.53)]. Ο αζηυξ Αδι Κνίηζαξ «απφ ηνπο πην θαηαξηηζκέλνπο κνληειίζηαο 

ηνπ ηφπνπ καο» υπςξ βνάθεζ ημ πενζμδζηυ ιε ζπμοδέξ ζηδκ «Ecole de Louvre» ηαζ 

«Academie de la Haute Couture». Ο κεανυξ Κζμοζυπμοθμξ ζπμοδαζιέκμξ ζηδκ Βονχπδ 

οπήνλε ζπεδζαζηήξ ημο Γοαακζφ (η.256 ζ.23-24)]. Ο Φζθήιςκ ιε ιαεδηεία ζημκ Οίημ 

ηδξ Νίκαξ Ρίηζζ ζημ Πανίζζ (η.426 ζ.12). Ο Υνίζημξ ΜαΎθδξ ιε θαιπνέξ ζπμοδέξ ζηδκ 
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«Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ» ζηζξ ΐνολέθθεξ, δ Φχθδ ΐαζζθεζάδμο ιε ζπμοδέξ ζημ 

Πανίζζ ζηδκ «Academie de Coupe» ηαζ ζηδκ «École Nationale», δ μφθα Μχνμο, «έδεζε 

γηα αξθεηφ δηάζηεκα ζηε Ρψκε φπνπ κε πνιχ αγάπε κειέηεζε ηελ Ηηαιηθή Τςειή Ραπηηθή» 

(η.545 ζ.53)]. Ο Γζάκκδξ ΐμφνμξ, ιε ζπμοδέξ ιυδαξ ζημ Πανίζζ ιε «Diplôme de Coupe-

Établissements PIGIER» ημ 1955, ηαζ πναηηζηή άζηδζδ ζημ αηεθζέ ηδξ ακέθ, ζηδκ ανπή 

ηδξ ηανζέναξ ημο αζπμθήεδηε ιε ημ ημιρυ κηφζζιμ ηδξ βοκαίηαξ ζηδκ Ώίβοπημ ηαζ 

οπήνλε πνμζςπζηυξ νάθηδξ ηδξ ααζίθζζζαξ Νανζιάκ (η.374 ζ.14, 545 ζ.53).  

337
 Β. Υ. Σενγυπμοθμξ «Μζα επίδεζλζξ ακμζλζάηζηδξ ιυδαξ: Οίημο Βοαββεθίδδ» (η.6 ζ.8-

9), «Δ επίδεζλζξ ιυδαξ ημο Οίημο Βοαββεθίδδ- Κμονηίδδ» (η.46 ζ.32), «Δ ενζαιαεοηζηή 

επίδεζλδ έημζιςκ θμνειάηςκ ημο μίημο Βοαββεθίδδ-Κμονηίδδ» (η.61 ζ.23), «Οζ 

επζδείλεζξ ηδξ ιυδαξ: Οίημξ Βοαββεθίδδ-Κμονηίδδ» (η.217 ζ.51) ηθπ. 

338
 ΐθ. «Δ Βθθδκζηή Μυδα»,(δζζέθζδδ θςημβναθία ημο Β. Υ. Σενγυπμοθμο) (η.24 ζ.34-

35) επίζδξ ημ ακοπυβναθμ θςημβναθζηυ οθζηυ ζηα η.33 ζ.11, 37 ζ.27, 39 ζ.55 η.ά. 

339
 Βκδεζηηζηά: Κχζηαξ Μαονυπμοθμξ: «Ο πενζζζυηενμ ηαθακημφπμξ απυ ημοξ ‘ιαζην’ 

ηδξ εθθδκζηήξ ιυδαξ: Κχζηαξ Μαονυπμοθμξ» (η.406 ζ.39- 41), Φακή Πεηναθζά, «Σα 

πέηνζκα θμοθμφδζα ηδξ μδμφ Λμοηζακμφ: Ο μίημξ Μαονυπμοθμο δδιζμονβεί ηαζ θακζάνεζ 

ηεκηήιαηα ένβα ηέπκδξ», (η.417 ζ.90- 93), δ ίδζα, «Ο Κχζηαξ Μαονυπμοθμξ βζα ημ 

ηαθμηαίνζ» (η.428 ζ.100-101), δ ίδζα, «Μαβεία ηδξ ιυδαξ: Δ ημθελζυκ ημο 

Μαονυπμοθμο» (η.445 ζ.52-55), δ ίδζα ,«Κχζηαξ Μαονυπμοθμξ: Έλμδμξ Βανζκή», (η.451 

ζ.60-65), επίζδξ αθ. «Κχζηαξ Μαονυπμοθμξ, Χη Κμοηφν ημο ηαθμηαζνζμφ» (η.482 ζ.48-

56), «Φζβμφνεξ πνχιαηα παιυβεθα: Μυδα Κ. Μαονυπμοθμο» (η.498 ζ.22-23), 

«Μαονυπμοθμξ, Χη Κμοάθ βζα κεανέξ κφθεξ» (η.521 ζ.44-47), αηυιδ θβα Μπαηή, 

«Φακηαζηζηά ηνφη βζα ιζα ιυδα πμζυηδηαξ: Δ θεηεζκή ιυδα ημο Κ. Μαονυπμοθμο» 

(θςημβναθίεξ Βοζηαεία Ναοπθζχημο) (η.636 ζ.14-15). Γζάκκδξ Γαθάηδξ : «Σέπκδ ηαζ 

ιυδα!…» (η.312 υ. π.,), Μ.Κ., «Βθθδκζηή ιυδα: πέδζα ηαζ πνχιαηα ζε ιζα παθζά 

θάιπνζηα. Ο κδζζχηζημξ ηυζιμξ ημο Γζάκκδ Γαθάηδ» (η.334ζ.48), «Μφημκμξ: Σμ Πανίζζ 

ημο Ώζβαίμο» (η.359 ζ.38-43), «Νδζζχηζηα Τθακηά» (η.376 ζ.66-67), «Πμίδζδ ηαζ 

πναηηζηυηδηα: Δ ακμζλζάηζηδ ζοθθμβή ημο Γζάκκδ Γαθάηδ» (η.396 ζ.104-106), Ρ.Μ., 

«Ώιένζηα-Ώιένζηα» (η.437 ζ.167-169), θβα Μπαηή, «Σοθζβιέκεξ ζηα πνχιαηα ημο 

Ώζβαίμο» (θςημβναθίεξ Υνίζημξ Υνζζημδμοθίδδξ) (η.653 ζ.54-56), Γζάκκδξ Σζεηθέκδξ: 

Φακή Πεηναθζά, «Ο Ώηηζηυξ» (η.452 υ. π.), ή ίδζα, «Δ Γναιιή ημο ήθζμο» (η.481 ζ.60-

71), αθ. επίζδξ «Σα ελςηζηά πμοθζά ημο Γζάκκδ Σζεηθέκδ ηαζ ηδξ Orlon» (η.474 ζ.120-

121). «Σζεηθέκδξ’69: Γζα εηείκμκ ηζ’ εηείκδκ» (η.508 ζ.20-23), «Ειπνεζζμκζζηέξ ηαζ μ 

Γζάκκδξ Σζεηθέκδξ βζα ημ πεζιχκα», (θςημβναθίεξ Άνδξ Σενγυπμοθμξ) (η.568 ζ.84-91), 

«OLD Navy Line by Tseklenis» (η.633 ζ.56-57), Σάηα Κθάρδ, «Ο Γζάκκδξ Σζεηθέκδξ 
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ειπκέεηαζ απυ ημκ Πμοανέ», (θςημβναθίεξ Υν. Υνζζημδμοθίδδξ) (η.663 ζ.110-111). ΐθ. 

αηυιδ «Μμκηέθα ημο Οίημο ηάεδ» (η.345 ζ.28-29), «Δ μφθα Μχνμο ηδξ κηεθζβηάηδξ 

ορδθήξ ναπηζηήξ» (η.558 ζ.74-77), Σαζία Ώκηςκζάδμο, «μφθα Μχνμο: Θνίαιαμξ πμο 

θέβεηαζ ιυδα ηθαζζζηή», (θςημβναθίεξ Βο. Ναοπθζχημο) (η.600 ζ.80-81), «Οζ 

δδιζμονβίεξ ημο Υν. ΜαΎθδ» (η.479 ζ.10), «Φζθήιςκ: Με θακηαζία ηαζ αανυηδηα» 

(θςημβναθίεξ Άνδξ Σενγυπμοθμξ) (η.555 ζ.78-79), Νίημο Σάηδ: Φ.Π., «ηδιυκζ ηαζ 

οθάδζ ζηδ ιυδα: Σμ εθθδκζηυ οθακηυ φθαζια πμθοηεθείαξ» (θςημβναθίεξ Βο. 

Ναοπθζχημο) (η.580 ζ.87-97) 

340
 Βκδεζηηζηά αθ. «Βθθδκζηή Τρδθή Ραπηζηή 1970-71», (η.545 ζ.53-61), «Βθθδκζηή 

Τρδθή Ραπηζηή 1972» (Μχνμο, ΐαζζθεζάδμο, Μασθδξ, Φζθήιςκ, Μαονυπμοθμξ, 

Ονθακμοδάηδ, Σζμπακέθθδξ, Ώκηςκζάδμο) (η.573 ζ.57-64), «Βθθδκζηή Τρδθή Ραπηζηή: 

Γζα ηζξ ιαβεοηζηέξ χνεξ ηδξ κφπηαξ» (Σζεηθέκδξ, Νηυγζα, Νίημξ Σάηδξ, ΐμφνμξ, 

Πακμοζμπμοφθμο, Μχνμο, Σζμπακέθθδξ, Καηναιάημο, Μαονυπμοθμξ) (η.651 ζ.88-94). 

341
 ΐθ. «εθίδεξ βζα ηζξ κέεξ ημπέθθεξ» η.409 ζ.92 ηαζ 460 ζ.122. 

342
 «Δπεηδή ηα ζθίηζα, πνπ καο ζηέιλνπλ νη λεαξέο θίιεο καο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, γη’ 

απηφ αιιάδνπκε θαη πάιη ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο. Θα κπνξείηε λα καο ζηέιλεηε φηη κνληέιν 

ζέιεηε, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ. Απαξαηηήησο φκσο ηα ζθίηζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ κία 

θαζαξή θσηνγξαθία ζαο (θεθάιη) θαη απφ ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζή ζαο. Καη θπζηθά ζα 

δεκνζηεχνληαη θαηφπηλ επηινγήο κε βάζε ηελ θαιιηηερληθή ηνπο αμία». ΐθ. «εθίδεξ βζα ηζξ 

κέεξ ημπέθθεξ» (η.431 ζ.112). «Καζεκεξλψο θζάλνπλ ζηα γξαθεία καο θάθειινη λεαξψλ 

αλαγλσζηξηψλ καο. Γη’ απηφ απνθαζίζακε λα δεκνζηεχνπκε δχν ή ηξείο ζπλεξγαζίεο θάζε 

θνξά. Οη θίιεο καο αο κελ παξαπνληνχληαη, γηαηί ην ηαιέλην θαίλεηαη θη’ απφ έλα 

ζθίηζν(…)», «εθίδεξ βζα ηζξ κέεξ ημπέθθεξ» (η.444 ζ.76). πςξ ιε πθδνμθυνδζε δ Φακή 

Πεηναθζά, πμθθέξ επζζημθέξ ιε ζηίηζα απυ αβυνζα ηαζ ημνίηζζα έθεακακ ηαεδιενζκά ζημ 

πενζμδζηυ ηαζ ηάπμζεξ ζηδκ ζοκέπεζα δζάπνερακ ζε άθθμοξ ημιείξ. Βκδεζηηζηά ακέθενε 

ηα ζηίηζα ιυδαξ πμο είπε ζηείθεζ ζημ πενζμδζηυ μ κεανυξ ηυηε Γζάκκδξ Ξακεμφθδξ ηαζ 

δεκ δδιμζζεφεδηακ αθθά, πανά ηδκ επζηοπία ημο ςξ ζοββναθέα αηυια ηα εοιάηαζ. 

343
 ΐθ. η.460.ζ.122. 

344
 Πνυηεζηαζ βζα δέηα ημνίηζζα ηζξ: Ώκδνεάδμο Ώεδκά, Γζαγζηγή Βθπίξ, Καναβζάκκδ 

Μαίνδ, Καζηακά Νυπδ, Κμννέ Καηενίκα, Μαηζζζάδμο Αέζπμζκα, Μπμγίηδ Αζμκοζία, 

Πενζζοκάηδ Καηενίκα, Πεηζά Ώζηαηενίκδ, Υμοζέα Μζνάκηα. 

345
 Γζα ημοξ υνμοξ ζοιιεημπήξ, ηζξ ηνζηζηέξ επζηνμπέξ, ηα ζηίηζα ηςκ 10 επζθεβέκηςκ ηαζ 

άθθεξ πθδνμθμνίεξ αθ. η.462 ζ.10, 465 ζ.8, 467 ζ.130-133, 471 ζ.24-26. 

346
 η.462 ζ.10. 
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347

 ε αοηυκ ζημκ δεφηενμ δζαβςκζζιυ βζα ηδκ ηεθζηή δζαδζηαζία επεθέβδζακ μζ: 

ΐεθμοδάηδξ Υνήζημξ, Γενμθοιάημο Εζααέθθα, Γεςνβμπμοθάηδ Αέζπμζκα, 

Καθθζανμφζδ Νζκέηηα, Καζηάκα Νυπδ, Νζηδημπμφθμο Βοδμηία (Νηυγζα), Νζημθμφ 

Καθθζυπδ, Παπαδμπμφθμο Ώκαζηαζία, ηαονμπμφθμο Καηενίκα, Σζζνζιχημο Βθζζάαεη 

(Λίγο). 

348
 Γζα ακάθμβεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ ΐ΄ Αζαβςκζζιυ αθ. η.490 ζ.32, 492 ζ.10, 494 ζ.9, 

495 ζ.34-37, 497 ζ.22-25, η.502 ζ.24-25. 

349
 Πνυηεζηαζ βζα ημοξ: Ώδάιδ Μπέηηο, Ώιπναπαιζάκ ένμ, Ώολεκηζάδμο Υνοζμφθα, 

Γνδβμνμπμφθμο Ώββεθζηή, Μπάζιπαξ Σδθέιαπμξ, Μπυκηα Ώκδνμιέδα, Παπαδμπμφθμο 

Ήαδ, αηεθθάνδ Καίηδ, Σμοθζάημξ Κςκζηακηίκμξ, Σζζνζιχημο Λίγα ή Λίγο. 

350
 ΐθ. η.520 ζ.4,150, 523 ζ.4, 524 ζ.20-23, 528 ζ.20-22, 532 ζ.12. 

351
 ΐθ. η.618 ζ.126. 

352
 Πνυηεζηαζ βζα ημοξ Ώεακαζηάημο μφθα, Αακδμοθή Σνζακηαθοθζά, Θεμθάκμοξ 

Ώββεθζηή, Κμονημοιέθδξ ΐαζίθεζμξ, Μανιανά Μονηχ, Μπεηάνδ Υνζζηίκα, Ξαθά - 

Εςζδθίδμο Ράκζα, Πενδζημφνδ Βζνήκδ, Πμθίημο Ώκηζβυκδ., έβημο Παναζηεοή.  

353
 ΐθ. η.628 ζ.18-19, 632 ζ.9-11. 

354
 Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ αθ. «Μπίθζ Μπμ: Γςή ζακ πονμηέπκδια», πενζμδζηυ 

LIFE&STYLE, η.92, Ώφβμοζημξ 2008 (έκεεημ). 
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ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ 

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ω ΤΝΟΜΙΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΓΝΩΣΡΙΩΝ 

 

Ι. ύληνκν θνηλωληθό- ηζηνξηθό πιαίζην ηεο πεξηόδνπ 1950-1975 κέζα 

από ηηο ζειίδεο ηεο ΓΥΝΑΙΚΑΣ  

θφπηκν είλαη φιε απηή ε δσληαλή εηθφλα δσήο πνπ δίλεηαη απφ πνιιέο 

πιεπξέο ζηε «Γ» ζην δηάζηεκα κηαο εηθνζηπεληαεηίαο λα πιαηζησζεί θαη κ’ έλα 

ελδεηθηηθφ θνηλσληθφ πιαίζην.  

ην μεκέξσκα ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο δεθαεηίαο ε Διιάδα 

δηεπξπκέλε παξά ηηο απψιεηεο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κε ηελ 

πξνζάξηεζε ησλ Γσδεθαλήζσλ (1947) είλαη κηα κηθξή ρψξα ηεο Ν.Α Δπξψπεο ε 

νπνία ζηα 132.000 km2 ζπγθεληξψλεη 7,5 εθαηνκκχξηα πιεζπζκφ
1
. 

ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ Πφιεκν, ε Καηνρή, ε 

Αληίζηαζε, ν Δκθχιηνο (1947-1949) θαη ν ηξφπνο ηεξκαηηζκνχ ηνπ άθεζαλ 

αλεμίηεια ίρλε ζηελ κεηαπνιεκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σα ζρήκαηα ηνπ 

κεηαπνιεκηθνχ θαζεζηψηνο, νη ηδενινγηθνί θαη πλεπκαηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί θαη 

ε εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ ηνλ μέλν παξάγνληα, φια απηά έγηλαλ ξπζκηζηέο ηεο 

εμέιημεο ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο
2
 ζηελ πεξίνδν απηή. 

Ζ έληαζε, ν δηραζκφο ηνπ ιανχ
3
, νη βίαηεο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο, ε 

αληζνξξνπία ηεο πνιηηηθήο δσήο, κε θάπνηεο βξαρχβηεο αλαιακπέο, ε εθηξνπή θαη 

ε απνθαηάζηαζή ηεο είλαη ηα γεληθά θαη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηφδνπ 

1950-1975.  

ηα πξψηα ηδίσο αλήζπρα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ζηελ θαηεζηξακκέλε 

Διιάδα νη κλήκεο ηνπ ηειεπηαίνπ πνιέκνπ, ε απεηιή ελφο λένπ, ε θηψρεηα, ε 

αλεξγία, ε κνηξνιαηξία, ε απαηζηνδνμία θαη ε αλαζθάιεηα ηαιαηπσξνχλ ηνπο 

πνιίηεο ζε έλα πεξηβάιινλ αλήζπρν, κε εθπιήμεηο, ζπγθερπκέλεο ηδέεο θαη 

ρακέλεο αμίεο
4
 θαη επί πιένλ κε ρακειφ επίπεδν παηδείαο, θπξίσο ε γπλαίθα

5
, ε 

νπνία βξίζθεηαη απφ άπνςε ζεζκψλ «(…) ζημκ ηυπμ ιαξ (…) ζε οπμδεέζηενδ 
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ιμίνα απυ ημκ άκδνα (…)»
6
, κε πεξηνξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη κε 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθφ πξννξηζκφ ηνλ γάκν
7
. 

κσο ε δσή ζπλερίδεηαη. Ζ Διιάδα ζηγά-ζηγά εθζπγρξνλίδεηαη. Ζ γπλαίθα 

κνξθψλεηαη, απνθηά ην πιήξεο δηθαίσκα ηζνπνιηηείαο ζηε ρψξα καο αιιά θαη 

δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο. 

Σν 1950 ηδξχεηαη ε ΓΔΖ θαη ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηνλ εμειεθηξηζκφ ηεο 

ρψξαο
8
. Καη ηελ ίδηα δεθαεηία ην ξαδηφθσλν, ην ειεθηξηθφ ςπγείν, νη ειεθηξηθέο 

θνπδίλεο, ην ειεθηξηθφ ζίδεξν ζα αξρίζνπλ λα κπαίλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ Διιήλσλ.  

Απφ ην 1950 φπσο θαίλεηαη δξαζηεξηνπνηείηαη ν ηνκέαο ηεο έλδπζεο. Οη 

αζελατθνί νίθνη κφδαο ελεκεξψλνληαη απφ ην Παξίζη, δεκηνπξγνχλ δηθά ηνπο 

κνληέια θαη δηνξγαλψλνπλ ηελ «Έηεεζδ Δθθδκζηήξ Μυδαξ»
9
. 

Οη ειθπζηηθέο βηηξίλεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Δξκνχ κε πθάζκαηα 

«πεζναζιμφξ», ηζάληεο, δψλεο, θαπέια θιπ, βξίζθνπλ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 

αγνξαζηηθνχ θνηλνχ
10

.  

Απφ ην 1950 πνπ θπθινθνξεί ε ΓΤΝΑΗΚΑ, νη Διιελίδεο κέζα απφ ηηο 

ζειίδεο ηηο ελεκεξψλνληαη γηα ηε κφδα, θαη γηα ην πψο θάζε γπλαίθα κπνξεί λα 

είλαη φκνξθε. Αξθεί λα ην ζέιεη. Σν πεξηνδηθφ δίλεη «άπεζνεξ ζοιαμοθέξ», «βζα 

ηδκ ηαθοηένεοζδ ηδξ ειθακίζεςξ ηδξ βοκαίηαξ» Αξθεί ε αλαγλψζηξηα «κα ημ 

παναημθμοεή πνμζεηηζηά»
11

  

Σελ ίδηα ρξνληά (1950) ηδξχεηαη ε εγθεθξηκέλε απφ ην θξάηνο «Ακςηένα 

Δπαββεθιαηζηή ηαζ Σεπκζηή πμθή Καθθζηεπκχκ ηαζ Σεπκζηχκ ημο 

Κζκδιαημβνάθμο»
12

.  

Σν θαινθαίξη ηνπ 1950 νη πιαδ «λεπεζθίγμοκ» απφ ηελ λενιαία. Σν γπκλφ, 

ε αίζζεζε ηεο παξαιίαο, ε νκνξθηά ησλ λέσλ θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπο 

δίλεη αθνξκή γηα ην ρξνλνγξάθεκα ηνπ Π. Παιαηνιφγνπ πνπ εμαίξεηα καο 

κεηαθέξεη ηελ εηθφλα ζηηο πιαδ ηεο επνρήο. επνρήο.  

                                             «Υςνίξ πανααάκ 
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«ηδκ πθαγ λεπείθζζε απυ βοικυ. ε υθα ηα ζπήιαηα, ζε υθεξ ηζξ 

δζαζηάζεζξ, ζε υθα ηα πνχιαηα. Καθμδειέκα ημνιζά, ζηα μπμία δε εα 

δίζηαγε κα αάθδ ηδκ οπμβναθή ημο μ Πθάζηδξ. Γθοπηά πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ημ αηεθζέ ιεβάθμο γςβνάθμο. Καιπφθεξ πμο είκαζ 

ένβα ηέπκδξ. Κμκηά υιςξ ζ‘ αοηά ηαζ ηα ηαηέηηοπα ∙ ζπζνηυλοθα ηαζ 

ηανάθεξ, αζαζηζηά ηαηαζηεοάζιαηα, μζηηνέξ βεθμζμβναθίεξ πμο 

ζπεδζαζηήηακ βζα κα ελεοηεθίζμοκ ημ ακενχπζκμ βέκμξ (…) 

 Συζδ βφικζα! Σέημζα ακαηάηςια αβμνζχκ ηαζ ημνζηζζχκ! Σέημζα 

πνμζέββζζδ ηςκ δφμ θφθςκ. Συζα αηάθοπηα ζχιαηα! Μυθζξ δζαηδνμφκ 

ηα θφθθα ζοηήξ. Καευθμο απίεακμ κα ηα πεηάλμοκ ηζ αοηά απυ πάκς 

ημοξ ηαιιζά χνα (…)» 

                                                                              Π. Παθαζμθυβμξ 
13

. 

Σν Φζηλφπσξν-Υεηκψλα ηεο ίδηαο ρξνληάο (1950) ην Δζληθφ Θέαηξν 

παξνπζηάδεη κε κεγάιε επηηπρία ηελ θσκσδία ηνπ αίμπεξ «πςξ ζαξ ανέζεζ»
14

, 

ε Μ. Υαηδελάθνπ, (βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.170), πξψηε γπλαίθα ζθελνζέηεο ζηελ 

Διιάδα, κε ηελ ηαηλία «Ζ Λφηαζκα» απνζπά ην «πνχημ ανααείμ Κνζηζηχκ 

1950»
15

.  

Σν 1952 ε Διηζάβεη Β΄ αλεβαίλεη ζηνλ Αγγιηθφ ζξφλν
16

.(βι. Σφκ.2, Παξ.1, 

εηθ.171). Οη Διιελίδεο κε ην λφκν 21)59 απνθηνχλ ην πιήξεο δηθαίσκα 

ηζνπνιηηείαο θαη ην εθινγηθφ δηθαίσκα ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο
17

. Ζ εθεκεξίδα 

«Έεκμξ» δηνξγαλψλεη ηα θαιιηζηεία αλαδεηψληαο ηελ σξαηφηεξε Διιελίδα 

(«ηαν» Δθθάξ) γηα λα καο εθπξνζσπήζεη ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ σξαηφηεξε 

γπλαίθα ηνπ θφζκνπ («Μζξ Τθήθζμξ»). Ζ Νηαίδε Μαπξάθε αλαθεξχζζεηαη ε 

σξαηφηεξε Διιελίδα (βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.172). αιιά θαη ηξίηε σξαηφηεξε 

γπλαίθα ζηνλ θφζκν ζην Λνλγθ Μπήηο ηεο Καιηθφξληαο ηεο Ακεξηθήο
18

. H 

Δηξήλε Παπά θαηαθηά ηνλ ηηαιηθφ θηλεκαηνγξάθν
19

 (βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.173). 

ηηο εθινγέο ηεο 18
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1953 ε πξψηε γπλαίθα, ε Διέλε θνχξα, 

εθπξφζσπνο ηεο Θεζζαινλίθεο κπαίλεη ζηελ Βνπιή
20

, (βι. Σφκ.2, Παξ.1, 

εηθ.174). Καη ε «ηαζκμφνβζα επζζηήιδ» ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

κπαίλεη σο κάζεκα ζηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο ηεο ρψξαο
21

.  
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Απφ ηνλ Μάην ηνπ 1954 ε ηηκή ηνπ πεξηνδηθνχ «Γ» κεηψλεηαη απφ 6.000 

δξρ. ζε 6 δξρ. ιφγσ ηεο λνκηζκαηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1953 πνπ ζπλέδεζε ηε 

δξαρκή κε ην δνιάξην
22

. Σελ ίδηα ρξνληά ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ν λφκνο 2620)1953 

κε ηνλ νπνίν εθχξσζε ε Διιάδα ηελ Γηεζλή χκβαζε πεξί πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ πνπ ζεκαίλεη πιήξε εμίζσζε δηθαησκάησλ θαη γηα ηα δχν θχια θαη 

έηζη αλνίγεη ν δξφκνο ψζηε ζην πξνζερέο κέιινλ ε Διιελίδα λα απνθηήζεη ηα 

ηειεπηαία δηθαηψκαηα πνπ ηηο ζηεξνχλ αθφκε ηφηε, λα γίλεη δηθαζηήο θαη λα πάξεη 

ζέζε ζην δηπισκαηηθφ ζψκα
23

.  

Σν 1956, ζηελ Κέξθπξα, εθιέγεηαη ε πξψηε Διιελίδα Γήκαξρνο Μαξία η. 

Γεζχιια, ελψ, φπσο παξαηεξεί ην πεξηνδηθφ, αξρίδνπλ λα «αολάκμκηαζ ηαζ 

πθδεφκμκηαζ μζ ζςθενίκεξ πμο μδδβμφκ αοημηίκδημ»
 24

. 

Σν 1958 κηα γπλαίθα, «πανζηςιέκδ εκγεκφ», ε Αιίθε Βνπγηνπθιάθε - ην 

θνξίηζη πνπ ζπλαληάκε ζην εμψθπιιν ηνπ πεξηνδηθνχ ην 1955 θαη παξαπνληέηαη 

γηα ην «θίακ ηαθχξ». ηεο απνθνίηεζήο ηεο απφ ην Δζληθφ Θέαηξν (βι. Σφκ.2, 

Παξ.1, εηθ.175) - θαηαθηά ην ζεαηξηθφ θαη θηλεκαηνγξαθηθφ θνηλφ, θαη γίλεηαη ε 

«Δεκζηή ηαν» ηεο Διιάδαο
25

.  

Σν 1959 ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ην Βέιγην, ε Οιιαλδία θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν δεκηνπξγνχλ ηελ Κνηλή Αγνξά, ηελ «Δονςπασηή Οζημκμιζηή 

Κμζκυηδηα» (Δ.Ο.Κ.) θαη ηελ ίδηα ρξνληά ε Διιάδα ζπγρξνλίδεηαη κε ηελ Δπξψπε 

θαη ηηο άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη αληηθαζηζηά ηα αλαρξνληζηηθά κέηξα θαη 

ζηαζκά ηεο. Απφ ηελ πξψηε Απξηιίνπ θαηαξγείηαη ν πήρπο θαη κπαίλεη ζε 

εθαξκνγή ην κέηξν. Μνλάδεο κέηξεζεο ζα ππάξρνπλ βαζηθά δχν, ην έλα κέηξν 

θαη ην δηπιφ κέηξν. Απφ ηελ πξψηε Ηνπλίνπ θαηαξγείηαη ε νθά θαη κπαίλεη ζε 

εθαξκνγή ην ρηιηφγξακκν, ην θηιφ
26

 θαη λέεο ηαπηφηεηεο ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία 

ηεο δηαθήκηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ εηδψλ νηθηαθνχ ειεθηξηζκνχ «Ράδζμ-

Καναβζάκκδ ηδξ πθαηείαξ Κθαοειχκμξ»
27

, (βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.176). 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηα λέα θνξίηζηα παχνπλ λα είλαη αζήκαληε 

κεηνςεθία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Μεηά ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηξηψλ απμάλεη θαη’ έηνο θαη ζην 

Πνιπηερλείν. ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ηεο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ νη γπλαίθεο ππνζθειίδνπλ ην άιιν θχιν. Δηζήρζεζαλ 47 θνξίηζηα 

θαη 22 αγφξηα
28

.  
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ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ε γπλαίθα αλά ηνλ θφζκν πξννδεχεη. Μέζα απφ 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζα ιάβεη ην πξσζππνπξγηθφ θαη πξνεδξηθφ αμίσκα. Ζ 

εξηκάβν Μπαληαξαλάτθε, ην 1960, ζηελ Κευιάλε (βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.177), 

γίλεηαη ε πξψηε γπλαίθα πξσζππνπξγφο ζηνλ θφζκν θαη επί πιένλ ππνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ, ππνπξγφο Ακχλεο θαη επηθεθαιήο ηεο θπβεξλήζεσο ηεο Κευιάλεο
29

. 

Ζ Ηληίξα Γθάληη, (βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.178), ην 1966 εθιέγεηαη πξφεδξνο ηεο 

κεγαιχηεξεο Γεκνθξαηίαο ηνπ θφζκνπ ηεο Ηλδίαο
30

 θαη ε Γθφιληα Μέτξ, (βι. 

Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.179), ην 1969 εθιέγεηαη πξσζππνπξγφο ζην Ηζξαήι
31

.  

ηελ Διιάδα ήδε ζηελ ηελ αξρή ηεο λέαο δεθαεηίαο (1960) ε επηζηεκνληθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Διιελίδαο έρεη επεθηαζεί κέρξη θαη ηνλ ηνκέα ηεο αηνκηθήο 

ελέξγεηαο ζην «Γδιυηνζημ» πσο δηαβάδνπκε ην 1961 ζην άξζξν ηεο Σδέλεο 

Καξαλνπνχινπ «Μηα αθφκε γπλαηθεία θαηάθηεζη: Διιελίδεο ζηα εξγαζηήξηα ηεο 

Αηνκηθήο ελέξγεηαο»: 

 «ημ εθθδκζηυ Αημιζηυ Κέκηνμ Γδιυηνζημξ ιζα βοκαίηα δ δ. μογάκα 

Γακάθδ ηναηά ζηα πένζα ηδξ ηδκ πνμμπηζηή ηδξ γςήξ ιαξ (…) Βμδευξ 

ημο . Γακζθμπμφθμο, πμο απμοζζάγεζ ζημ ελςηενζηυ, δζεοεφκεζ δ ίδζα 

ημ ενβαζηήνζμ αοηυ ημο Γδιυηνζημο (…) ημ ζφκμθμ δ Δθθδκζηή 

Δπζηνμπή Αημιζηήξ Δκένβεζαξ απαζπμθεί ζημ Αημιζηυ Κέκηνμ 

‗Γδιυηνζημξ‘ είημζζ ιία βοκαίηεξ επζζηήιμκεξ ηαζ ηέζζενεζξ ηεπκζημφξ 

ηαεχξ επίζδξ μηηχ αηυιδ βοκαίηεξ δζηδβυνμοξ (…)»
32

.(βι. Σφκ.2, 

Παξ.1, εηθ.180)  

Σν 1964 ε νκνξθηά ηεο ζα γίλεη παγθφζκην πξφηππν. Ζ Κνξίλα Σζνπέε 

αλαθεξχζζεηαη «Μζξ Τθήθζμξ» θαη «μ εθθδκζζιυξ μθυηθδνμξ πακδβονίγεζ ηδ κίηδ 

ηδξ (…) ε ηάεε βςκζά ημο πθακήηδ, ζε ηάεε πχνμ. Πάκς ζημ ρδθυ, θοβενυημνιμ 

ημνίηζζ, εέθδζακ υθμζ κα δμοκ ηδκ ίδζα ηδκ εθθδκζηή μιμνθζά (…)»
33

.(βι. Σφκ.2, 

Παξ.1, εηθ.181)  

Σν 1969 ε Διιελίδα δελ ζα δηζηάζεη λα πάξεη θαη ην φπιν θαη λα καζαίλεη 

«ηγμφκημ ηαζ ηανάηε», λα γίλεη αζηπθχιαθαο «βέκμοξ εδθοημφ (…) ιε ίζα 

δζηαζχιαηα ηαζ οπμπνεχζεζξ ιε ημοξ άκδνεξ ζοκαδέθθμοξ [ηδξ]»
34

. (βι. Σφκ.2, 

Παξ.1, εηθ.182) 
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Ήδε ην 1960 ε δηαθήκηζε θαη νη αλέζεηο ηνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ έρνπλ 

κπεη ζηε δσή ησλ Διιήλσλ. ηελ αζηηθή Διιάδα κηα ξαδηνθσληθή ζπζθεπή 

αληηζηνηρεί ζε θάζε πεληάδα θαηνίθσλ. ηελ εκηαζηηθή θαη αγξνηηθή Διιάδα: έλα 

ξαδηφθσλν ζε θάζε 42 θαηνίθνπο θαη έλα απηνθίλεην ζε θάζε 53 άηνκα. Ζ 

αεξνπνξηθή θίλεζε έρεη ρηιηνπιαζηαζηεί
35

.
 
«Γεκ οπάνπεζ ζπεδυκ ζπίηζ πμο κα ιδκ 

έπεζ δθεηηνζηυ ζίδενμ»
36

. Ζ ειεθηξηθή θνπδίλα, ε ειεθηξηθή ζθνχπα, ε 

παξθεηέδα, ήηαλ πξνλφκηα ησλ ηζρπξφηεξσλ νηθνλνκηθψο ηάμεσλ θαη βεβαίσο 

πνιχ πεξηζζφηεξν ην ειεθηξηθφ ςπγείν θαη ην πιπληήξην, αιιά απφ ηηο αξρέο ηηο 

δεθαεηίαο φιν θαη επξχηεξα ζηξψκαηα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηνχλ
37

. Αιιά δελ ζα αξγήζεη λα εηζβάιεη ζηε ρψξα ην 

«πακυναια» ηνπ ζηεξενθσληθνχ ήρνπ, ην «Stereo»
38

, ελψ απφ ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1966 θαη ε ηειεφξαζε «(…) ηάκεζ δεζθά ηζ επίζδια πθέμκ ηδκ ειθάκζζή ηδξ ζε 

έκα δμηζιαζηζηυ πνυβναιια, πνμξ ημ πανυκ μζ εεαηέξ πενζμνίγμκηαζ κα ημ 

παναημθμοεμφκ ζηζξ αζηνίκεξ ηςκ ηαηαζηδιάηςκ δθεηηνζηχκ εζδχκ (…)»
39

. 

Ο θηλεκαηνγξάθνο
40

. θαη ν ηνπξηζκφο γίλνληαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

δσήο ησλ Διιήλσλ
41

.  

κσο παξά ηνλ φπνην εθζπγρξνληζκφ ε κεηαπνιεκηθή βηνκεραληθή 

αλάπηπμε θαη νη επελδχζεηο γίλνληαη θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη επηβαξχλνπλ ην 

πεξηβάιινλ, ελψ ε κεηαλάζηεπζε θαη γηα κηα θαιχηεξε δσή, απφ ηελ 

παξακειεκέλε χπαηζξν πξνο ηελ πξσηεχνπζα θαη ην εμσηεξηθφ, κε απμεκέλα ηα 

γπλαηθεία πνζνζηά, ζρεδφλ εξεκψλεη ηελ ρψξα ζε φιε ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν 

κε ηδηαίηεξε έληαζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 
42

. 

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, φπσο θαίλεηαη, νη ζπνπδέο ζην Γπκλάζην, ην 

Παλεπηζηήκην θαη ην Πνιπηερλείν γίλνληαη κφδα, ελψ ε ηερληθή ζρνιή είλαη εθηφο 

κφδαο
43

.  

Σν φλεηξν ησλ γνλέσλ -παξά ηελ φπνηα νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε - είλαη 

λα ηειεηψζνπλ ηα παηδηά ηνπο ην Γπκλάζην. Σν «βοικαζζαηυ απμθοηήνζμ» φπσο 

ππνζηεξίδεη ν δηαθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο, 

«ελαημθμοεεί αηυιδ κα εεςνήηαζ απυ ημκ λςιάπμ ηδξ οπαίενμο ηαζ ημκ ιζηνμαζηυ 

ηςκ πυθεςκ ημ ιαβζηυ ηθεζδί πμο ιπμνεί κ‘ ακμίλδ βζα ηα αθαζηάνζα ημοξ υθα ηα 

ζονηάνζα ηδξ Σφπδξ ηαζ κα ημοξ αθθάλδ ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ημοξ εέζδ 

(…)». Θέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα γίλνπλ επηζηήκνλεο - «βζαηί πίζηερακ ηαζ ημοξ 
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ιεηέδςζακ ηδκ πεπμίεδζδ «υ,ηζ πναβιαηζηά αλζυθμβμξ ηαζ ιμνθςιέκμξ είκαζ ιυκμ 

μ επζζηήιςκ» - λα θνηηήζνπλ ζην Παλεπηζηήκην ή ην Πνιπηερλείν, θαη φηαλ 

θάπνηε θαηαθέξνπλ λα πάξνπλ έλα δίπισκα λα «ελαζηήζμοκ ιζα δμοθεζά πμο πμηέ 

δεκ αβάπδζακ» δεκηνπξγψληαο έηζη αηέιεησηεο ζεηξέο απφ «αζχκζμοξ 

οπμρήθζμοξ, αζχκζμοξ θμζηδηέξ» ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ αιιά θαη 

ακέηξεηα πξνβιήκαηα ζηα ίδηα παηδηά ηνπο, γξάθεη ε Φαλή Πεηξαιηά
44

. Χζηφζν 

ην αλεπαξθέο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηαιαηπσξεί γνλείο, καζεηέο, θνηηεηέο 

δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο
45

.  

Σν 1961 ε Διιάδα ππνγξάθεη επίζεκα ηελ ζπκθσλία ζπλδέζεσο κε ηελ 

Δ.Ο.Κ. θαη απφ ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ ηνπ 1962 αξρίδεη λα είλαη ζε πιήξε νηθνλνκηθή 

ζχλδεζε κε απηήλ. Σψξα πηα ν θαηαλαισηήο θαη θπξίσο νη ζπλήζεηο αγνξάζηξηεο 

γπλαίθεο έρνπλ ηελ δπλαηφηαηα λα απνιαχζνπλ - ζε κεησκέλεο ηηκέο - φια ηα 

αγαζά πνπ απνιακβάλνπλ νη «εηαίνμζ» καο, αγαζά πνπ απνπζίαδαλ απφ ηελ 

ληφπηα αγνξά θαη κφλν κε ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ. 

Σψξα πηα ζα έρνπλ κπξνζηά ηνπο απφ ηελ γαιιηθή πςειή ξαπηηθή ηα γαιιηθά 

πθάζκαηα θαη αξψκαηα κέρξη ηα ιηθέξ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ηα ηηαιηθά γπαιηθά, 

ηα κηθξά απηνθίλεηα θαη ηνλ «εμαίζην» ηηαιηθφ ηνπξηζκφ, απφ ηηο γεξκαληθέο 

πνξζειάλεο θαη ηα αμηφπηζηα ειεθηξηθά ήδε, αιιά θαη ηα βειγηθά έπηπια θαη 

δαληέιεο, ηα κνζρνκχξηζηα ηπξηά ηεο Οιιαλδίαο, ηα βνχηπξα θαη γεληθά φια ηα 

είδε πνπ παξάγνπλ νη παρηέο ηεο αγειάδεο
46

 θ.ά.  

Έλαο θαηλνχξγηνο θφζκνο αλνίγεηαη γηα ηνπο Έιιελεο. Καηλνχξγηα 

πξάγκαηα ζα κπνπλ ζηελ δσή καο. Θα κάζνπκε λα ηξψκε αιιηψο, λα ληπλφκαζηε 

αιιηψο, λα αγνξάδνπκε αιιηψο θαη ζα κπνχκε ζηελ δίλε ηεο μελφθεξηεο 

θαηαλάισζεο.  

Σν 1962 έξρεηαη «Σμ Πανίζζ ζηδκ Αεήκα» φπσο δηαβάδνπκε
47

. Ζ Καξηηά κε 

επηηειείν ηεο παξνπζηάδεη ζε παγθφζκηα πξεκηέξα ζηα Αζηέξηα ηεο Γιπθάδαο ηελ 

γξακκή «Pouf» θαη ην καθηγηάδ «Prinus» πνπ ιαλζάξεη γηα ηελ άλνημε θαη ην 

θαινθαίξη ηνπ 1962, (βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.183), ζε ζπλδπαζκφ κε κηα επίδεημε 

εθιεθηψλ κνληέισλ ησλ κεγάισλ θαη γλσζηψλ παξηζηλψλ Οίθσλ κφδαο ηνπ Πηέξ 

Καξληέλ, Καπχηζη, Λαλβέλ θαη Καζηηγηφ
48

.(βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.184-186) 
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Σν 1963 ν Πηέξ Καξληέλ ζπλεξγάδεηαη ηα κεγάια θαηαζηήκαηα «Athénée» 

θαη δηαζέηνπλ ηα έηνηκα αλδξηθά ελδχκαηά ηνπ ζε ινγηθέο ηηκέο
49

. Δλψ ν Γθπ 

Λαξφο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ κπνπηίθ γπλαηθψλ ελδπκάησλ «Μανζιπάθ»
 50

.  

Σν 1964 ν «Μζηνυξ Πνίβηζπαξ» Τβ αίλ Λσξάλ παξνπζηάδεη ηελ Τςειή 

Ραπηηθή ηνπ ζηελ Αζήλα, δίλεη ζπλέληεπμε ζηελ Φαλή Πεηξαιηά, δαλείδεη 

καλεθέλ θαη ηηο ηειεπηαίεο δεκηνπξγίεο λα θσηνγξαθεζνχλ γηα ηηο αλαγλψζηξηεο 

ηεο «Γ»
51

. (βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.187-188)  

Σν 1965 γίλεηαη «Πμνεία Μυδαξ ζημοξ δνυιμοξ ηδξ Αεήκαξ». Ο Εαθ 

Δζηεξέι μεζεθψλεη Αζήλα θαη Πεηξαηά. Νηχλεη ηα καλεθέλ ηνπ κε ηηο δεκηνπξγίεο 

ηνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ «Γ» επηζθέπηεηαη ηα γξαθεία ηεο, θσηνγξαθίδνληαη 

κπξνζηά ζην μελνδνρείν Μεγάιε Βξεηαλία, ζηε Βνπιή, ζηνπ Φηινπάππνπ, ζην 

Σνπξθνιίκαλν θαη ζηελ «Οιυκμζα Πθαξ», (βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.189-194), γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηελ Διπίδα Λαδαξίδνπ. Άλνημαλ ηνλ 

«Οίημ Χη Κμοηφν Δζηενέθ-Λαγανίδμο» ζηελ Βαζηιίζζεο νθίαο 9
52

. 

Αθνινχζεζαλ θαη άιιεο παξφκνηεο εθδειψζεηο
53

.  

Ζ απηνεμππεξέηεζε (Self Service) θαη ην Super Market, ε ππεξαγνξά, (βι. 

Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.195-196), φπνπ κπνξείο λα βξεηο απφ ξνχρα θαη θαξθίηζεο, απυ 

«ιαηανυκζα (…) ιέπνζ πονέλ ηαζ ημοαένηεξ»
54

, αιιά θαη ε πνιππφζεηε Κφθα-

Κφια, δξαζηεξηνπνηείηαη- κε απφιπηα ζπγρξνληζκέλν εξγνζηάζην κε απηφκαηα 

κεραλήκαηα παξαγσγήο θαη εκθηαιψζεσο πνπ γηα πξψηε θνξά ηνπνζεηνχληαη 

ζηελ Διιάδα- ζην 15ν ρηιηφκεηξν ηεο Δζληθήο νδνχ Αζελψλ-Λακίαο θαη κπαίλεη 

ζηελ ειιεληθή θαζεκεξηλφηεηά
55

,(βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.197). Σν παιηφ 

κπαθάιηθν ζην θέληξν ηεο Αζήλαο αξρίδεη λα γίλεηαη παξειζφλ
56

.  

Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα δηαιέγνπλ κφλνη ηνπο απφ ην Super Market ην 

απνζηεηξσκέλν απφ κηθξφβηα «βαζηνμκμιζηυ ζηαονμδνυιζ ηςκ πέκηε δπείνςκ πμο 

ηθείκεζ ηδκ Αιενζηή ηαζ ηδκ Αζία ιέζα ζε ηεκεηεδέκζμ ημοηί ιζαξ ημκζένααξ»
 57

 ε 

νπνία έθεξε ηελ πνηθηιία ζηελ δηθή καο θνπδίλα αιιά σο γεληθφ θαηλφκελν 

ηππνπνίεζε ηελ αγνξά ζε φινλ ηνλ θφζκν. Θα ηξψκε θαη εκείο φηη ηξψλε θη 

άιινη, φπσο ζην Μφλαρν, ζηελ Ακβέξζα ε ζην Μηιάλν, ζηελ Ατφβα, ζην 

ξεγθνλ θαη ηελ καθξηλή Αιακπάκα. Σα ειιελφπνπια φπσο θαη ηα ρηιηάδεο 

παηδηά ζην Βέιγην ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ Ηηαιία, πξηλ πάλε ζην ζρνιείν, ζα 

κάζνπλ αληί γηα ςσκί λα ξίρλνπλ ζην θιηηδάλη ζην γάια ηνπο «ηυνκ-θθαίδηξ 
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Crispies ή Shreddeies!» θαη ηα κσξά ζα δηαηξέθνληαη κε ηηο ίδηεο ηξνθέο απφ ηα 

ίδηα γπάιηλα βαδάθηα θαη φινη ζα ρξεζηκνπνηνχκε ηα ίδηα απνξξππαληηθά γηα ηα 

ξνχρα θαη ηηο ίδηεο ζθφλεο γηα ηα πηάηα
58

.  

Σν πιαζηηθφ κπαίλεη ζηελ αγνξά θαη ζηα ζπίηηα. Θα κάζνπκε λα ηξψκε θαη 

λα πίλνπκε λεξφ ζε πιαζηηθά πηάηα θαη πνηήξηα, λα πιέλνπκε ζε πιαζηηθέο 

ιεθάλεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχκε πιαζηηθνχο ζθνππηδνηελεθέδεο. Θα πάςνπκε λα 

ινχδνπκε ηα καιιηά καο, αληί κε ζαπνχλη, κε ζακπνπάλ, λα κελ ζηδεξψλνπκε ηα 

πνπθάκηζα καο γηαηί ζα είλαη «Non Iron», ζα θνξέζνπκε γνχλεο ζπλζεηηθέο, ζε 

ρξψκαηα πνπ θαλέλα δψν ηεο Αθξηθήο ή ηεο Αζίαο δελ ζα κπνξνχζε λα καο 

πξνκεζεχεη θαη ζα κηιάκε κε θπζηθφηεηα γηα χιεο φπσο ηα αθξπιηθά, ην ξνληφτη 

ή ην βηλχι
59

.  

Οη πσιήζεηο ησλ εηζαγφκελσλ απηνθηλήησλ βαίλνπλ απμαλφκελεο θαη ην 

Ννέκβξην ηνπ 1969 ζεκεηψλεηαη ξεθφξ πσιήζεσλ
60

. Χζηφζν ξεθφξ πσιήζεσλ 

παξνπζηάδεη θαη ε «αζμιδπακία ημο θμφζμο» 
61

. 

ην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ε γπλαίθα ζηελ Διιάδα έρεη 

θαηαθηήζεη δχν βαζηθά ζηνηρεία πνπ «εδναίςζακ ηδκ φπανλή ηδξ. Σδ ιυνθςζδ 

ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ηδξ ακελανηδζία». Σν 1974 ην 74% ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ 

είλαη εγγξάκκαηεο ελψ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγνχ (εξγαδφκελνπ) πιεζπζκνχ 

ην 33,5% είλαη γπλαίθεο θαη θάπνηεο κε πςειφηεξν εηζφδεκα απφ απηφ ηνπ 

ζπδχγνπ ηνπο
62

. Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε (1974) ε γπλαίθα θαηαθηά 

θαη ην αμίσκα ηνπ πξπηάλεσο. ηελ Αλψηαηε Βηνκεραληθή ρνιή ηεο 

Θεζζαινλίθεο ε Μαξία Νεγξεπφληε-Γειηβάλε εθιέγεηαη πξψηε Διιελίδα 

πξχηαλεο
63

, (βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.198). Σελ ίδηα ρξνληά αλαγλσξίδεηαη ζηε 

γπλαίθα ην δηθαίσκα ηεο εκπνξηθήο ηθαλφηεηαο ρσξίο λα ηεο ρξεηάδεηαη ε 

ζπλαίλεζε ηνπ ζπδχγνπ
64

.  

ην ηέινο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ ζηελ Διιάδα ζα είλαη πηα «υθα λέκα». 

Αλ μεθπιιίζεη θαλείο ην πεξηνδηθφ, απηφ θαίλεηαη θαζαξά. Γελ ππάξρεη 

θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα πεξηγξάςεηο ηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ απηφλ ηεο 

ζχληνκεο επηζηνιήο ηνπ αλαγλψζηε κε ηα αξρηθά Α. Φ. απφ ηελ Θεζζαινλίθε
65

. 

Χζηφζν απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ 

εμεηάδνπκε πνηθίια πξνβιήκαηα ηαιαλίδνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία πνπ έξρνληαη 
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ζην θσο κέζα απφ ηηο επηζηνιέο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, πνπ δελ αξγνχλ λα 

γίλνπλ άξζξα θαη έξεπλεο θαη ην πεξηνδηθφ ε «ιυκδ θςκή ημοξ»
66

.  

 

II. Η Επηθνηλωλία  

Ζ επηθνηλσλία είλαη «υνμξ πμθφπθεονμξ. Χξ έκκμζα, ειπθέηεηαζ ιε ηάεε 

ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα, ειπθμοηίγεηαζ ηαζ ιεηαθθάζζεηαζ ζοκεπχξ βζα κα 

ηαθφρεζ πμζηίθεξ ακάβηεξ»
67

.  

Ηζηνξηθά, ε εμέιημε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο δηακφξθσζε αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αλά πεξηφδνπο
68

.  

Ο πξνθνξηθφο ιφγνο ζηελ αξρή δεκηνχξγεζε ζπκβνιηθνχο θψδηθεο θαη 

θαιιηέξγεζε ηελ κλήκε. Δλψ ν γξαπηφο ιφγνο αξγφηεξα εηζάγεη ηελ αλάγλσζε 

θαη δηαζθαιίδεη ηε γλψζε, θαζηεξψλεη ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ ζε άκεζε ζρέζε 

κε ηελ εμέιημε ησλ πιηθψλ γξαθήο
69

.  

Ο Γνπηεκβέξγηνο (1436) δηαθνξνπνίεζε ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία ζηνλ 

κέρξη ηφηε «έκημκα πνμθμνζηυ εονςπασηυ ηυζιμ ηαζ μζ ζφβπνμκμζ ημο ηδκ 

ελέθζλακ» 
70

. 

Απφ ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη εμήο ε εηζαγσγή ηεο 

ςεθηαθήο γιψζζαο δεκηνπξγεί λέεο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο, ελψ απφ ηα ηέιε 

ηνπ αηψλα ε ζχλζεζε θείκελνπ - ήρνπ - εηθφλαο κεηαβάιιεη ηνλ αλαγλψζηε απφ 

παζεηηθφ δέθηε ζε ελεξγεηηθφ πνκπφ
71

 . 

Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ηίζεηαη ζε ρξήζε ν φξνο «ιαγζηή 

επζημζκςκία» κε πνιιέο ζεκαζίεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ απνδνρή ελφο κφλν 

νξηζκνχ
72

. Ζ ζπληνκνγξαθία ΜΜΔ (Μέζα Μαγζηήξ Δπζημζκςκίαξ) αλαθέξεηαη 

ζηα κεγάιεο θιίκαθαο κέζα επηθνηλσλίαο, απηά πνπ πξνζεγγίδνπλ θαη εκπιέθνπλ 

ζε πςειφ πνζνζηφ ηνπο αλζξψπνπο κηαο θνηλσλίαο, φπσο νη εθεκεξίδεο, ηα 

πεξηνδηθά,ν θηλεκαηνγξάθνο, ε ηειεφξαζε ην ξαδηφθσλν θ.ά.
 73

  

Χζηφζν φπσο ζεκεηψλεη ν Μελάο Αιεμηάδεο (2011), ηα έληππα κέζα 

επηθνηλσλίαο ζηελ επξχηεξε ηνπο έλλνηα (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία, 

Λεπθψκαηα, θαξη πνζηάι, θσηνγξαθήκαηα θαη δηάθνξα άιια δεκνζηεχκαηα) 
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ζεσξνχληαη «απυ ηζξ ααζζηέξ πδβέξ βεκζηυηενμο πενζεηηζηυηενμο θαμβναθζημφ 

οθζημφ»
74

. 

 

ΙΙΙ. Η αιιεινγξαθία ηεο ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Οη ζρέζεηο ηεο «Γ» κε ην αλαγλωζηηθό θνηλό  

«(…) Απυ ηδ βέκκδζδ ημο μ βοκαζηείμξ ηφπμξ πμνεφηδηε πένζ- πένζ ιε 

ηδ βοκαίηα. Καενέθηζζε ηδκ οπμηαβή ηδξ, ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ, ηδκ 

ελέβενζή ηδξ, ημοξ αβχκεξ ηδξ, ηζξ παθζκδνμιήζεζξ ηδξ, ηζξ 

ακαδζπθχζεζξ ηδξ, ηζξ ήηηεξ ηαζ ηζξ κίηεξ ηδξ, ηδκ πενζζοθθμβή ηδξ. ηα 

βοκαζηεία πενζμδζηά πνμζέθεοβε βζα κα εκδιενςεεί ηαζ κα 

επζημζκςκήζεζ δ βοκαίηα, έπμκηαξ πθήνδ ζοκαίζεδζδ ημο θφθμο ηδξ 

ηαζ ηδξ ζδζαίηενδξ εέζδξ ηδξ ζηδκ ημζκςκία. Γζ αοηυ πζζηεφς πςξ μ 

ροπνυξ ενεοκδηήξ πμο εα εκδζαθενυηακ κα ημπμεεηήζεζ ημ πμζα ήηακ δ 

ακηίθδρδ ηςκ ζδίςκ ηςκ βοκαζηχκ βζα ημκ εαοηυ ημοξ, ζε ηάεε πνμκζηή 

πενίμδμ ςξ πηεξ αηυια εα΄πνεπε κα ιεθεηήζεζ ηα βοκαζηεία πενζμδζηά 

(…) Έκα βοκαζηείμ πενζμδζηυ ήηακ θμζπυκ μ ηαενέθηδξ ηαζ δ 

αθεηδνία. Ο ηαενέθηδξ ημο ήδδ απμηηδιέκμο ακαβκςζηζημφ ημζκμφ 

ηαζ δ αθεηδνία βζα ηζξ αθθαβέξ πμο εα ζοκηεθεζημφκ, πςνίξ κα αθήζεζ 

δ ακαβκχζηνζα ημ πένζ ημο ζοκηάηηδ. Ηδεμθμβζηή βναιιή έπμοκ υθα ηα 

έκηοπα αθθά ηδκ δμηζιάγμοκ ηάεε ζηζβιή ζε ηάεε έηδμζδ (…)»
75

. 

Απηά πνπ γξάθεη ε Μειηψξε (2003), κε πινχζηα εκπεηξία ζρεηηθά κε ην 

ρψξν απηφ, ηαηξηάδνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο «Γοκαίηαξ». 

πσο πξνθχπηεη ζηηο ζηήιεο αιιεινγξαθίαο ε έθδνζε ραηξεηίδεηαη κε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ
76

.  

Σα «αενυα ζοβπανδηήνζα βνάιιαηα» κεηαμχ άιισλ επηζεκαίλνπλ ην 

«ημζκςκζηυκ ηεκυκ ηδξ εθθείρεςξ απμηθεζζηζηά βοκαζηείμο πενζμδζημφ»
77

, αιιά 

θαη ηελ αλάγθε γηα ςπρηθή - πλεπκαηηθή επηκφξθσζε θαη γηα «πνήζζιεξ 

ζοιαμοθέξ ηαζ μδδβίεξ»
78

, πνπ ζα βνεζήζνπλ «ηδκ Δθθδκίδα, είηε ζακ ιδηένα, είηε 

ζακ ημπέθθα ζημ δφζημθμ ένβμ ηδξ, κα πανίζδ εοηοπία ζημκ άκηνα ηδξ, κα θςηίζδ 
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ημ θηςπζηυ ηδξ ιε θίβδ πανά, κα ηδκ βέιζζδ ιε πεπμίεδζζ πχξ ηάπμζμξ ζηέηεηαζ 

ημκηά ηδξ, ζφιαμοθμξ, θίθμξ, μδδβυξ»
79

. 

To πεξηνδηθφ θξνληίδεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ ηνπ θνηλνχ. Ηθαλνπνηεί ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηηο επηζπκίεο ηνπ
80

. 

Λακβάλεη ππ’ φςε ηηο ππνδείμεηο ηνπ.  

 «αξ εοπανζζημφιε βζα ηα ηαθά ζαξ θυβζα ηαζ πενζζζυηενμ αηυια βζα 

ημ εκδζαθένμκ πμφ δείπκεηε ζ' υ,ηζ αθμνά ηδκ φθδ ημο πενζμδζημφ. αξ 

αεααζμφιε εζθζηνζκά υηζ ιαξ πανμπμζεί πμθφ δ δζάεεζζ εηείκςκ ηςκ 

ακαβκςζηνζχκ πμο εέθμοκ κα οπμδείλμοκ ηάηζ ημ μπμίμκ ηαηά ηδ 

βκχιδ ημοξ εα ζοκέααθθε ζηδκ ηαθφηενδ ζοβηνυηδζζ ημο πενζμδζημφ»
 

απαληά ε οκηάλδ ζηελ επηζηνιή κε ην ςεπδψλπκν ΓΛΑΡΟ, 

(Υαθάκδνζ)
81

 

Γέρεηαη ηελ θξηηηθή ηνπ αλαγλσζηηθνχ ηεο θνηλνχ θαη δηακνξθψλεη ηελ χιε 

ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηεο πιεηνςεθίαο. 

 «(…)Έλ άθθμο, υζμ πενζζζυηενμ πχνμ ηαηαθαιαάκεζ δ 

αθθδθμβναθία, ηυζμ ηαζ πενζζζυηενεξ επζηνίζεζξ δεπυιαζηε βζα ημ 

πχνμ πμο δζαεέημοιε ζε πνμζςπζηέξ οπμεέζεζξ, μζ μπμίεξ δεκ 

εκδζαθένμοκ ημ ζφκμθμ ημο ακαβκςζηζημφ ημζκμφ ιαξ. Γζα κ' 

απμηαηαζηαεμφκ ηα πνάβιαηα, ζηζξ ζηήθεξ αθθδθμβναθίαξ ηδξ 

‗Γοκαίηαξ‘ εα δδιμζζεφςκηαζ ζημ έλδξ ιυκμ εέιαηα βεκζημφ 

εκδζαθένμκημξ (…)»
 82

 

Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηνδηθνχ ην 1957
83

 θαη ε επέθηαζε ηνπ 

απφ ζέκαηα θαζαξά γπλαηθεία, ζε έξεπλεο κε γεληθφ ελδηαθέξνλ, φπσο θαίλεηαη, 

πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ γηα αλάγλσζε θαη ησλ αλδξψλ. 

«Δίκαζ εδχ ηαζ ηνεζξ ιήκεξ πμφ δζααάγς ακεθθζπχξ ημ πενζμδζηυ ζαξ. 

Δίιαζ ηαηεκεμοζζαζιέκμξ απυ ηδκ οθδ ημο. Μπμνχ κα πς υηζ είκαζ ηαζ 

ημ ιμκαδζηυ ζηδ πχνα ιαξ ιε ηυζμ επίθεηηδ φθδ. Γεκ πενζέπεζ ηίπμηε 

πενζηηυ, ή ηάεε ζεθίδα ημο είκαζ βειάηδ εηθασηεοιέκδ θζθμζμθία, 

αδζάρεοζηδ πνδζζιυηδηα ζημ δζακμμφιεκμ υζμ ηαζ ζημκ πζμ απθμσηυ 

ακαβκχζηδ. Γζενςηχιαζ πμθθέξ θμνέξ ακ ή μκμιαζία ημο πενζμδζημφ 

ακηαπμηνίκεηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ημο βζαηί εκδζαθένεζ υθμοξ ημοξ 
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εκήθζημοξ ηαζ ακήθζημοξ, άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ. 'Δβχ δεκ παφς κα ηα 

δζαθδιίγς ζημκ ηφηθμ ιμο. Πενζιέκς εκαβςκίςξ πυηε εα αβή ημ ηάεε 

ηαζκμφνβζμ ηεφπμξ».  

                                 Γξάθεη ν «Σαηηζηυξ ακαβκχζηδξ» απφ ηε 

Λάξηζα
84

  

Σν πεξηνδηθφ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960 βειηηψλεη παξαπέξα ηελ πνηφηεηά 

ηνπ
85

 θαη επεθηείλεη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη ζηε λενιαία πνπ δηεθδηθεί θαη 

απνθηά δηθέο ηνπ ζειίδεο. 

 «Δδχ ηαζ εκάιζζδ πνυκμ, δ ΓΤΝΑΗΚΑ απμθάζζζε κ' αθζενχζδ έκα 

ιένμξ ημο εαοημφ ηδξ ζηδ κέα βεκδά. ημ πμθοπθδεέξ κεανυ 

ακαβκςζηζηυ ημζκυ, πμο γδημφζε ηάηζ απμηθεζζηζηά δζηυ ημο, έκα 

πχνμ βζα εέιαηα ηζ εκδζαθένμκηα ηδξ δθζηίαξ ημο. Κζ έηζζ 

δδιζμονβήεδηακ μζ ζεθίδεξ βζα ηζξ ‗Νέεξ Κμπέθθεξ‘, πμφ αβαπήεδηακ 

αηυιδ ηζ' απυ ηα κέα αβυνζα (…) »
86

  

Σν αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηεο ινηπφλ πνιιαπιαζηάδεηαη
87

. ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 ε αλδξηθή ζπκκεηνρή ζηελ αιιεινγξαθία αληαγσλίδεηαη 

απηήλ ησλ γπλαηθψλ
88

.  

ηελ αιιεινγξαθία επηζηνιέο απνζηέιινληαη απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο αιιά θαη απφ ηνλ απφδεκν ειιεληζκφ
89

, θαη κε ζπκκεηνρή απφ φιεο ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο
90

. 

Ζ αιιεινγξαθία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 αθνξά «Πνμζςπζηέξ οπμεέζεζξ»
91

 

αιιά δχν κήλεο κεηά ην πξαμηθφπεκα ησλ πληαγκαηαξρψλ, αιιάδεη θαη 

θηινμελνχληαη «ιυκμ εέιαηα βεκζημφ εκδζαθένμκημξ»
92

 

 

IV. Η πξνζωπηθή αιιεινγξαθία  

Δηδηθφηεξα ζέκαηα ηεο πξνζσπηθήο αιιεινγξαθίαο νξίδνληαη απφ ην 

πξψην ηεχρνο ηεο «Γ». Ζ Μονηχ είλαη αξκφδηα, γηα φ,ηη απαζρνιεί θαη 

«ααζακίγεζ» ηελ Διιελίδα: «Αζζεδιαηζηή πενζπέηεζα, Οζημβεκεζαηυ δνάια, 

Πνυαθδια κμζημηονζμφ, Πνυαθδια ζπεηζηά ιε ηα παζδζά (…)», ελψ γηα ηελ πγεία 
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θαη ηελ νκνξθηά αξκφδηνη είλαη «εηθεηημί επζζηήιμκεξ» θαη γηα φ, ηη άιιν ε 

χληαμε ηνπ πεξηνδηθνχ
93

. Απφ πνιχ λσξίο ζρεκαηίδνληαη θαη άιιεο ζηήιεο 

αιιεινγξαθίαο φπσο: γηα Ννκηθά ζέκαηα θαη Μφδα θαη ζηελ ζπλέρεηα 

Ννηθνθπξηφ, Γηαθφζκεζε, Αλζνθνκία, Πιέμηκν, Κέληεκα, Κηλεκαηνγξάθν γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αλαγλσζηξηψλ. Απηή ε δηάζεζε ησλ αλαγλσζηξηψλ 

θπξίσο γηα ζπλνκηιία, δηάινγν αιιά θαη ελεκέξσζε είλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθή. 

 

V. Η αηζζεκαηηθή αιιεινγξαθία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960 

Ζ κεηαπνιεκηθή αλαζθάιεηα, ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, θηινδνμίεο, ε 

πξνίθα, ν έξσηαο, νη πξνγακηαίεο ζρέζεηο θαη ν γάκνο απαζρνινχλ θπξίσο ηεο 

αλαγλψζηξηεο, ζηελ αηζζεκαηηθή αιιεινγξαθία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. 

Ζ έκπεηξε Μονηχ
 94

, κε ζπκβνπιέο ζηα «γδηήιαηα ηανδζάξ ηαζ ημο κμο»
95

, 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ηεο αλαγλψζηξηαο θαη ηνπ «αβαπδιέκμο», απφ λσξίο 

θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο, ψζηε ζρεδφλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα πάξνπλ κνιχβη 

θαη ραξηί θαη λα γξάςνπλ, λα επηθνηλσλήζνπλ κέζσ ησλ επηζηνιψλ ηνπο επψλπκα 

ή θαιππηφκελεο πίζσ απφ ςεπδψλπκα, εμ αηηίαο ηεο κεηαπνιεκηθήο αλαζθάιεηαο 

πνπ αηζζάλνληαη. Φεπδψλπκα φπσο: Πμκειέκδ,, Γοζηοπζζιέκδ, Ένδιδ, 

Πμθοααζακζζιέκδ, Απεθπζζιέκδ, Μαναιέκδ, Πζηναιέκδ, ηθααςιέκδ θ.ά., αιιά 

θαη ηα «δνάιαηα» ησλ επηζηνιψλ, καξηπξνχλ ην ςπρνινγηθφ αδηέμνδν ησλ 

κεηαπνιεκηθψλ Διιελίδσλ. Τπάξρεη εμάιινπ θαη καξηπξία ηεο ίδηαο ηεο Μονηχξ:  

«Σ‘ αιέηνδηα βνάιιαηα πμο παίνκς ιμφ λεδζπθχκμοκ πζθζάδεξ 

δνάιαηα, έκα ζςνυ δοζηοπίεξ (…) Σμ ηαηυ είκε ιεβάθμ, μζ νίγεξ ημο 

ααεεζέξ (…) Ζ επμπή πμφ γμφιε είκε πμθφ ακήζοπδ ηαζ ιαξ 

πανμοζζάγεζ έκα ζςνυ εηπθήλεζξ ηζ απνμζδυηδηεξ ηαηαζηάζεζξ. Οζ 

ζδέεξ πμφ ηονζανπμφκ ζ' αοηήκ είκε ζοβηεποιέκεξ (...)  ηεθεοηαίμξ 

πυθειμξ ζδζαίηενα δδιζμφνβδζε πμθθά (…) Σμ αίια πμφ πφεδηε ζ' 

αοηυκ απκίγεζ αηυιδ, (…) άθθα δ απεζθή εκυξ ηαζκμφνβζμο δεκ έπαρε 

πμηέ κα ηανάγδ ηδ ζηέρζ ιαξ (…) Πχξ εα λακαανμφκ ηδκ αζζζμδμλία 

ηαζ ημκ ζςζηυ δνυιμ ημοξ ηα ζδιενζκά κζάηα υηακ απυ ιζηνά παζδζά 

έγδζακ ημκ έθζάθηδ ημο πμθέιμο, βκχνζζακ ηδκ πείκα ηδξ ηαημπήξ ι' 

υθα ηα επαηυθμοεά ηδξ; Πμφ εα ανμοκ ημ εάννμξ εηείκμ πμφ εα ημφξ 
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πνεζαζεή κ‘ αβςκζζεμφκ ηαζ κ‘ αημθμοεήζμοκ ημκ δνυιμ πμο αοηά εα 

εεθήζμοκ ηζ υπζ ή Μμίνα; (...) Απυ ηδ ζηήθδ αοηή εα ζαξ ιζθχ πάκηα 

πάκς ζηα πνμαθήιαηα ηδξ ζδιενζκήξ γςήξ, εα κμζχζς δε ηδκ 

ιεβαθφηενδ ίηακμπμίδζζ άκ ιπμνέζς κα ζαξ αμδεήζς, ηαηά ηάπμζμ 

ηνυπμ, κα πανάλεηε ιζα γςή ςναία ηζ εοηοπζζιέκδ, πςνίξ αζπήιζεξ ηαζ 

ιζηνυηδηεξ άθθα βειάηδ θχξ ηαζ μιμνθζά»
96

.  

Οη λέεο γπλαίθεο επηζπκνχλ ην γάκν αιιά ηνπο ιείπεη ε απηνπεπνίζεζε. Ζ 

Μονηχ είλαη δίπια ηνπο:  

 «Αβαπδιέκδ ιμο. 

ε ηάεε ζπεδυκ βνάιια πμο παίνκς, έκα ηαζ ημ ίδζμ πνυαθδια 

ακηζηνφγς, πάκηα ιε δζαθμνεηζηή ιμνθή. Σδκ έθθεζρδ 

αοημπεπμζεήζεςξ. «Γεκ ι' αβαπά, εα ηνεθθαεχ!, βνάθεζ δ ιζα. «Γεκ 

λένς ηζ κα ηάκς δεκ αλίγεζ ή γςή!», δ άθθδ. «Ζ γςή ιoο θαίκεηαζ 

πςνίξ ζημπυ!», δ ηνίηδ. 

 
Αξ αάθμοιε υιςξ ηα πνάβιαηα ζε θμβζηυηενδ αάζζ. Δπεζδή υ άκδναξ 

ηςκ μκείνςκ ιαξ δεκ ιαξ αβαπά, ή ιαξ έηακε ιζα απζζηία, ή ιαξ άθδζε 

ηαζ αβάπδζε ιζακ άθθδ, ή ιαξ θένκεηαζ ζηθδνά, πνέπεζ κα 

ηνεθθαεμφιε, κα πεεάκμοιε, κα αθακζζημφιε; (…)»  

Καη αθνινπζνχλ νη ζπκβνπιέο θαινί ηξφπνη γηα ην μεπέξαζκα απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ
97

. 

Σν θνηλσληθφ πξφβιεκα ηεο πξνίθαο εμαθνινπζεί λα είλαη θπξίαξρν. Ζ 

ζχκβνπιφο ηνπο πξνζπαζεί λα ην ηνπνζεηήζεη θαη απηφ ζε κηα ινγηθή βάζε 

απέλαληη θαη ζ’ απηέο πνπ δηαζέηνπλ απηφ ην πξνλφκην θαη ζηηο άιιεο, πνπ ην 

ζηεξνχληαη. Ο γάκνο δελ πξέπεη λα πάξεη ηε κνξθή, ηελ ζεκαζία κηαο 

«ζοκαθθαβήξ»
 98

. 

Γεληθά ε ζηήιε ηεο Μονηχξ επηδηψθεη παξάιιεια λα πξνζγεηψζεη ηηο λεαξέο 

αλαγλψζηξηεο πνπ ρσξίο λεθάιηα ζθέςε θηινδνμνχλ λα «δζαπνέρμοκ ζημ εέαηνμ», 

λα απνθηήζνπλ «θζθμθμβζηέξ δυλεξ», ή λα αλέβνπλ «δέηα-δέηα ηα ημζκςκζηά 

ζηαθμπάηζα», κ’ έλα πινχζην ληχζηκν, γηα ην νπνίν ζπζηάδνπλ θαη ηελ ηειεπηαία 

ηνπο πεληάξα
99

.  
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Δίλαη θαλεξφ, φηη ε δηεχζπλζε θαη νη (πξνθαλψο επηιεγφκελνη κε θάπνηα 

θξηηήξηα) ζπλεξγάηεο ηεο επηζπκνχλ λα νδεγήζνπλ ηηο αλαγλψζηξηέο ηνπο θαη ζε 

γεληθφηεξεο ή θαη βαζχηεξεο ζθέςεηο θαη ηνπνζεηήζεηο απέλαληη ζην δηαθπιηθφ 

δήηεκα πνπ πξέπεη λα ην αληηκεησπίδνπλ ρσξίο πξφρεηξεο παξνξκήζεηο. Γελ είλαη 

νη ρξφλνη εθείλνη, ρξφλνη ζξηάκβνπ θάπνηνπ θεκηληζκνχ θαη ησλ πξνρσξεκέλσλ 

ηδεψλ ηνπ. Έρεη φκσο γίλεη, είλαη βέβαην φηη έρεη γίλεη ππέξβαζε απφ ην πεξηνδηθφ 

αθξαίσλ ζπληεξεηηθψλ ζέζεσλ εμάξηεζεο ηεο λέαο γπλαίθαο απφ ηελ απφιπηε 

βνχιεζε ησλ γνλέσλ ηεο ή άιισλ ηξίησλ. Ζ Μονηχ έρεη αλαιάβεη έλα ξφιν, πνπ 

ζήκεξα ίζσο είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί νξζά. Δκπνδίδνπλ θάηη ηέηνην νη κεγάιεο 

αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί.  

Οη αλαγλψζηξηεο είλαη θαλεξφ φηη αηζζάλνληαη φηη απέθηεζαλ ζην 

(άγλσζην) πξφζσπφ ηεο κηα ζπάληα, άγλσζηε σο ηφηε ζηε δσή ηνπο θίιε, πνπ 

κέζα απφ ηελ πξαθηηθή ηεο θαιιηεξγεί ην πξφηππν κηαο λέαο γπλαίθαο, κε φπια 

ηελ ιήζε
100

 θαη ηελ εξγαζία
101

, ην ζάξξνο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηεο, 

ψζηε λα απνθαζίδεη ε ίδηα γηα ηελ επηπρία ηεο ή ηε δπζηπρία ηεο θαη φρη ε ηχρε
102

.  

Καιιηεξγεί έλα πξφηππν φκνξθεο
103

, κνξθσκέλεο, θνηλσληθήο θαη κε 

πξνζσπηθφηεηα γπλαίθαο
104

, κνινλφηη βξίζθεηαη «(…) ζε οπμδεέζηενδ ιμίνα απυ 

ημκ άκδνα απυ ηδκ άπμρζ εεζιχκ, ζημ ηυπμ ιαξ (…)»
105

, κε δηεπξπκέλα ηα φξηα 

λεφηεηαο,
106

 θαη πάλησο κε πξννξηζκφ ην γάκν θαη ηελ νηθνγέλεηα
107

.  

Ζ Μονηχ ζεσξεί ηελ αλδξηθή παξνπζία απαξαίηεηε γηα ηελ γπλαηθεία 

νινθιήξσζε
108

. Τπνζηεξίδεη φηη, κνινλφηη ν ηδαληθφο άλδξαο είλαη κηα νπηνπία
109

, 

ε γπλαίθα δελ πξέπεη λα κείλεη κφλε ηεο. Δίλαη δπζηπρία
110

. Πξέπεη κε ξεαιηζκφ λα 

αλαδεηήζεη θαη λ’ απνθαζίζεη ε ίδηα γηα ηνλ πγηή ζχληξνθν ηεο δσήο ηεο, «ημκ 

άκενςπμ πμο εα ηαηαθάαδ υηζ ηδκ εηηζιά ηαζ ηδκ αβαπά ζακ άκενςπμ ηαζ υπζ ζακ 

μζημκμιζηή ιμκάδα» ψζηε λα δήζνπλ «εοηοπζζιέκα ηαζ βυκζια» Καη λα δψζνπλ ζηελ 

θνηλσλία φ,ηη πήξαλ, « δδθ. γςή ηαζ απμβυκμοξ»
111

. 

Ζ πξνζσπηθή ειεπζεξία ηεο λέαο θνπέιαο αθφκα ζπρλά εμαξηάηαη απφ ηε 

βνχιεζε ησλ γνλέσλ ηεο
112

, ν γάκνο θαη ε κφξθσζή ηεο απφ ηελ γλψκε ηνπ 

παηέξα, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε
113

 θαη ην πεξηβάιινλ ησλ ζπνπδψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ αλδξηθή παξνπζία
114

.  
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Χο αξκφδνπζα ιχζε ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζεσξείηαη, ε εθινγή 

επαγγέικαηνο λα ζπλάδεη πξνο ηε γπλαηθεία θχζε:  

«Γζυθμο πενίενβμ ηαζ αλζμηαηάηνζημ δεκ είκαζ ημ επάββεθια πμο 

μκεζνεφεζαζ. Δίζαζ υιςξ ζίβμονδ πςξ ζμο ηαζνζάγεζ αοηυ ημ 

επάββεθια; Πμθθέξ βοκαίηεξ δζαπζζηχκμκηαξ υηζ δ βοκαίηα, ζημκ ηυπμ 

ιαξ ανίζηεηαζ ζε οπμδεέζηενδ ιμίνα απυ ημκ άκδνα απυ ηδκ άπμρζ 

ηςκ εεζιχκ, κμιίγμοκ υηζ ελζζχκμκηαζ ιε ημκ άκδνα παίγμκηαξ έκακ 

ακδνζηυ νυθμ ιέζα ζηδ γςή ιε ημ επάββεθια πμο δζαθέβμοκ. Αοηυ ζηδ 

βθχζζα ηδξ ροπμθμβίαξ θέβεηαζ ‗ακδνζηή δζαιανηονία‘. Μεθέηδζε θίβμ 

ημκ εαοηυ ζμο ι‘ αοηυ ημ πνίζια ηαζ λακαβνάρε ιμο» 
115

  

ηελ εξσηηθή ζθαίξα εθδειψλνληαη θαη πεξηπηψζεηο, πνπ ηαξάδνπλ ή 

κάιινλ απνηξνπηάδνπλ ηε Μονηχ
116

.  

Ζ αιεζηλή αγάπε απαιιάζζεη απφ ην «ημζκςκζηυ πνμκυιζμ ηδξ πνμίηαξ»
117

. 

Καη ηεο δίλεη ην δηθαίσκα λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα - λα παξαθνχζεη ηε γλψκε 

ησλ γνληψλ ηεο - θαη λα απνθαζίζεη κφλε ηεο γηα ηνλ κειινληηθφ ηεο ζχδπγν
118

.  

Ζ Μονηχ, φζν ηεο επηηξέπνπλ νη θξαηνχζεο ζπλζήθεο, δίλεη θαη ζπκβνπιέο 

ηαθηηθήο φζνλ αθνξά ηελ πεηζαξρία
119

. Ζ ζπδπγηθή ηζνηηκία θαη ε νηθνγελεηαθή 

επηπρία εμαξηάηαη απφ ηνλ αλζξσπηζκφ ηνπ άληξα
120

. 

Κξίλεηαη σο κε παξαδεθηή ε απαίηεζε ηεο «αβκυηδηαξ» απφ ηελ πιεπξά 

απνθιεηζηηθά ηεο γπλαίθαο
121

. Αληίζεηα νη εξσηηθέο πεξηπέηεηεο γηα ηνλ άλδξα 

είλαη ην θνηλσληθά απνδεθηφ «βθέκηζ». Μπνξεί λα αγαπά πνιχ ηελ γπλαίθα ηνπ, 

αιιά ν ζεβαζκφο ηεο, ηνπ δίλεη ην δηθαίσκα «κα πδβαίκδ ιε άθθεξ βοκαίηεξ»
122

. Ζ 

ζπκβνπιή ηεο Μονηχξ θηάλεη λα είλαη θάπνηε θαη εμσθξεληθή: «μζ άκδνεξ πμο 

έπμοκ βθεκηήζεζ πμθφ βίκμκηαζ μζ ηαθφηενμζ ζφγοβμζ»
123

. 

Φηάλεη αθφκα ζην ζεκείν λα θαζηζηά ππεχζπλε ηε γπλαίθα γηα ηελ ζπδπγηθή 

πίζηε θαη ηελ «εοηοπία» ηνπ γάκνπ. Ακήραλα πξνζπαζεί λα βξεη θάπνηα 

ηζνξξνπία
124

. Πξνηείλεη ζησπή- αλνρή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνγελεηαθήο 

επηπρίαο θαη ηελ απνθπγή ηνπ δηαδπγίνπ ιφγσ ησλ παηδηψλ
125

. 

Ζ θνηλσληθφηεηα, ε κφξθσζε, ε πξνζσπηθφηεηα, ε ζησπή θαη ε επγέλεηα 

δελ είλαη αξθεηά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπδπγηθήο πίζηεο. Ζ αηζζεκαηηθή 
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ζχκβνπινο πξνηείλεη ζηελ αλαγλψζηξηα λα θαιιηεξγήζεη ηα ραξίζκαηά ηεο: «(…) 

Γζα κα ημκ απμζπάζεηε απυ ηδκ «λέκδ επίδναζζ» (…) ηαθθζενβήζηε ηα πανίζιαηά 

ζαξ, δείπκμκηαξ ηδκ μιμνθζά ηαζ ηδκ αλία ζαξ, πνμζεπηζηά, δζαηνζηζηά ηαζ ααίαζηα 

(…)»
126

. Αθφκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κεγάια γπλαηθεία φπια. Σελ ςπρξαηκία, 

ηελ εμππλάδα, ηελ πεξηπνίεζε ηνπ εαπηνχ - ηεο νκνξθηάο. Σελ αλαλέσζε - 

αιιαγή ηνπ καθηγηάδ ηεο έλδπζεο ηεο θνκςφηεηαο,
127

 αιιά θαη ηελ πλεπκαηηθή 

αλαλέσζε
128

.  

Καη ζηε δεθαεηία ηνπ 1960, ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο αλαγλψζηξηεο, 

ζηελ αηζζεκαηηθή αιιεινγξαθία, είλαη ηα γλσζηά. Ο έξσηαο, νη πξνγακηαίεο 

ζρέζεηο θαη ν γάκνο. κσο ηψξα, νη επηζηνιέο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο, είλαη απφ 

καζήηξηεο γπκλαζίσλ θαη θνηηήηξηεο. Σα κεηαπνιεκηθά ςεπδψλπκα είλαη 

παξειζφλ. Δίλαη θπξίσο «μελφγισζζα» θαη ελνρινχλ ην πεξηνδηθφ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ καξηπξία ηεο ίδηαο ηεο Μονηχξ.  

 «TO BE OR NOT TO BE: Πνχηα-πνχηα εα ήεεθα κα ζε 

παναηαθέζς υπςξ ηζ υθεξ ηζξ άθθεξ ακαβκχζηνζεξ κα ιδ δζαθέβεηε 

λεκυβθςζζα ρεοδχκοια. Υάεδηακ ηυζεξ θέλεζξ πμο δζαεέηεζ δ βθχζζα 

ιαξ; Γοζημθεφεζ ημ πενζμδζηυ απυ ηεπκζηήξ πθεονάξ ηζ εζάξ δεκ ζαξ 

παναηηδνίγεζ ηαθά (…)»
129

  

Αιιά θαη θάπνηεο απφςεηο ηεο αηζζεκαηηθήο ζπκβνχινπ γηα ηε γπλαίθα 

αλήθνπλ ζην παξειζφλ. Γηαθνξνπνηνχληαη. Υσξίο, βέβαηα, λα ακθηζβεηεί ηηο 

βαζηθέο ηεο αξρέο πεξί έξσηα, αγάπεο, πξνγακηαίαο αγλφηεηαο, πξνίθαο θαη γάκνπ, 

νη ζπκβνπιέο ηεο γίλνληαη ξηδνζπαζηηθφηεξεο. Αλνίγεη ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία 

ζπληζηνχζε ζησπή. Αιιά ηψξα δεκηνπξγεί θαη πξφηππα.  

ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, νη αλχπαληξεο Διιελίδεο, φπσο ζην εμσηεξηθφ θη 

απηέο, απαιιάζζνληαη απφ ηνλ απαμησηηθφ ηίηιν ηεο «δεζπμζκίδμξ» θαη κεηά ηελ 

λεαληθή ειηθία, νλνκάδνληαη φιεο «Κονίεξ»
 130

. 

Οη Έιιελεο εξγάδνληαη θαη δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ππφζηαζε
131

. Ο θαιισπηζκφο ηεο γπλαηθείαο νκνξθηάο είλαη ε θχξηα αζρνιία γηα 

ηηο ηξηαληάξεο «ηδξ επμπήξ»
132

 θαη νη ζχγρξνλνη ζχδπγνη γίλνληαη ηψξα «ηοκδβμί» 

ησλ πιηθψλ αγαζψλ πνπ απαηηεί ε γπλαίθα ηνπο
133

. 
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Οη λενιαία ελδηαθέξεηαη γηα ζπνπδέο θαη εξγαζία
134

,
 
αιιά θαη βηάδεηαη λα 

γλσξίζεη ηνλ έξσηα.  

«Πυζμ αζάγμκηαζ ηα ζδιενζκά κεζάηα! Να ηα βκςνίζμοκ υθα, κα ηα 

βεοεμφκ υθα! Ακ υιςξ ημ ιοαθμοδάηζ ζμο ιπμνμφζε κα ζηεθεή θίβμ 

εα ηαηαθάααζκεξ υηζ δεκ είκαζ δοκαηυκ κάπμοκ ζμαανυηδηα υ,ηζ θέεζ ή 

ηάκεζ έκα αβυνζ 17 εηχκ. Αθθά ηζ εζφ είζαζ 15 ηαζ εεςνείξ ημκ εαοηυ 

ζμο ανηεηά ιεβάθμ βζα ενςηζηά παζπκίδζα. μο ζοκζζηχ κα ηαεήζδξ 

θνυκζια ηαζ κα πενζιέκδξ κα ιεβαθχζδξ πνχηα βζα κα ιπμνείξ κα 

παίλδξ ζημκ ένςηα ι‘ επζηοπία»
135

.  

Ζ γνεηεπηηθή κεηέξα, ε ηξηαληαπεληάξα κε πξνζσπηθφηεηα, ζην 

απνθνξχθσκα ηεο ζειπθφηεηάο ηεο, φπσο ππνζηεξίδεη ε Μονηχ, γίλεηαη ν πφινο 

έιμεο ησλ αλδξψλ. Ζ «κέα βοκαίηα», ε «100% βοκαίηα», πξνθαιεί εξσηηθή 

αλαζθάιεηα, «ηυιπθελ ηαηςηενυηδημξ», ζηελ θφξεο ηεο
136

, αιιά θαη ηελ «ηνοθή 

πενδθάκζα» ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Απηή ηελ θφξε κε ηελ ζπγθερπκέλε ςπρνινγία 

πξέπεη λα ζηεξίμεη ε Μονηχ: 

« (…)Γεκ πνέπεζ κα πανελδβήξ ηα πνάβιαηα. Ζ ιδηένα ζμο είκαζ 

αοηυ πμο θέκε ‗ιζα κέα βοκαίηα‘ ηαζ ανίζηεηαζ ζημ απμημνφθςια 

ηδξ εδθοηυηδηάξ ηδξ. Αθμφ είκαζ υιμνθδ ηαζ δζαεέηεζ πθμφζζμκ 

εζςηενζηυ ηυζιμ, είκαζ θοζζηυ κα εθηφδ ημοξ άκδνεξ ηζ μ παηέναξ 

ζμο αζθαθχξ κζχεεζ ηνοθή πενζθάκεζα πμο υθμζ εαοιάγμοκ ηδ 

βοκαίηα ημο. Με πμζμ δζηαίςια, θμζπυκ, εζφ ένπεζαζ ζηδ παναοβή 

ηδξ κζυηδξ ζμο κ‘ απαζηήζδξ έιιεζα ημ ηέθμξ ηδξ επζηοπίαξ ηδξ 

ιδηέναξ ζμο; Σχνα ίζςξ κμιίγεζξ πςξ ιζα βοκαίηα 35 πνμκχκ είκαζ 

πμθφ βνδά, βζα κα ηδκ πνμζέπμοκ μζ κεανμί.. ηακ υιςξ θηάζδξ 

ζηδκ δθζηία ηδξ εα πζζηεφδξ πςξ ζμο απμιέκμοκ ημοθάπζζημκ 15 

πνυκζα κευηδηαξ. Πάνε ημ πανάδεζβια πμο ζμο δίκεζ ιε ημκ ηνυπμ 

γςήξ πμο ηάκεζ ηαζ πνμζπάεδζε κα βίκδξ ηζ εζφ άκενςπμξ 

ζοβηνμηδιέκμξ, ιζα 100% βοκαίηα. Ζ επζηοπία ένπεηαζ ηυηε ιυκδ 

ηδξ»
137

. 

ηα λέα θνξίηζηα ε αηζζεκαηηθή ζχκβνπινο πξνηείλεη αλεμαξηεζία. Ζ 

κεηέξα αλαιακβάλεη έλα πεξηνξηζκέλν ξφιν. Πέξαλ ηεο θαηάιιειεο «αβςβήξ» πνπ 

νθείιεη λα δψζεη ζηελ θφξε ηεο, θαη ηε δηαθξηηηθή ηεο επνπηεία, ην θνξίηζη κπνξεί 
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λα απνθαζίδεη κφλν ηνπ «ημ ζςζηυ απ‘ ημ θάεμξ»
138

. Πξέπεη λα απνβάιεη θάζε 

δεηιία θαη λα ηνικήζεη
139

. Να δεκηνπξγήζεη ηνλ δηθφ ηεο θχθιν ζπλαλαζηξνθψλ, 

αλεμάξηεην απφ απηφλ ηεο κεηέξαο ηεο, αιιά θαη λα αδηαθνξήζεη γηα ηηο γλψκεο 

ησλ άιισλ
140

. Να κε δηζηάζεη, αθφκα θαη λα αιιάμεη πφιε, λα εξγαζηεί θαη λα 

ζπνπδάζεη, λα δηεπξχλεη ηνλ θχθιν ησλ γλσξηκηψλ ηεο, γηα λα βξεη ηελ «ηφπδ» ηεο, 

ηνλ κειινληηθφ ηεο ζχδπγν 
141

 κσο θαη ηφικε γηα απηνγλσζία «κα ακαηάθορδ ηαζ 

κ‘ αβαπήζεζ ημκ εαοηυ ηδξ εηείκδ πνχηα ηαζ φζηενα μζ άθθμζ»
142

 Αιιά θαη 

πεξηζζφηεξε ηφικε γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο αξρέο ηεο απφ ην λα ζησπήζεη
143

. 

Ζ Μονηχ ζεσξεί ηνλ καζεηηθφ έξσηα άλεπ «ζμαανυηδημξ»
144

, αιιά νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ζπκθνηηεηψλ «πνέπεζ κα ιείκμοκ πθαηςκζηέξ, βζαηί αθθμζχξ 

ηζαηίγμοκ ηδ βοκαίηα»
145

, φπσο ππνζηεξίδεη, επηθέξνπλ ηνλ αληαγσληζκφ αλάκεζα 

ζην δεπγάξη
146

 ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο δηάξθεηαο ησλ ζπνπδψλ (θαη φρη κφλν), ηηο 

ζεσξεί «αζοιαίααζηεξ» θαη επηζθαιείο γηα ηνλ πξννξηζκφ ηεο γπλαίθαο, πνπ είλαη 

ν γάκνο
147

. Δλψ ηνλ «χνζιμ» θαη επηηπρεκέλν άλδξα, ζπζηήλεη σο ζίγνπξε 

απνθαηάζηαζε ζηε γπλαίθα
148

, δεκηνπξγψληαο ην πξνθίι θαη ηνπ ηδαληθνχ ζπδχγνπ 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1960. 

Παιαηφηεξεο απφςεηο ηεο αηζζεκαηηθήο ζπκβνχινπ πεξί γπλαηθείαο 

αγλφηεηαο ηίζεληαη εθ λένπ ππφ ζπδήηεζε. Ζ απψιεηά ηεο, ην «αανφ ιοζηζηυ», 

φπσο ε ίδηα ην απνθαινχζε, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ηψξα γη ΄ απηήλ είλαη 

δ «πενζπέηεζα», ε «ακαημιζηή θεπημιένεζα», «ημ άθθμ γήηδια (…) πμο βίκεηαζ πμθφ 

εφημθα ηαζ δεκ θαίκεηαζ (…)» κε έλα ηαμίδη ζηελ Αζήλα. Χζηφζν απηή ε 

«πενζπέηεζα» ηψξα είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε ηεο γπλαίθαο, «γήηδια ζοκεζδήζεςξ» 

πνπ κπνξεί λα ηελ ζέζεη θαη απηή ζηε ιήζε, ρσξίο ηχςεηο θαη λα ζπλερίζεη ηε δσή 

ηεο 
149

.  

Δπίζεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζέηεη ππφ ζπδήηεζε ηελ άιινηε ζησπή πεξί 

δηαδπγίνπ. ηε πεξίπησζε απηζηίαο παξνηξχλεη ηψξα ηελ απαηεκέλε ζχδπγν λα 

πάξεη ζέζε. Να έξζεη ζε πξνζσπηθή επαθή κε ηελ ελήιηθε «ακηίγδθμ» θαη λα 

δηεθδηθήζεη ηνλ άλδξα ηεο, λα ιάβεη ηα κέηξα ηεο
150

 θαη ελ αλάγθε λα πξνρσξήζεη 

ζην ρσξηζκφ
151

. Απνδέρεηαη πιένλ ηνλ δεχηεξν γάκν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

ζεμνπαιηθή έιμε ηνπ λένπ ζπληξφθνπ δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίζεη ηελ κεηέξα, λα 

εθηηκήζεη θαη αλ ζα είλαη θαιφο παηέξαο γηα ηα παηδηά ηεο
152

. Αθφκα, ζε αληίζεζε 

κε ην παξειζφλ, ζπκβνπιεχεη ηελ γπλαίθα, πξηλ πξνρσξήζεη ζε γάκν, λα ζπδεηήζεη 
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κε ηνλ κέιινληα ζχδπγν ηεο, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο αλεμαξηεζία. Καη λα 

εμνκνηψλεη ηα θαζήθνληα πξνο ηελ πεζεξά ηεο κε απηά πξνο ηε κεηέξαο ηεο θαη 

«ηίπμηα πενζζζυηενμ»
153

. 

Οη ζπκβνπιέο ηεο Μονηχξ πξνο ηηο γπλαίθεο, λα ηνικνχλ λα ππνζηεξίδνπλ 

ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα κε ζησπνχλ, έρνπλ απήρεζε. Οη αλαγλψζηξηεο πνπ 

γλσξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ πεξηνδηθνχ γηα ηα γπλαηθεία πξνβιήκαηα, δηεθδηθνχλ 

ηελ θνηλσληθή ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ. 

Σνλίδνπλ φηη ην πξφβιεκα δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθφ, αιιά θαη πξφβιεκα 

ππνζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. Μηζζνινγηθή εμίζσζε θαη κεησκέλνο 

ρξφλνο ζπληάμεσο ζεκαίλνπλ αλαηξνθή παηδηψλ, ζηήζηκν ζπηηηθνχ, ζπληήξεζε 

ηεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο
154

 θ.ά.  

Γηεθδηθνχλ ηελ γνληθή ηζνηηκία
155

, ίζεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο
156

, 

κηζζνινγηθή εμίζσζε, αιιά θαη κεησκέλν ρξφλν ζπληάμεσο πνπ «ζδιαίκμοκ 

ακαηνμθή παζδζχκ, ζηήζζιμ ζπζηζημφ, ζοκηήνδζδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ εζηίαξ» 
157

. 

Εεηνχλ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζην ζρνιείν, λα αξζεί ην απαγνξεπκέλν δηά 

λφκνπ δηθαίσκα ηεο αξηζηνχρνπ καζήηξηαο ηνπο λα είλαη ζεκαηνθφξνο ζηηο 

παξειάζεηο:  

«Αβαπδηή ‗Γοκαίηα‘ Θέθς κα ιμο απακηήζδξ ζημ ενχηδιά ιμο: 

Γζαηί απαβμνεφεηαζ ζε ιαεήηνζα ηδξ Σ‘ ιζηημφ Γοικαζίμο, ανίζηδ 

ζε υθα, δζαβςβή-επίδμζδ, δ μπμία οπενέπεζ ζηδ ααειμθμβία ηάεε 

άθθμο άννεκμξ ηαζ εήθεςξ ζοιιαεδημφ ηδξ, κα είκαζ ζδιαζμθυνμξ 

ηαζ δ ζδιαία δίδεηαζ απμηθεζζηζηά ζε αβυνζ, έζης ηαζ ακ έπδ 

ιζηνυηενδ ααειμθμβία;»
158

 

Οη καζήηξηεο ηεο επαξρίαο, καδί κε ην πεξηνδηθφ, δηεθδηθνχλ ίζα 

δηθαηψκαηα, ζηελ εμσζρνιηθή αλεμαξηεζία κε απηά ησλ θνξηηζηψλ ηνπ «ηέκηνμο». 

Εεηνχλ λα αξζνχλ ηα «απαβμνεφεηαζ» ζηελ δσή ηνπο
159

.  

Εεηνχλ νη καζήηξηεο επίκνλα λα απαιιαγνχλ απφ ηελ ζρνιηθή πνδηά θαη ηελ 

θνξδέιια θαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ κφδα. 

«Πμθθέξ θμνέξ δζάααζα ζηζξ ζηήθεξ ζμο δζαιανηονίεξ βμκέςκ ηαζ 

ιαεδηχκ βζα ηδ ζπμθζηή πμδζά. Σί εάθεβεξ, υιςξ, ακ ζμφθεβα πςξ ζε 
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Γοικάζζμ εδθέςκ Θεζζαθμκίηδξ απαβμνεφμκηαζ ηα ηαθζυκ ηαζ μζ 

ιπυηεξ; Βεααίςξ πνζκ απυ ιενζηά πνυκζα υηακ δδθ. δεκ ήηακ (…) ηδξ 

ιυδαξ ηα ηαθζυκ ηαζ μζ ιπυηεξ ηακέκαξ απαβμνεοηζηυξ ηακμκζζιυξ δεκ 

οπήνπε. Οιμθμβχ πςξ ηέημζα ζηεκμηεθαθζά δεκ ηδκ πενίιεκα»
160

.  

 

VI. Αιιεινγξαθία Μόδαο 

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 νη αλαγλψζηξηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ελεκεξψλνληαη 

γηα ηελ αιιαγή ηεο γπλαηθείαο εκθάληζεο ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο ηεο 

κφδαο αλά ζεδφλ απφ πξνηάζεηο δηάζεκσλ δεκηνπξγψλ.  

ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ε ελεκέξσζε γηα ηε κφδα γίλεηαη κέζα ζε 

ζρεδηαζκέλα θπξίσο ζθίηζα αιιά θαη θσηνγξαθίεο φπνπ πεξηγξάθνληαη ε γξακκή, 

ηα πθάζκαηα θαη ηα ρξψκαηα. Οη ελδπκαηνινγηθέο ηνπο ιεπηνκέξεηεο αλά 

θαηεγνξία θαη ρξήζε (θαηεγνξία: παιηά, θνξέκαηα, θνχζηεο θιπ, ρξήζε: πξσηλά, 

απνγεπκαηηλά βξαδηλά θ.ά.), ηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία - νη γαξληηνχξεο, ησλ λέσλ 

κνληέισλ ελδπκάησλ, αιιά θαη ηα ζρέδηα ησλ ππνδεκάησλ θαη ηα αμεζνπάξ πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ αξκνληθά ηελ γπλαηθεία εκθάληζε.  

Δπίζεο δίλνληαη νη απαξαίηεηεο ζπκβνπιέο πξνο ηηο αλαγλψζηξηεο, γηα ηελ 

επηινγή ηεο ελδπκαζίαο αλάινγα κε ην ζσκαηφπππφ ηνπο, ηελ ειηθία θαη ηελ 

πεξίζηαζε, ην καθηγηάδ θαη ηηο θνκκψζεηο. Αιιά θαη ζπκβνπιέο θνκςφηεηαο. Γηα 

ηελ δηαηήξεζε ηεο γπλαηθείαο ζηινπέηαο ζην πιαίζην ηεο πγείαο, ηελ λεφηεηα, ηελ 

νκνξθηά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θιπ.  

Μέζνδνη θνπηηθήο-ξαπηηθήο, πιεμίκαηνο, θεληήκαηνο αιιά θαη αλάινγα 

παηξφλ κε ζρέδηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη δηαθφζκεζε 

γπλαηθείσλ, παηδηθψλ θαη αλδξηθψλ ελδπκάησλ θαη εηδψλ ζπηηηνχ 

(ηξαπεδνκάληεια, ζεκαίλ θιπ.), ζπκβνπιέο κεηαπνίεζεο επηδηφξζσζεο, θαη βαθήο 

ηνπο θ.ά.  

κσο απηέο νη ζπκβνπιέο, φπσο θαίλεηαη, δελ είλαη αξθεηέο. Οη 

αλαγλψζηξηεο ελδηαθέξνληαη γηα λα αλαλεψζνπλ ηα ελδχκαηά ηνπο, λα πιέμνπλ 

θαη λα θεληήζνπλ θαη κε ηηο επηζηνιέο ηνπο εθθξάδνπλ κεηθηέο απνξίεο γη’ απηά ηα 

ζέκαηα. Έηζη ην πεξηνδηθφ δεκηνπξγεί ηηο αλάινγεο ζηήιεο αιιεινγξαθίαο αλά 
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«εζδζηή ηαηδβμνία». Σελ αιιεινγξαθία «πθεηηχκ-ηεκηδιάηςκ-παηνυκ», θαη 

ζεκάησλ «ιυδαξ ηαζ ημιρυηδηαξ» κε ηίηιν «Ζ οκηάηηζξ ηδξ ιυδαξ απακηά», γηα 

ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγλσζηξηψλ φπσο άιισζηε θαη ε ίδηα 

επηβεβαηψλεη  

Παξαζέησ νιφθιεξν ην θείκελν ηεο ελεκέξσζεο απφ ηε «φιαμοθμ ηδξ 

ιυδαξ» πξνο ηηο αλαγλψζηξηεο, φπνπ πέξαλ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε γηα 

ηηο απνξίεο ηνπο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην φηη νξίδνληαη «εηδηθνί» αλά ηνκέα γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγλσζηξηψλ:  

«Αβαπδηέξ ιμο θίθεξ εέθς κα πς πνχηα ηάηζ βκςζηυ ζε υθεξ ζαξ, 

χζηε κα δζεοημθφκεζηε ζηδκ ακεφνεζδ ηςκ απακηήζεςκ ιαξ ζηα 

ενςηήιαηά ζαξ. Πμθθέξ, ζηα βνάιιαηά ζαξ , ηάκεηε ιζηηέξ ενςηήζεζξ 

νςηάηε π.π. δζάθμνα βζα ηδ ιυδα, βζα πθεπηά, βζα ηεκηήιαηα η.ά. Καζ 

πμθφ ηαθά ηάκεηε δζυηζ δεκ ιπμνείηε θοζζηά κα ζηέθκεηε π.π. πέκηε 

βνάιιαηα βζα πέκηε πςνζζηέξ απμνίεξ ζαξ. Θέθς υιςξ κα λένεηε ημ 

ελήξ: Δπεζδή ημ πενζμδζηυ έπεζ έκακ αοζηδνυ ηαηαιενζζιυ ενβαζίαξ 

χζηε κα ζαξ ελοπδνεηή ηαθφηενα, εα ανίζηεηαζ απακηήζεζξ ιαξ ζηα 

ενςηήιαηά ζαξ πςνζζιέκεξ ηαηά είδδ. ηδ δζηή ιμο ζηήθδ εα ανίζηεηε 

υηζ απακηήζεζξ έπμοκ ζπέζζ ιε ηδ ιυδα ηαζ ηδκ ημιρυηδηα. Ακ υιςξ ζημ 

ίδζμ βνάιια νςηάηε βζα πθεηηά , εα λακαβνάρεηε ημ υκμιά ζαξ ζηδκ 

αθθδθμβναθία ‗πθεηηχκ-ηεκηδιάηςκ- παηνυκ‘ (βζαηί ηαζ ηα παηνυκ 

αημθμοεμφκ εζδζηή ηαηδβμνία ). Έηζζ εα ανίζηεηε εφημθα ηζξ απακηήζεζξ 

ιαξ, πςνίξ κα κμιίζεηε (υπςξ ζοκέαδ ζε ιία πενίπηςζζ), υηζ λεπάζαιε 

κ‘ απακηήζςιε ζε δφμ ενςηήζεζξ απυ ηζξ πέκηε π.π. εκυξ βνάιιαημξ 

δζυηζ δ ακαβκχζηνζα έραπκε κα ανή ζοβηεκηνςιέκεξ ηζξ απακηήζεζξ ηδξ 

, ηδ ιζα ηάης απ‘ ηδκ άθθδ. Σμ ιυκμ ημ μπμίμ ζαξ παναηαθχ εενιχξ 

είκαζ κα ηάκεηε ημκ ηυπμ , κα βνάθεηε ζε πςνζζηυ πανηί ηα ενςηήιαηα 

πμο αθνμφ π.π. ημ ηιήια πθεηηχκ , ηεκηδιάηςκ ηαζ παηνυκ. Έηζζ χζηε 

κα ιπμνμφιε ειείξ εδχ κα ιμζναγυιαζηε αιέζςξ ηα ενςηήιαηά πμο 

έπεηε ζημ βνάιια ζαξ , ηαζ κα βίκεηαζ δ δζεηπεναίςζδ ηαπφηενα. Δζείξ 

δδθαδή εα ιαξ ζηέθκεηε έκα θάηεθθμ ηαζ ιέζα εα έπεηε δφμ πανηζά: ζημ 

έκα πανηί εα νςηάηε υηζ ζπεηζηυ ιε ηδ ιυδα, ζημ άθθμ ηί εέθεηε απυ ημ 

ηιήια ‗πθεηηχκ- ηεκηδιάηςκ- παηνυκ‘. Ακ νςηάηε πνάβιαηα άθθα :βζα 

δζαηυζιδζζ (π.π. ημονηίκεξ δςιαηίμο ηαζ ηζ φθαζια κα κηφζεηε ημ 
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ηνεαάηζ ζαξ η.θ.π.) ηα ιςνμοδζαηά η.ά. πανυιμζα βνάθεηέ ηα, πςνζζηά 

ηζ‘ αοηυ ζε ηνίημ πανηί ιέζα ζημ ίδζμ βνάιια. (εηηυξ ακ εέθεηε κα 

ζηείθεηε άθθμ, πςνζζηυ βνάιια). διείςζζξ: Κάεε πςνζζηυ πανηί ιέζα 

ζημ βνάιια ζαξ κα έπδ επάκς δελζά ημ ρεοδχκοιμ ζαξ, ή ηα μκυιαηά  

ζαξ. Π.π. δφμ πανηζά ιαγί ζηέθκεηε: ηαζ ζηα δφμ εα βνάρεηε ημ υκμιά 

ζαξ»
 161

. 

Χζηφζν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε αιιεινγξαθία ηεο Μφδαο, θαηά θαηξνχο, 

αιιάδεη ηίηιν, φπσο γηα παξάδεηγκα: «Ζ πληάθηηο ηεο κφδαο απαληά», «ΜΟΓΑ», 

«Ζ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ …κφδαο», «ε κφδα», «ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΜΔ ΥΔΓΗΑ: 

ΡΧΣΖΣΔ ΜΔ ΓΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ», «ΡΧΣΖΣΔ ΜΔ ΓΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ», «Ζ 

ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΜΑ …κφδα», «Ζ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΜΑ ΓΗΑ ΣΖ 

ΜΟΓΑ»,  «ΡΧΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ», «ΜΟΓΑ», «ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 

ΜΟΓΑ» θ.ά. θαη ζε πνιιά ηεχρε είλαη αλππφγξαθε
162

. 

ε κηα πξνζπάζεηα νκαδνπνίεζεο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη έλα απφ ηα 

θχξηα εξσηήκαηα ησλ αλαγλσζηξηψλ αθνξά ζηελ επηινγή ζρεδίνπ ρξψκαηνο θαη 

πθάζκαηνο, αιιά θαη νη ζπλδπαζκνί ελδπκάησλ, ρσξίο λα αγλννχληαη θαη νη 

πιεξνθνξίεο, πνπ φπσο θαίλεηαη, δεηνχληαη γηα δηεπζχλζεηο θαηαζηεκάησλ θαη 

γηα ηηκέο ηεο αγνξάο.  

κσο απηή ε επηινγή δελ είλαη απιή, ε έλδπζε δηνξζψλεη ηα φπνηα 

«εθαηηχιαηα» αξθεί ε αλαγλψζηξηα λα επηιέμεη αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηνλ ηχπν 

ηεο (ζσκαηφπππνο θαη θπζηθά ρξψκαηα) κέζα απφ έμππλνπο ζπλδπαζκνχο.  

« (…) Να ιδ ζαξ ζηεκμπςνμφκ ηαευθμο μζ αηέθεζεξ πμο θέηε. Σμ 

κηφζζιμ δζμνεχκεζ πμθθά ηαζ δ πνμζςπζηή πάνδ ηδξ ηάεε ημπέθθαξ 

ηάκεζ ηα εθαηηχιαηα αοηά κα πενκμφκ απαναηήνδηα. Γζα ζαξ ζημ 

κηφζζιμ εκδείηκοηαζ μ ιέζμξ υνμξ. Οφηε ημκηά, μφηε υιςξ ηαζ ιαηνοά. 

Δθανιμζηά ημνζάγ, αεααίςξ ιπμνείηε ηαζ πνέπεζ ιάθζζηα κα θμνάηε 

(…)» θαη ζπλερίδεη κε πιήζνο ελδπκαηνινγηθψλ ιεπηνκεξεηψλ
163

 

αθφκα θαη ζρεηηθά κε ηα αμεζνπάξ
164

. 

πκβνπιέο δίλνληαη θαη γηα ην ζρέδην θαη ην ρξψκα ελδπκάησλ ησλ παηδηψλ 

ή ηεο κεηέξαο ηνπο
165

 Καη επί πιένλ ζρέδηα ελδπκάησλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη 

ην πεξηνδηθφ πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο ηνπο.  
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«Αοηή ηδκ επμπή δδιμζζεφμοιε υπςξ αθέπεηε δζάθμνα ζπέδζα πμο 

ιπμνμφκ κα ζαξ εκδζαθένμοκ. Δοπανίζηςξ υιςξ κα πνμζέλμοιε 

ζδζαίηενα κα δδιμζζεφζμοιε υ,ηζ ζηεθεμφιε ηαηαθθδθυηενμ πμο κα 

ηαζνζάγδ ζημκ ηφπμ πμο γδηάηε (…) Θα δδιμζζεφζμοιε πνμξ πάνζκ ζαξ 

ζπέδζα βζα ημιπζκεγυκ πςνίξ ηζνάκηεξ ιυθζξ δζαθέλμοιε ημ ηαηάθθδθμ 

(…)» 
166

  

κσο παξά ηε λέα κφδα πνπ πξνηείλεη ην πεξηνδηθφ, ε αλαλέσζε ηεο 

εκθάληζεο πξέπεη λα γίλεη ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πξαθηηθφηεηαο κε 

έμππλνπο ζπλδπαζκνχο, κεηαπνηήζεηο ησλ ελδπκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο ζεδφλ 

αιιά αθφκα θαη βαθή
167

.  

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ζηηο απαληήζεηο ηνπ πεξηνδηθνχ ζηα 

εξσηήκαηα αλαγλσζηξηψλ ζπλαληάκε θαη ζθίηζα, ελψ γηα ηηο απαληήζεηο ηίζεληαη 

ρξνληθνί πεξηνξηζκνί.  

«ζα πνμαθήιαηα βφνς απ‘ ηδ ιυδα, πμο ιαξ εέημοκ μζ 

ακαβκχζηνζεξ, είκαζ βεκζηυηενμο εκδζαθένμκημξ, εα δδιμζζεφμκηαζ ζ‘ 

αοηή ηδ ζηήθδ ιε ηζξ θφζεζξ ημοξ, ζοκμδεουιεκεξ απυ ηαηαημπζζηζηά 

ζηίηζα. Παναηαθμφιε ηζξ εκδζαθενυιεκεξ ακαβκχζηνζεξ κα ζηέθκμοκ 

ηα βνάιιαηά ημοξ ημοθάπζζημκ έκα ιήκα εκςνίηενα απ‘ ηδκ 

διενμιδκία, πμο εέθμοκ ηδκ απάκηδζί ημοξ.»
168

  

Ζ παξνπζία ηνπ ζθίηζνπ θαη ηεο θσηνγξαθίαο, πεξηνξίδεη ηηο αλαιπηηθέο 

επεμεγήζεηο ηνπ παξειζφληνο. Αιιά θαη ε είζνδνο ηεο θσηνγξαθίαο ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε ηνπ πεξηνδηθνχ, ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ έηνηκνπ ελδχκαηνο, φπσο 

θαίλεηαη, πξνθαινχλ ηελ κείσζε ησλ επηζηνιψλ θαη ε αιιεινγξαθία ηεο κφδαο 

θαηαξγείηαη κε ηελ είζνδν ηεο θνηλσληθήο αιιεινγξαθίαο. 

 

VII. Κνηλωληθή αιιεινγξαθία – ύληαμε  

ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ζηε «φκηαλδ» ηνπ πεξηνδηθνχ απεπζχλνληαη νη 

αλαγλψζηξηεο γηα πιεξνθνξίεο, αηηήκαηα, πξνηάζεηο θ.ά., πνπ ηηο ιακβάλεη 

ππφςε, θαη ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηεο πιεηνλφηεηαο πξνβαίλεη ζηηο φπνηεο 

αιιαγέο ηεο χιεο ηνπ θαη φρη κφλν. 
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ε απηή ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ χληαμεο-Αλαγλψζηε απνπζηάδεη ε 

δεκνζίεπζε επηζηνιψλ
169

, νη ζέζεηο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ επί ηεο 

αξζξνγξαθίαο. 

κσο κεηά ηελ «ΑΛΛΑΓΖ» ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, κέζα απφ 

ηε ζηήιε αιιεινγξαθίαο πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηίηιν «Πεηνζέξ ζηδκ φκηαλδ» θαη 

ζηε ζπλέρεηα απφ άιιεο
170

, ε επηθνηλσλία πεξηνδηθνχ-αλαγλψζηε αιιάδεη. Σν 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ απνθηά βήκα. Οη επψλπκεο επηζηνιέο
171

 κε θξηηηθή επάλσ ζηα 

δηάθνξα ζέκαηα θαη φρη κφλν, δεκνζηεχνληαη θαη ην πεξηνδηθφ απαληά. Αιιά θαη 

ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα απεπζπλζεί πξνο αλαγλψζηε. Να ακθηζβεηήζεη ή λα 

ζπκπιεξψζεη ν έλαο ηηο απφςεηο ηνπ άιινπ κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζέκαηνο. Καη 

θάπνηεο θνξέο ζα πξνθαιέζνπλ ηνπο αξζξνγξάθνπο, κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

αιιεινγξαθίαο, λα ππεξαζπηζηνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο
172

. 

Απηή ε λέα ζρέζε επηθνηλσλίαο κεηαμχ Πεξηνδηθνχ-Αλαγλψζηξηαο θαη 

Αλαγλψζηε πξνο Αλαγλψζηε, κέζα απφ δηαθνξεηηθφηεηα απφςεσλ κε 

ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο πνπ πξνθαιεί ε ζεκαηνινγία ηνπ θαη ην πεξηνδηθφ ηηο 

δεκνζηεχεη
173

, αλαβαζκίδεη ηε ζεκαζία ησλ δεκνζηεπκάησλ. Φέξλεη ζηελ 

επηθάλεηα εθηφο ησλ άιισλ θαη ηελ επί πιένλ πιεξνθνξία - γλψζε ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ
174

, ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ
175

, αιιά θαη ηηο απφςεηο 

ζεκαληηθψλ εθπξνζψπσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, πνπ πξνθαλψο δηαβάδνπλ ην 

πεξηνδηθφ θαη δελ δηζηάδνπλ λα εθθξάζνπλ ηελ γλψκε ηνπο
176

. 

 κσο ν απμαλφκελνο φγθνο ησλ επηζηνιψλ, νη θαζπζηεξήζεηο 

απαληήζεσλ θαη νη ζρεηηθέο δηακαξηπξίεο, αιιά θαη ε θξηηηθή ηεο πιεηνςεθίαο 

ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ εθηεηακέλε θάιπςε ηεο πξνζσπηθήο 

αιιεινγξαθίαο, ππνρξεψλνπλ ην πεξηνδηθφ λα δηαζέηεη ηηο ζειίδεο ηνπ, γηα ηε 

δεκνζίεπζε επηζηνιψλ κε ζέκαηα «βεκζημφ εκδζαθένμκημξ»
177

. 

Σν αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηψξα πξνβαίλεη θαη ζε θαηαγγειίεο γηα ηα θαθψο 

θείκελα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Οη επψλπκεο επηζηνιέο θαη κε απνδείμεηο 

δεκνζηεχνληαη
178

. Έηζη, εθηφο ησλ άιισλ, κέζα απφ ηελ αιιεινγξαθία 

αλαδεηθλχνληαη θαη ηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Σν αλαγλσζηηθφ θνηλφ πξνάγεηαη, αλαβαζκίδεηαη ζηαδηαθά.  
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Οη θαηαγγειίεο πξνθαινχλ δηακαξηπξίεο κε πνιχπιεπξεο ζέζεηο θαη 

αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ αλαγλσζηψλ
179

, αιιά πξνζθέξνπλ χιε θαη γηα ην 

πεξηνδηθφ κέζα απφ δηεξεχλεζε, κε ηελ παξάζεζε θαη ησλ απφςεσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ νξηζκέλεο θνξέο
180

. Μαδί κε ηελ θξηηηθή αξζξνγξαθία 

ηνπ
181

, ππνρξεψλνπλ νη αλαγλψζηεο αξκφδηνπο θνξείο λα απαληήζνπλ
182

, ή θαη λα 

δψζνπλ ιχζε Γελ δηζηάδεη λα ηηο ζρνιηάζεη θαη θάπνηεο θνξέο λα ππνρξεσζνχλ 

λα δψζνπλ θαη ιχζε.  

 «(…) Βθέπς πυζμ μζ ακαβκχζηνζέξ ηαζ ακαβκχζηεξ ιμο ανήηακ ηζξ 

ζεθίδεξ ιμο ημ αήια κα πμοκ ηδκ απυρή ημοξ ή ημ αίηδιά ημοξ. Βθέπς 

ζηζξ απακηήζεζξ ηςκ Ανπχκ κα επακμνεχκμοκ ηα ηαηαββεθθυιεκα ή κα 

ζηακμπμζμφκ αζηήιαηα πμο πνμαθήεδηακ ζηζξ ζηήθεξ ιμο. Βθέπς ημ 

δζάθμβμ, ηζξ ακηίεεηεξ απυρεζξ κα παίνκμοκ ζζυηζιδ εέζδ. θα πείεμοκ 

πςξ μζ ζηήθεξ ιμο έβζκακ ιε ηδ ζοιπανάζηαζδ ηςκ ακαβκςζηνζχκ ηαζ 

ακαβκςζηχκ ιμο έκα ηαθυπζζημ αήια δζαθυβμο ηαζ ηνζηζηήξ, πμο 

ζοκηέθεζε πμθθά κα δζμνεςεμφκ ηαζ πμθθά κα αημοζεμφκ (…)»
183

.  

Σν αλαγλσζηηθφ θνηλφ αληηιακβάλεηαη ηελ ζέιεζε ηνπ πεξηνδηθνχ λα 

ζπκπαξίζηαηαη, θαζψο θαη ηελ επηξξνή πνπ αζθεί πξνο ηνπο αξκνδίνπο θαη 

απεπζχλεηαη ζ΄ απηφ γηα λα βξεη ην δίθην ηνπ
184

, λα αθνπζηεί ε θσλή ηνπ.  

 «(…) δ ιυκδ θςκή βζα ηα ζηνααά πμο ζοιααίκμοκ ζ‘ αοηυκ ημκ 

ηυπμ (…)»
185

 

 

VIII.    Η αξζξνγξαθία ηεο ΓΥΝΑΙΚΑΣ πξνθαιεί δηάινγνπο 

ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, κνινλφηη ε λέα πιε ηνπ πεξηνδηθνχ 

ηθαλνπνηεί ηελ πιεηνςεθία ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, ππάξρνπλ θάπνηεο 

αλαγλψζηξηεο πνπ εθθξάδνπλ θφβνπο γηα ηα δεκνζηεχκαηα πεξί αζηέξσλ ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, ή ηελ δεκνζίεπζε αζηπλνκηθψλ κπζηζηνξεκάησλ φπσο ηεο 

Αγθάζα Κξίζηη
186

, θαη δπζαξέζθεηα θπξίσο γηα ηελ παξνπζία ηεο απμεκέλεο 

δηαθήκηζεο ζην πεξηνδηθφ
187

. 
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Ζ θαζηέξσζε ηνπ σξνζθνπίνπ, ησλ ζειίδσλ κε ηίηιν «Ζ Αζηξνινγία ζηε 

Εσή καο» παξά ηηο εμεγήζεηο πνπ δίλεη ην πεξηνδηθφ, πξνθαιεί επίζεο 

αληηδξάζεηο.  

«Δηαημκηάδεξ πζθζάδεξ άκενςπμζ ζ΄μθδ ηδκ οθήθζμ - ηζ υπζ ιυκμ 

βοκαίηεξ - δζααάγμοκ ιε ιακία ημ ςνμζηυπζυ ημοξ. Σα ιεβαθφηενα 

πενζμδζηά ημο ηυζιμο ημ έπμοκ ηαεζενχζεζ βζαηζ απμηεθεί έκα απυ 

ηα πζμ πμθοδζαααζιέκα ημιιάηζα ηδξ φθδξ ημοξ. Σμ ςνμζηυπζμ 

είκαζ πζα ζοκοθαζιέκμ ιε ηδκ γςή ιαξ, έπεζ βίκεζ έκα ‗πυιπο‘ εα 

θέβαιε. Δίκαζ ζακ έκα είδμξ ‗εθπίδαξ‘ πμο ιαξ αμδεάεζ ιεκ κα 

πνμπςνήζμοιε ζημ δνυιμ ημο ιέθθμκημξ, πςνίξ ζηυζμ κα ιαξ 

επδνεάγδ ααζζηά, βζαηί θοζζηά ηακέκαξ ακαβκχζηδξ δεκ νοειίγεζ 

ηδ γςή ηαζ ηδ ζηαδζμδνμιία ημο ζφιθςκα ιε ηα υζα ημο 

πνμζθένεζ ημ ςνμζηυπζυ ημο. ζμ βζα ηζξ Δθθδκίδεξ, κα είζηε 

ζίβμονδ πςξ ‗λένμοκ‘ κα πηίγμοκ ιυκεξ ημοξ ηναηχκηαξ ζθζπηά ηδ 

‗ζηαπάκδ‘ ηαζ ακεπδνέαζηεξ απυ μηζδήπμηε άθθμ. Γζα ηδκ 

απάκηδζή ιαξ δεκ νςηήζαιε ηδκ αζηνμθυβμ ιαξ, βζαηί πνάβιαηζ 

είκαζ παναθμνηςιέκδ! (...) »
188

 

Αληίζεηα ηα «Γνεηεπηηθά ηαμίδηα ζηε Διιάδα», νη πεξηγξαθέο γηα ηηο 

νκνξθηέο θαη ηα θάιιε ησλ πφιεσλ θαη λεζηψλ ηνπ ηφπνπ καο
189

, γίλνληαη αίηεκα 

ησλ απαληαρνχ Διιήλσλ ζε φιε ηε δεθαεηία. 

«Γεκζηυ αίηδια, πακεθθήκζμ ιπμνχ κα πς, κα πνμαάθθς ηζξ 

ςναζυηενεξ εέζεζξ ηδξ πάκηα βμδηεοηζηήξ Δθθάδαξ ιαξ, πανά ηζξ 

δοζημθίεξ ‗πνμζπεθάζεςξ‘ πμο ηζ αοηέξ οπάνπμοκ. Με θίβδ οπμιμκή 

βζα ηδκ ελεφνεζδ ημο πνυκμο ηαζ ημο πχνμο υθα εα βίκμοκ»
190

  

          Οη ηαμηδησηηθέο απηέο πεξηγξαθέο, κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη εππξφζδεθην 

θείκελν ζπγθηλνχλ ην θνηλφ. Εεηνχλ λα γξάςεη ε «Γ» θαη γηα ηελ δηθή ηνπο πφιε 

πξνηάζζνληαο ηελ Ηζηνξία, ηε Λανγξαθία ηεο, αιιά θαη πεξηγξάθνληαο θαη νη 

ίδηεο νη αλαγλψζηξηεο ηηο θπζηθέο ηεο θαιινλέο, κε αγάπε. 

«(…) Με ηάκεζξ κμενά κα ηαλζδεφς ζηα ςναζυηενα ιένδ ηδξ παηνίδαξ 

ιμο! Φακηάζμο θμζπυκ ηδ ζοβηίκδζδ ιμο ηαζ ηδ πανά ιμο, ακ 

ακμίβμκηαξ ηάπμζμ ηαζκμφνβζμ πενζμδζηυ, ακηζηνφζς ιενζηέξ βκχνζιεξ 
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θςημβναθίεξ ηάπμζαξ πυθδξ λεπαζιέκδξ ίζςξ (…) Δίκαζ ηα ζζημνζηά 

Καθάανοηα, πμο είπακ ημ εάννμξ λεζδηςεμφκ, κα θεάζμοκ πμθφ 

ρδθά, βζα ηάπμζμ ζδακζηυ πμο ηοθάεζ ζημ αίια ημο Έθθδκα ηαζ θέβεηαζ 

‗Δθεοεενία!‘» (...)»
191

  

Σν πεξηνδηθφ εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ, γηαηί νη ζρεηηθέο 

ζειίδεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνχ ηνπξηζκνχ. 

«Ζ ζμαανχηαηδ ζοιαμθή ημο Πενζμδζημφ ιαξ ζηδκ ακάπηολδ ημο 

εθθδκζημφ εζςηενζημφ ημονζζιμφ, ιε ηδ δδιμζίεοζδ ηςκ ‗Σαλζδζχκ 

ζηδ βμδηεοηζηή Δθθάδα ιαξ‘ είκαζ πθέμκ έκα βεβμκυξ 

ακαιθζζαήηδημ. Απυ ηδκ Κεθαθθμκζά, ηδκ Κφεκμ, ηδ Σγζά, ηδκ 

Ανίζηδ, ηζ απ‘ υπμο αθθμφ ηαλζδέραιε ιμο έπμοκ ένεεζ βνάιιαηα 

ηςκ οπεφεοκςκ δδιμηζηχκ ανπυκηςκ, μζ μπμίμζ ιαγί ιε ηζξ 

εοπανζζηίεξ ημοξ ιμο ζηέθκμοκ ηαζ ζημζπεία βζα ηδκ αθιαηχδδ 

αφλδζδ ημο ημπζημφ ημονζζιμφ απυ ηδκ ζοννμή πζθζάδςκ 

επζζηεπηχκ. πμο, δδθαδή χξ ηχνα, επάηδζε ημ πυδζ ηδξ δ 

‗Γοκαίηα‘, γςκηάκερε μ ηυπμξ! (...)»
192

  

Γεγνλφο πνπ ην αλαγλσξίδεη θαη ην αληίζηνηρν ππνπξγείν
193

.  

Αιιά δελ απνπζηάδεη θαη ε δεκνζίεπζε «ζοβπνυκςξ ιε ηα ιεβαθφηενα λέκα 

πενζμδζηά ημο ηυζιμο υ, ηζ πζμ ιμκηένκμ θμνζέηαζ ζηδκ Δονχπδ»
194

. Ζ γπλαηθεία 

κφδα πνπ ιαλζάξεη ην Παξίζη, ε Ρψκε, ην Λνλδίλν θαί απιψλεηαη ζ’ φιν ηνλ 

θφζκν
195

, κε θσηνγξαθίεο «ηςκ ιεβαθοηένςκ θςημβνάθςκ ημο ηυζιμο (…) ιε ηα 

ηαθφηενα ιακεηηέκ ημο ηυζιμο (…)», πνπ πξνκεζεχεηαη θαη απηφ φπσο θαη ηα 

κεγάια επξσπατθά πεξηνδηθά, απφ ηα εγθπξφηεξα γαιιηθά θαη ηηαιηθά πξαθηνξεία 

Σχπνπ,
196

 ελζνπζηάδεη ηηο αλαγλψζηξηεο πνπ δείρλνπλ λα ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα 

γηα ηελ ηειεπηαία κφδα, ηνλ θαιισπηζκφ ηνπο. Σν πεξηνδηθφ ηηο ελζαξξχλεη, 

δείρλεη θη απηφ ελζνπζηαζκέλν.  

«Ακηίθαθμζ (…) Ζ δδιμζίεοζδ ηςκ εθεηεζκχκ Κμθελζυκ-ηδξ Γαθθζηήξ 

ζημ ηεφπμξ 486 ηαζ ηδξ Ηηαθζηήξ Άθηα Μυκηα ζημ ηεφπμξ 487- 

πνμηάθεζακ, υπςξ ηάεε πνυκμ, ημ γςδνυ εκδζαθένμκ ηςκ 

ακαβκςζηνζχκ ιμο. Πμθφ θοζζηυ, αθμφ υπςξ παναδέπμκηαζ ηαζ υθμζ 

μζ λέκμζ πμο επζζηέπημκηαζ ηδ πχνα ιαξ, δ Δθθδκίδα λεπςνίγεζ 
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ακάιεζα απυ ηζξ Δονςπαίεξ βζα ηδκ ημιρή ηαζ πνμζεβιέκδ ηδξ 

ειθάκζζδ, βζα ημ βμφζημ ηδξ ηαζ ηδκ εοαζζεδζία ιε ηδκ μπμία λένεζ κα 

δζαθέβδ ηα ζπέδζα ηαζ ηα πνχιαηα, πμο ηανζάγμοκ ζημκ ηφπμ ηδξ. Οζ 

θίθεξ ιμο ιε ηαηέηθοζακ ιε βνάιιαηα, βειάηα εκεμοζζαζιυ βζα ημκ 

ηνυπμ πμο πανμοζίαζα ηδκ θεζκμπςνζκή ηαζ πεζιςκζάηζηδ ιυδα. 

Πμθθέξ ελ άθθμο, ιμο έβναρακ υηζ άνεζακ ζδζαίηενα μζ ζεθίδεξ ημο 

ηεφπμοξ 486, πμο ήηακ αθζενςιέκεξ ζημ ιαηζβζάγ ηαζ ζηα πηεκίζιαηα 

ημο ‘69. Δπεζδή δεκ ιπμνχ κ‘ απακηήζς ζε ηάεε επζζημθμβνάθμ ιέζα 

απ‘ αοηέξ ηζξ ανάδεξ έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ ζε υθεξ (…)»
197

  

Oη δηνξγάλσζεηο δηαγσληζκψλ φκσο δπζαξεζηνχλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ
198

, νη ζειίδεο γηα ηα λέα θνξίηζηα ηεο Ρνχιαο 

Μεηξνπνχινπ ηθαλνπνηνχλ ην αίηεκά ηνπο
199

, ελψ νη ζειίδεο γηα ηνλ άλδξα, ην 

δηζέιηδν ηνπ χιια Κνιιάηνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη ψο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, 

«Έλαο άλδξαο κεηαμχ καο», ραηξεηίδεηαη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη απφ ηα δχν 

θχια.  

« (…) Απυ ηαζνυ ήεεθα κα ζμο βνάρς βζα κα ζμο πς πυζμ ι‘ ανέζεζ 

μ άκδναξ πμο έθενεξ ιεηαλφ ιαξ. Σμκ ανίζης θίκμ ηαζ έλοπκμ, 

ορδθμφ επζπέδμο ανζεκζηυ (…) »
200

  

Σν άξζξν ηεο Μαξίαο Καξαβία, γηα ηνλ Παηξηάξρε Αζελαγφξα
201

, «Πεξί 

ελψζεσο ησλ Δθθιεζηψλ» μεζεθψλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ. 

«Μεηά ηδ δδιμζίεοζδ (…) εκυξ άνενμο βζα ημκ Παηνζάνπδ Αεδκαβυνα 

εθάααιε πμθθέξ επζζημθέξ ηζξ μπμίεξ εδδιμζζεφζαιε, (…) Σμκ 

ηεθεοηαίμ ιήκα ζοκεπίζηδηε (…) ημ πμηάιζ ηςκ επζζημθχκ ιε 

αολακυιεκμ ιάθζζηα νοειυ (…) Δπεζδή είκαζ αδφκαημκ κα δζαεέζμοιε 

ηυζεξ ζεθίδεξ βζα ηδ δδιμζίεοζή ημοξ ηαζ επεζδή αημφζηδηακ ιε 

επάνηεζα ηαζ μζ δφμ ακηίεεηεξ βκχιεξ, ηθείκμοιε ημ εέια αοηυ, πμο 

λεζήηςζε ηυζμ ημ εκδζαθένμκ ζημοξ ακαβκχζηεξ ιαξ.»
202

 

  Ζ ζπλέληεπμε ηεο Αιίθεο Βνπγηνπθιάθε, «Αο παίμνπκε ην Παηρλίδη ηεο 

Αιήζεηαο», ζηε Ρνχια Μεηξνπνχινπ
203

, δηράδεη ηηο αλαγλψζηξηεο.  

«Πμθθά ηα βνάιιαηα πμο έθααα, ιε αθμνιή ηδκ ζοκέκηεολδ ηδξ Α. 

Βμοβζμοηθάηδ ζημ ηεφπμξ ιμο 511. Πμθθά ηαζ θακαηζηά! Τπέν ηαζ 
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ηαηά (…) ‘ υθα αοηά εβχ δεκ παίνκς ιένμξ. Αθήκς ημ πεδίμκ ηδξ 

ιάπδξ ζημοξ επζζημθμβνάθμοξ ιμο. Με ιζα παναηήνδζδ : ηζ, 

πάκηςξ, βζα κα βεκκά έκαξ άκενςπμξ ηυζδ θαηνεία αθθά ηαζ ηυζεξ 

ακηζπάεεζεξ, υπςξ δ Αθίηδ, δεκ ιπμνεί πανά κα είκαζ άκενςπμξ 

δοκαιζηυξ ηαζ βειάηδ γςκηάκεζα! Αθθά αξ παναπςνήζς ηαθφηενα ηδ 

ζηήθδ ζηζξ ακαβκχζηνζέξ ιμο ηαζ ημοξ - μθμκέκ πθδεοκμιέκμοξ- 

ακαβκχζηεξ ιμο, πμο ιε ηαηέηθοζακ ιε ιαηνμζηεθή βνάιιαηα, απυ 

ηα μπμία δδιμζζεφς ιυκμ ηζξ πζμ παναηηδνζζηζηέξ πενζημπέξ. Γζαηί, 

αθθμζχξ, δεκ εα έθηακακ ζεθίδεξ ηαζ ζεθίδεξ»
204

  

Σν θνηλφ ησλ αλαγλσζηξηψλ ηεο «Γ» δέρεηαη γφληκα εξεζίζκαηα, ζπδεηεί 

έληνλα γηα πιείζηα δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο αιιά θαη ηεο ηξέρνπζαο πλεπκαηηθήο 

δσήο, π.ρ. ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ, «δεμβναθζημφ»
205

 κπζηζηνξήκαηνο «Πέυηνλ 

Πιαίεο», ηεο Γθξαίεο Μεηάιηνπο
206

 πνπ πξνβάιιεηαη ζπγρξφλσο θαη απφ ηελ 

ειιεληθή ηειεφξαζε, πξνθαιεί παξφκνηεο αληηδξάζεηο.
207

 

κσο θαη ε απνπζία απφ ηε «Γ» αλαθνξάο ζην πνιπζπδεηεκέλν ζηνλ 

ειιεληθφ θαη δηεζλή Σχπν «Γνάια Κέκεκκηο», ζηελ «ηναβζηή απχθεζα ημο 

Ρυιπενη Κέκκεκηο», πξνθαιεί ηειεθσληθέο δηακαξηπξίεο 
208

 θαη πιεζψξα 

επηζηνιψλ. 

« (…)Γεκ δζαεέης επανηή πχνμ, δοζηοπχξ, βζα κα δδιμζζεφζς έζης 

ηαζ απμζπαζιαηζηά υζα έπμοκ βναθή ηαζ ιμο έπμοκ ζηαθή βζα ημκ 

Ρυιπενη Κέκεκηο, ζακ εοβεκζηή ζοιιεημπή ζηδ βεκζηή μδφκδ βζα ηδκ 

ιεβάθδ απχθεζα»
209

  

ηε κηθξή ζηήιε «έτρ νπ», ην δεκνζίεπκα ηεο Φαλήο Πεηξαιηά «Ρσκενί 

θαη Ρσκεέο», πξνθαινχλ επηζηνιέο κε απφςεηο γηα ηελ νλνκαζία ηεο ρψξαο καο 

θαη κε θνηηεηηθή ζπκκεηνρή
210

. 

Χζηφζν ε παξνπζία ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ πεξηνδηθνχ ηεο Ληιήο 

Εσγξάθνπ δίλεη έλα δηαθνξεηηθφ ηφλν θαη ρξψκα ζηελ αιιεινγξαθία απφ ην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Με πξσηφηππα άξζξα φπσο: «Ζ ειεά ζεξβίξεηαη 

κε καξηίλη: Σί είλαη- θαη ηί δελ είλαη-Φεζηηβάι», «Παλαγηά ε Φεξκαιίλα: Σφηε 

πνπ ν Θεφο ησλ Διιήλσλ Σηκσξνχζε ηνπο Αιιφζξεζθνπο», «Ο Έιιελαο δελ 

μέξεη λα γεξλά», «Γνλείο - Παηδηά θαη Υάνο», «Εεηείηαη Ζξαθιήο… Έιιελεο, 
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εκείο νη άπνηθνη ηεο Έιιάδαο:…γηα ηε Λεξλαία Όδξα ηεο γιψζζαο καο!». «Πψο 

θαη πνηνί ζα γξάςνπλ ηα θαηλνχξγηα ζρνιηθά βηβιία: Καη πνηνί ζα ηα θξίλνπλ; Ν’ 

αιιάμε, ζη’ αιήζεηα, ν Μαλσιηφο!..»
 211

 θ.ά., αλνίγεη ζνβαξά δεηήκαηα ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, φπσο ε αδηαθνξία ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

παξάδνζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, νη ζρέζεηο γνληνχ - παηδηνχ, ν ηνπξηζκφο, 

αιιά θαη ην ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο Παηδείαο, πξνεμέρνληνο ηνπ γισζζηθνχ 

δεηήκαηνο, θ.ά. Θέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ θαη απαζρνινχλ φπσο θαίλεηαη ηηο 

αλαγλψζηξηεο θαη ην δείρλνπλ κε ηηο επηζηνιέο ηνπο
212

. 

Σα δεηήκαηα Παηδείαο εηδηθφηεξα πνπ ζέηεη ε Ληιή Εσγξάθνπ, είλαη απηά 

πνπ, παξά ηηο φπνηεο αληίζεηεο γλψκεο ή ακθηζβεηήζεηο ηεο
213

, ζα απαζρνιήζνπλ 

ηελ αιιεινγξαθία κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδεηαη
214

, ζηελ νπνία 

ηψξα ζα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο, γνλείο, δάζθαινη, θαζεγεηέο Γπκλαζίσλ θαη 

Παλεπηζηεκίσλ
215

 αιιά θαη ζηήιεο πνπ ζα θηινμελνχλ ηελ αιιεινγξαθία ησλ 

καζεηψλ
216

.  

Παξάιιεια ην πεξηνδηθφ ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 δεκνζηεχεη θαη άξζξα θαη 

έξεπλεο, πνπ εμ ίζνπ απαζρνινχλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία κε πινχζηα ζπκκεηνρή 

θαη ησλ αιιεινγξάθσλ. Παξαζέησ νξηζκέλα παξαδείγκαηα:  

Ο Αλδξέαο Ενχιαο επηζεκαίλεη ην κέγα, φπσο είρε ήδε εμειηρζεί, 

νηθνινγηθφ πξφβιεκα:  

«Ζ ένεοκά ιμο βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ημο θοζζημφ ηαζ ζζημνζημφ 

πενζαάθθμκημξ, βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο θοζζημφ πθαζζίμο, ιέζα ζημ 

μπμίμ γμφιε επί πζθζεηδνίδεξ, ηαζ ηςκ ζζημνζηχκ ηηζζιάηςκ, πμο 

απμηεθμφκ ηδκ πμθζηζζηζηή ιαξ πανάδμζδ είπε εονφηαηδ απήπδζδ ζημοξ 

ακαβκχζηεξ ιμο. Γνάιιαηα απυ ημ εζςηενζηυ ηαζ ημ ελςηενζηυ 

πνμζεέημοκ ιζα θςκή μδοκδνήξ δζαιανηονίαξ βζα υ, ηζ βίκεηαζ. 

Δηθνάγμοκ πυκμ βζα ηδκ εθθδκζηυηδηά ιαξ, πμο ιυκμζ ιαξ 

οπμκμιεφμοιε, «πςνίξ πενίζηερζκ, πςνίξ αζδχ (…)»
217

. 

Απήρεζε βξίζθνπλ θαη ηα άξζξα «Ζ Δπαλάζηαζε ησλ Καηαλαισηψλ» ηνπ 

Παζράιε Σζακπάζε: 

«Ζ ζεζνά ηςκ άνενςκ ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ βζα ηδκ ‗Δπακάζηαζδ ηςκ 

ηαηακαθςηχκ‘ είπε ιεβάθδ απήπδζδ ηυζμ ζημ εζςηενζηυ υζμ ηαζ 
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ζημ ελςηενζηυ. Αοηυ πνμηφπηεζ απυ πμθθά βνάιιαηα ακαβκςζηνζχκ 

πμο εθάααιε, ηαζ επζζημθέξ ανιμδίςκ ηδξ παβημζιίμο ηζκήζεςξ 

οπέν ηςκ ηαηακαθςηχκ. οβηεηνζιέκα οπεφεοκμζ ηδξ ηζκήζεςξ 

αοηήξ ιαξ απμζηέθθμοκ άνενα ηαζ ιαξ πανέπμοκ κέα ζημζπεία ηαζ 

πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ πνμζπάεεζάξ ιαξ, χζηε 

κα δζαθςηζζημφκ ηαθφηενα ηαζ πζμ μθμηθδνςιέκα μζ Έθθδκεξ 

ηαηακαθςηέξ, βζα κα ιδ πέθημοκ εφιαηα παναπθακδηζηήξ 

δζαθδιίζεςξ ηαζ ηδξ κμεείαξ ηςκ ηνμθίιςκ (…)»
218

  

Αιιά θαη κε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή δέρνληαη νη αλαγλψζηξηεο θαη 

θείκελν αλαθεξφκελν ζηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν:  

«Αβαπδηή ΓΤΝΑΗΚΑ. Σμ άνενμ ζμο βζα ηδκ Κφπνμ, ηί ήηακ πνζκ 

απυ ηδ ζηθααζά ηαζ ημκ πυθειμ ηςκ Σμφνηςκ ηαζ ηί έβζκε ζήιενα ιε 

ηδκ ηαηαζηνμθή, ήηακ οπένμπμ, εθθδκζηυηαημ ηαζ δζαθςηζζηζηυ. 

Δπίζδξ υθα αοηά πμο ιζθμφκ βζα ιζα ηαζκμφνβζα Δθθάδα (…)»
219

 

ηελ αιιεινγξαθία αληαλαθιψληαη θαη νη δνθηκαζίεο ηεο Δπηαεηίαο:  

«Γζααάγμκηαξ ημ άνενμ ζμο ‗ηδκ άβκςζηδ βοκαίηα‘ νίβδζα ηαζ 

πυκεζα ιέζα ιμο. Γεκ νςηχ πχξ άκηελε δ ιάκα, δ αδεθθή, δ 

ζφγοβμξ ηδ ζηένδζδ ημο βζμο, ημο αδεθθμφ, ημο αβαπδιέκμο. Αοηέξ 

μζ πανμοζίεξ βφνς ιαξ είκαζ ζοβηθμκζζηζηά βεκκαίεξ Δίκαζ μζ 

ιοζηζηέξ εθπίδεξ ημο θαμφ ιαξ. Σμ δζηυ ιμο ενχηδια είκαζ θμβζηά 

απθυ. Πχξ ιπυνεζακ μζ οπεφεοκμζ ηδξ επηαεηίαξ ηδξ κηνμπήξ κα 

ααζακίζμοκ αθδεζκμφξ παηνζχηεξ, κ‘ απνδζηεφζμοκ ακενχπμοξ ημο 

πκεφιαημξ, κα λεβεθάζμοκ ημ θαυ ιαξ; θμζ μζ Έθθδκεξ πάζαιε 

επηά πνυκζα γςήξ. Σζιή ζημοξ ήνςεξ»
 220

. 

 

IX. Η Ειιεληθή Γιώζζα 

Απφ ηελ έλαξμε ηεο έθδνζήο ηνπ ην πεξηνδηθφ, κνινλφηη ρξεζηκνπνηεί ηελ 

θαζηεξσκέλε ζε φιν ηνλ ειιεληθφ Σχπν ζπληεξεηηθή «δεκνηηθή» γιψζζα
221

 

εηζάγεη λέεο έλλνηεο, πνπ ηηο εθθξάδεη κε μέλνπο δηεζλψο θαζηεξσκέλνπο φξνπο, 

κεηαγξακκέλνπο ζε ειιεληθά ζηνηρεία
222

.  
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«Ξένεηε ηί είκαζ ημ ‗πυιπο‘. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ροπαβςβία, ιζα 

απαζπυθδζζ ηαηά ηζξ εθεφεενεξ χνεξ. Ζ αββθζηή αοηή θέλζ έπεζ 

βίκεζ δζεεκήξ. Έκα πανάδεζβια: ηάπμζμξ πμο απαζπμθεί ηζξ 

δζαεέζζιεξ χνεξ ημο βζα ηδ ζοθθμβή βναιιαημζήιςκ έπεζ έκα 

‗πυιπο‘ (…)» 
223

.  

Γηα ην δήηεκα ηεο εηζαγσγήο μεληθψλ ιέμεσλ ζηελ ειιεληθή, ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ηηο απφςεηο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ δελ είλαη εχθνιν λα 

ηηο γλσξίδνπκε. ηελ πξνζσπηθή πάλησο αιιεινγξαθία δηαβάδνπκε ηηο 

ζπκβνπιέο ηνπ πεξηνδηθνχ πξνο ηνπο αλαγλψζηεο
224

. 

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη εμήο, παξάιιεια θαη κε άιιεο αιιαγέο 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, νη μέλεο επηδξάζεηο γίλνληαη 

εκθαλέζηεξεο. Απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο επηζηνιέο δηαπηζηψλνπκε φηη ην δήηεκα 

ηεο γιψζζαο απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο αλαγλψζηεο. 

 Ο ινγνηέρλεο Παχινο Φιψξνο, ζέηεη ην δήηεκα ηεο ρξήζεο θαη γξαθήο 

μέλσλ ιέμεσλ, φηαλ κάιηζηα ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο «υιμνθεξ εθθδκζηέξ», θαη 

εθθξάδεη ηνπο θφβνπο ηνπ γηα ην κέιινλ, κε επηζηνιή ηνπ ζην πεξηνδηθφ
225

.  

κσο ε ζεκαζία ηνπ δεηήκαηνο, πνπ ζέηεη ν αλαγλψζηεο, θαη παξά ηελ 

αδπλακία ζσζηήο εμέηαζεο θαη αλάιπζεο ηνπ, κέζα απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν ρψξν 

ηεο αιιεινγξαθίαο, ππνρξεψλεη ην πεξηνδηθφ λα δεκνζηεχζεη «ιζα ζφκημιδ 

απάκηδζδ θηςπή ακαβηαζηζηά ζε επζπεζνήιαηα, πμο απμηεθεί ιζα ηάπμζα ελήβδζδ 

ημοθάπζζημκ ηδξ βναιιήξ πμο αημθμοεεί»
226

. 

Οπσζδήπνηε ην πξφβιεκα ηεο γιψζζαο, φπσο θαίλεηαη, δελ ην πξνζπεξλά 

αδηάθνξα ε «Γ». Σν άξζξν ηεο Ληιήο Εσγξάθνπ, «Εεηείηαη Ζξαθιήο … 

Έιιελεο. Δκείο νη Άπνηθνη ηεο Διιάδαο:… γηα ηε Λεξλαία Όδξα ηεο γιψζζαο 

καο!» θέξλεη ζην θσο ην άιπην ζηελ Διιάδα, «βθςζζζηυ γήηδια»
 227

, απηή ηε 

δηγισζζία κεηαμχ νκηινχκελεο δεκνηηθήο απφ ην ιαφ θαη ηεο δηδαζθφκελεο 

επίζεκα, αξραηνιαηξηθήο θαζαξεχνπζαο, πνπ ηαιαηπσξεί ηνπο πνιίηεο
228

. πλ ησ 

ρξφλσ πάλησο απνδείρζεθε, φηη ην θαηλφκελν ηεο «δζβθςζζίαξ» δελ ήηαλ ην κφλν, 

νχηε ήηαλ ην κεγαιχηεξν θαθφ.  
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Οη επηζηνιέο ησλ αλαγλσζηψλ αιιά θαη ησλ καζεηψλ καξηπξνχλ ηε 

δηάζηαζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, θαη ηελ αλάγθε ηεο ζέζπηζεο ηεο «ηαεανήξ» ηεο 

«απθήξ δδιμηζηήξ», σο εληαίαο γιψζζαο
229

. 

 

X. Η Παηδεία 

Σν δήηεκα ηεο Παηδείαο απαζρνιεί ηελ ειιεληθή θνηλσλία πην δσεξά απφ 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδεηαη. Ζ 

αξζξνγξαθία ηνπ πεξηνδηθνχ αιιά θαη νη επηζηνιέο αλαδεηθλχνπλ ηα θαθψο 

θείκελα, ηα πξνβιήκαηα ζηε ηνηρεηψδε, Μέζε θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Αιιά θαη ηελ αδπλακία ηνπ πνιππφζεηνπ πηπρίνπ γηα κηα αμηνπξεπή 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε
230

. 

Διιηπήο δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ αθφκε θαη ηεο ηνηρεηψδνπο 

Δθπαίδεπζεο αλαγθάδεη ηνπο καζεηέο λα δεηήζνπλ θξνληηζηεξηαθή ππνζηήξημε 

ψζηε λα επηηχρνπλ ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζην Γπκλάζην
231

. 

Σν «πάμξ», ηεο Μέζεο εθπαίδεπζεο αλαγθάδεη ηνπο θαζεγεηέο λα κελ 

δηδάζθνπλ απηά πνπ πξέπεη, κε απνηέιεζκα παξά ηελ κεησκέλε απφδνζε ησλ 

καζεηψλ θαη ιφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο, απηνί λα πξνβηβάδνληαη χζηεξα απφ 

παξαθιήζεηο ησλ γνλέσλ αιιά θαη ηελ επηείθεηα ησλ θαζεγεηψλ
232

  

Αιιά θαη ν «απνυζςπμξ ιδπακζζιυξ», ην ζχζηεκα ησλ εηζαγσγηθψλ 

εμεηάζεσλ ζην Παλεπηζηήκην, δεκηνπξγεί δηιήκκαηα ζηελ θνηλσλία. Καη 

ςπρνινγηθά ηξαχκαηα, ζηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο, πνπ παξά ηελ πςειή 

βαζκνινγία ηνπο ζην Γπκλάζην, απέηπραλ 
233

. 

Αιιά θαη έιιεηςε νξγάλσζεο θαη ζπγρξνληζκνχ ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ. Καη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνπο 

θνηηεηέο, πνπ ζπλνπηηθά, κέζα απ’ ηηο ηφζεο θαηαγγειίεο, πεξηγξάθνληαη απφ ην 

πεξηνδηθφ. 

«Σα θμζηδηζηά αάζακα ανήηακ επακεζθδιιέκα (…) πανδβμνζά ζηδ ζεθίδα 

ιμο. Φαίκεηαζ υιςξ πςξ δ πανδβμνζά δεκ θηάκεζ ζημ αονζακυ 

επζζηδιμκζηυ δοκαιζηυ ημο ηυπμο ιαξ ηαζ ζε ηάεε ηεφπμξ ζπεδυκ 

δδιμζζεφς βνάιιαηα απυ θμζηήηνζεξ ηαζ θμζηδηέξ, ζηα μπμία πνέπεζ κα 
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μιμθμβήζς, είκαζ μθμθάκενμξ μ πυκμξ πμο κζχεμοκ βζα ηδκ αηαηαζηαζία 

πμο επζηναηεί ζηζξ ζπμοδέξ ημοξ ηαζ βζα ημ πνυκμ πμο πάκεηαζ απυ έθθεζρδ 

πνμβναιιαηζζιμφ ηςκ ιαεδιάηςκ Άθθμηε δεκ ημοξ δίκμοκ έβηαζνα ηα 

ζοββνάιιαηα ημο επυιεκμο έημοξ (…) ηδκ Αββθζηή πμθή ημο 

Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ μζ θμζηδηέξ ηάεμκηαζ ζε ηανέηθεξ, έπμοκ ηα 

βυκαηά ημοξ βζα βναθείμ ηαζ λεδζράκε απυ ηζξ ανφζεξ ζηζξ ημοαθέηεξ. 

Άθθμηε ημοξ αάγμοκ ιζα χνα ιάεδια ημ πνςί ηαζ άθθεξ δφμ ημ απυβεοια. 

ηακ μ θμζηδηήξ ηαηέαδ απυ ημ ζπίηζ ημο (πμζμξ λένεζ απυ πυζμ ιαηνοά), 

δου θμνέξ ηδκ διένα, πάεζ μ πνυκμξ ημο. Κζ ακ ενβάγεηαζ; Γζαηί είκαζ 

βκςζηυ πςξ ηα παζδζά ιαξ δεκ ιαεαίκμοκ βνάιιαηα ιε υθεξ ηζξ ακέζεζξ. 

Αοηυ ημ αάζακμ είκαζ ηυζμ παθζυ, πμο έπεζ βίκεζ πθδβή. Οζ επζζημθμβνάθμζ 

ιαξ πνμηείκμοκ ηυζμ θμβζηέξ θφζεζξ βζα κ‘ αλζμπμζείηαζ μ πνυκμξ ημοξ, 

«ζοκεπέξ ςνάνζμ», κα ημοξ θςκάγδ δ Γναιιαηεία ηαη‘ αθθααδηζηή ζεζνά 

ηθπ. Αθθά ηυζμ απυ ηδ Νμιζηή πμθή, υζμ ηαζ απυ ηδκ Αββθζηή, 

δζαηοπχκεηαζ ημ ίδζμ πανάπμκμ απυ ημ ζφθθμβυ ημοξ. Καθυ ημ πνμεδνείμ, 

ηαθυξ μ πνυεδνμξ, αθθά πυηε εηθέβεηαζ; θμ ιαεαίκμοιε υηζ «ελεθέβδ», 

πςνίξ πμηέ κα ιαξ θςκάλμοκ κα ημκ εηθέλμοιε. Πενζιέκμοιε κα ζδμφιε 

ηδκ εοαζζεδζία ηςκ πακεπζζηδιζαηχκ ανπχκ, βζα ηα παζδζά, ζηα μπμία εα 

ζηδνζπηή ημ ιέθθμκ (…)»
234

  

Αιιά ζεκεηψλεηαη θαη ε απνγνήηεπζε ησλ πηπρηνχρσλ ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, φηαλ γηα ην θνηλσληθφ ζχζηεκα, παξά ηηο ηφζεο δνθηκαζίεο, ην 

πνιππφζεην πηπρίν δελ είλαη αξθεηφ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

απνθαηάζηαζε
235

. Ζ αμία ηεο κφξθσζεο πξνβιεκαηίδεη ηηο λέεο πηπρηνχρνπο. 

Απεπζχλνληαη ζην πεξηνδηθφ, πνπ έρεη θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο.  

 «Με ημ εάννμξ υηζ έπμοιε ηδκ ίδζα δθζηία (24 πνυκζα γςήξ) ηαζ ζε 

βκςνίγς ηα ηεθεοηαία 15 πνυκζα-απυ ηυηε πμο ζε λεθφθθζγα βζα ηζξ 

θςημβναθίεξ ζμο-ζμο βνάθς ζήιενα δου θυβζα βζα ηδκ επαββεθιαηζηή 

απμηαηάζηαζδ ηςκ κέςκ, εθπίγμκηαξ κα ιε δζηαζχζεζξ(…)»
236

. θιπ  

 κσο πέξα απφ απηά ηα ζεκαληηθά, θαη άιια πξνβιήκαηα, ζρεηηδφκελα κε ηελ 

Παηδεία απαζρνινχλ ηελ αιιεινγξαθία φπσο, ν ελδνζρνιηθφο θαη εμσζρνιηθφο 

αζιεηηζκφο, ε ελδνζρνιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηνπο καζεηέο, νη 

ακνηβέο ηνπο, νη απαξάδεθηεο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε ππνρξεσηηθή 
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παξαθνινχζεζε πξσηλψλ θαη απνγεπκαηηλψλ καζεκάησλ απφ ηα παηδηά ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζηελ επαξρία, ε ζπλδηδαζθαιία, νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
237

 θιπ. 

 

XI. Σν Πεξηβάιινλ 

Μηα δίδπκε αλεζπρία πξνο απηή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο είλαη θαη ε 

αλεζπρία γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Απαζρνιεί ηηο αλαγλψζηξηεο (πξσηίζησο) 

ηνπ πεξηνδηθνχ ηδηαίηεξα απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 

ην ελδηαθέξνλ θνξπθψλεηαη
238

.  

Ζ κεηαπνιεκηθή βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη νη επελδχζεηο θεθαιαίσλ, 

ζηελ Αζήλα, πξνθάιεζαλ ηελ αικαηψδε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαη ηελ άλεπ 

πξνγξακκαηηζκνχ (αλ)νηθνδφκεζή ηεο
239

.  

Πινχζηνη θεξδνζθφπνη επηρεηξεκαηίεο, απφ ηνλ Γεχηεξν παγθφζκην 

πφιεκν, γηα λα θαιχςνπλ ηηο κεγάιεο αλάγθεο ηεο κεζαίαο ηάμεο γηα θηελή 

θαηνηθία, γθξεκίδνπλ φ,ηη αξρνληηθφ θαη γξαθηθφ θαη ρηίδνπλ ρσξίο ξπζκφ θαη 

ζθνπηκφηεηα, θαθφγνπζηεο ηζηκεληέληεο πνιπθαηνηθίεο, «ζπίηζα, ημοηζά». 

Κνιιεκέλα ην έλα δίπια ζην άιιν. Υσξίο πλεχκνλα θαη ρσξίο πξάζηλν, αλάκεζα 

ζε ζηελνχο δξφκνπο, θαη δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε εθηαιηηθψλ θπιαθψλ
240

. 

Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, θαηλνηφκεο, πνιπψξνθεο αθξηβέο αζηηθέο 

πνιπθαηνηθίεο «ηαηαζηεοάγμκηαζ ζηδκ Καθθζεέα, Νέα ιφνκδ, Υαθάκδνζ ηαζ πνμξ 

ηζξ Φαθδνζηέξ αηηέξ», φπσο θαη ζηελ Δπξψπε
 241

.  

κσο απηή ε εηζβνιή ηνπ ηζηκέληνπ, πέξα απφ ηα νηθφπεδα, κε ηελ αλνρή 

ηεο Πνιηηείαο, επεθηείλεηαη θαη ζε δελδξνθπηεπκέλεο πεξηνρέο. Αιζχιιηα θαη 

θαηαπξάζηλα πάξθα αιιάδνπλ ρξήζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλάπηπμεο, απφ 

Οξγαληζκνχο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Κνηλήο Χθειείαο. «Δβηθήιαηα εζξ αάνμξ ημο 

πναζίκμο ηδξ Αεήκαξ» φπσο ζεκεηψλεη κηα αλαγλψζηξηα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 

αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970
242

.  

Αιιά θαη ν δαζηθφο πινχηνο ηεο ρψξαο, πέξαλ απφ ηε «θαβή ηςκ 

εθάηςκ» γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ μεληθνχ εζίκνπ ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ 

δέληξνπ,
243

 «απμδεηαηίγεηαζ απυ ηδκ πθεμκελία λοθμηυπςκ»
244

, ελψ απφ ηελ 



201 

 

δεθαεηία ηνπ 1970 επηθίλδπλα θαηαζηξέθεηαη ν δαζηθφο πινχηνο θαη απφ ηηο 

ππξθαγηέο πνπ βάδνπλ ζε φιε ηε ρψξα «ζφβπνμκμζ Νένςκεξ»
245

. 

Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη ν ηνπξηζκφο πνπ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ 

εμεγείξεη ηηο ζπλεηδήζεηο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, δεκηνπξγείηαη θάηη ζαλ 

θίλεκα (άηππν αθφκα) νηθνινγηθφ. Σν πεξηνδηθφ γξάθεη:  

«Απυ πακημφ εηηθήζεζξ, βζα κα δζαζςεή ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηδξ 

πχναξ ιαξ, πμο ηαεδιενζκά ηαηαζηνέθεηαζ ακεπακυνεςηα. Σνία 

βνάιιαηα δδιμζζεφς ζήιενα: απυ ημκ Πυνμ, απυ ημ Πυνημ Υέθζ, απυ 

ηδκ Αεήκα. Καζ ηα ηνία εηπέιπμοκ S.O.S. Ο ανςκζηυξ εα 

ηαηαζηναθή μθμηθδνςηζηά. Ο ιμκαδζηυξ εαθάζζζμξ πκεφιςκ ηδξ 

Αηηζηήξ, δεκ εα οπάνπδ ζε θίβμ - ακ ανβήζμοιε - βζα ηα 2,5 εη. 

ηαημίημοξ ημο Λεηακμπεδίμο. Σμ ακαημθζηυ ημο άκμζβια, πμο ήηακ δ 

ιυκδ δζέλμδμξ ακακεχζεςξ ηςκ οδάηςκ ημο, ηα μπμία ζε ιεβάθδ 

έηηαζδ έπμοκ νοπακεή, εα ηθείζδ ηαζ αοηυ ακ πναβιαημπμζδεή δ 

ακέβενζδ ενβμζηαζίμο ηζζιέκηςκ ζηα Μέεακα. ε πνυζθαηδ ζογήηδζδ, 

ζηδκ Αίεμοζα ημο Σεπκζημφ Δπζιεθδηδνίμο, επζζηήιμκεξ υθςκ ηςκ 

μνβακχζεςκ, ιε ηδκ δζάζςζδ ημο ημπίμο, επεζήιακακ, ιε ημκ πζμ 

έκημκμ ηνυπμ, ηδκ ηαηαζηνμθή πμο απεζθείηαζ. Ζ επζζημθμβνάθμξ ιμο 

απεζθεί ηαζ δζηαίςξ: Πχξ απυ ηδ ιία ιενζά θέιε θφηερε έκα δέκηνμ 

ηαζ απυ ηδκ άθθδ ηαηαζηνέθμοιε εθαζχκεξ, πενζαυθζα ηαζ ηήπμοξ; 

Πμζυξ κα ηδξ απακηήζδ ζηδκ απθή αοηή θμβζηή; Μέζα ζημ θζιακάηζ, 

ζημ πυνημ Υέθζ βίκεηαζ (…) αενμδνυιζμ. Ζ Κορέθδ γδηάεζ ιζα πθαηεία 

κα ακαπκεφζδ. ηδκ ακανενμθυβζζηδ εηαζμιδπάκζζδ ηδξ πχναξ, 

εοζζάγμοιε ημ ιυκμ ηεθάθαζμ πμο ιαξ απμιέκεζ, ημκ ηυπμ πμο γμφιε. 

Δίκαζ ηαζνυξ δ πενζθάθδηδ απμηέκηνςζδ κα βίκεζ ημ ηαπφηενμ. 

Δηηνειεί δ πςνμηαλζηή ιεθέηδ βζα υθδ ηδ πχνα. Χξ ηυηε, κα ιδ βίκεζ 

ηαιιζά ηαηαζηνμθή, ζε πενζμπέξ, πμο είκαζ οπενθμνηςιέκεξ απυ 

εβηαηαζηάζεζξ, πμο έπμοκ ήδδ ηαηαζηνέρεζ ημ ημπίμ ηαζ νοπαίκμοκ ηδ 

βδ, ημκ αένα ηαζ ηδ εάθαζζα, ζε ζδιείμ ημνεζιμφ. Ακ ιδ ηζ άθθμ 

πνέπεζ κα αθήζμοιε ζηα παζδζά ιαξ ημκ Συπμ πμο εα γήζμοκ»
246
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Ζ ερνξξχπαλζε πνπ ηαιαηπσξεί ηνπο Αζελαίνπο θπξίσο θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο, ηψξα κεηαθέξεηαη θαη ζηελ επαξρία. Ζ «Γ» γξάθεη θαη 

πάιη: 

«(…) Πμθθέξ θμνέξ δδιμζίεοζα επζζημθέξ ακαβκςζηνζχκ ιμο βζα ημοξ 

εμνφαμοξ.. Σμ απμηέθεζια ήηακ υπζ κα ζηαιαηήζμοκ μζ ευνοαμζ, αθθά δ 

ιζα επζζημθή κα θένδ ηδκ άθθδ. ήιενα δίκς ηδκ πνμηεναζυηδηα ζε δφμ 

ακαβκχζηνζέξ ιμο, δ ιία απυ ηδκ Αεήκα, δ άθθδ απυ ηδκ επανπία. Γζαηί 

ηαζ ζηδκ επανπία έθηαζε αοηυ ημ ηαθμηαζνζκυ αβαευ. Γζάααζα ηζ εβχ 

πςξ μζ ανιυδζεξ Ανπέξ εα έηακακ εηζηναηεία ηαηά ηςκ εμνφαςκ ημ 

ηαθμηαίνζ. Οζ επζζημθέξ πμο παίνκς δείπκμοκ υηζ ή δεκ απέδςζε 

απμηεθεζιαηζηά δ εηζηναηεία ή υηζ απέδςζε αζήιακηα. Σα ιεβάθςκα ηςκ 

ηζκδιαημβνάθςκ ηαζ ηςκ εεάηνςκ δμοθεφμοκ, ζοκήεςξ ζηδ δζαπαζχκ, 

έηζζ μζ πενίμζημζ πενζιέκμοκ πυηε εα ηεθεζχζδ ημ ένβμ βζα κα ημζιδεμφκ! 

Σα ηέκηνα δζαζηεδάζεςξ εηπέιπμοκ ημοξ ιμοζζημφξ εμνφαμοξ ιέπνζ ημ 

πνςί. Σα αοημηίκδηα ημνκάνμοκ ιε ηδκ εθάπζζηδ αθμνιή ηαζ μζ 

ελαηιίζεζξ ημοξ μθυηθδνμ ημ εζημζζηεηνάςνμ. Οζ επζζημθμβνάθμζ ιμο 

δζενςηχκηαζ.: Πυηε εα ανμφκ θίβδ δζοπία, πυηε εα ημζιδεμφκ, χζηε κα 

ιπμνέζμοκ ηδκ άθθδ ιένα, κα λακαπάκε ζηδ δμοθεζά ημοξ ηαζ κα 

ζδηχζμοκ ημοξ ηαζκμφνβζμοξ εηκεονζζιμφξ, πμο θένκεζ δ ηάεε 

ηαζκμφνβζα ιένα; (…) Λίβδ θμζπυκ πενζζζυηενδ επαβνφπκδζδ ηςκ ανπχκ 

ζημκ ημιέα ηδξ ημζκήξ δζοπίαξ εα ακαημοθίζδ ανηεηά ηδ γςή ηςκ 

ακενχπςκ πμο γμοκ ζηζξ πυθεζξ»
247

 

 

XII. Η θαηαζηξνθή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο βξίζθεη 

ηέινο ζέζε ζηελ αιιεινγξαθία.  

Οη αλαγλψζηεο αλεζπρνχλ θαη κειαγρνινχλ θαη γηα ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά πνπ απαμηψλεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη, κέζα ζηελ αλάπηπμε θαη ην 

«ιμκηενκζζιυ». Αλχπαξθηε λνκνζεζία – παξά ην ελδηαθέξνλ ησλ εηδηθψλ- 

επηηξέπεη ηελ «ανπζηεηημκζηή ζζμπέδςζδ» ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, πνπ κεηά ηα 

παιηά λενθιαζηθά ζπίηηα ηεο Αζήλαο,
248

 επεθηείλεηαη ζηα αξρνληηθά ηεο 
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Θεζζαινλίθεο,
249

 ζην Πήιην, ηελ Καζηνξηά, ηε ηάηηζηα, ηελ Κνδάλε θαη ζε 

άιιεο πφιεηο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη ηα λεζηά
250

.  

Ζ αδηαθνξία ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά 

εθδειψλεηαη θαη κε ηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα εθζπγρξνληζκφ κφλν κε θαηλνχξγηα 

έξγα, ψζηε λα πείζεη ηνπο πνιίηεο «υηζ ηάκεζ ηάηζ»
251

, κε απνηέιεζκα λα 

θαηεδαθίζεη αθφκα θαη ζεκαληηθά κλεκεία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο
252

. Ή αθφκα 

θαη λα αιιάμεη αβαζάληζηα ηα ελ ηνχηνηο μέλα ηνπσλχκηα ηα δεκέλα κε 

ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο εζληθήο καο δσήο.
253

 

Ζ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ππνζηεξίδνπλ αλαγλψζηεο θάπνηεο θνξέο, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα πξνζηαηεχζεη απφ ηελ θαηάξξεπζε απηφ ημ «(…) πάνια 

θασηήξ ανπζηεηημκζηήξ, πμο ηαενεθηίγεζ υπζ ιυκμ ηδκ έιθοηδ ηαθαζζεδζία ημο θαμφ 

ιαξ αθθά ηαζ ηδκ ζζημνία ημο ηυπμο ιαξ (…)» ηελ θαηαζηξέθεη ή ηελ θαθνπνηεί
254

  

Οη «ανπαζμθμβζημί εδζαονμί», απξνζηάηεπηνη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη 

κε ηελ αδηαθνξία ησλ πνιηηψλ, ιεειαηνχληαη απφ ηελ «επάναηδ ανπαζμηαπδθεία», 

γηα λα θνζκήζνπλ κνπζεία θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο
255

. Αιιά θαη ε βπδαληηλή 

ηέρλε κεηαλαζηεχεη. Δθθιεζίεο θαη μσθιήζηα ιεειαηνχληαη. Δηθνλνζηάζηα 

ζπηηηψλ αδεηάδνπλ, παίξλνπλ ηνλ δξφκν γηα ηελ Δπξψπε ή ηα παιαηνπσιεία, γηα 

λα γεκίζνπλ ελ ζπλερεία κε «πανηζά ηαζ παθημιακίεξ»
256

. 

Με θίλεηξν ηε θεξδνζθνπία ε παξάδνζε παξαπνηείηαη Ζ αηζζεηηθή 

νκνξθηά ησλ λενθιαζηθψλ θηεξίσλ ηεο Πιάθαο, θάησ απφ ηνλ Παξζελψλα, 

παξαβιέπεηαη ράξηλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θάζε θεξδνζθφπνπ. Αληί γηα ηε 

γξαθηθφηεηα ηεο «Παθδάξ Αεήκαξ ιε ηζεανίζηεξ, βθάζηνεξ ηαζ ηθδιαηανζέξ», ηψξα 

ζα ζπλαληήζεηο «κηζζημηέη» κε «μονθζαπηά ηςκ αζηένςκ ηδξ δθεηηνμκζηήξ 

ιμοζζηήξ», κε θέληξα πνπ ν «θμοζηακεθμθυνμξ πμνεφεζ οπυ ημοξ ήπμοξ ηδξ 

δδιμηζηήξ ιμοζζηήξ ακαιεζβιέκμοξ ιε δθεηηνμκζημφξ ήπμοξ». Καηαζηξακκέλα 

αξρνληηθά πνπ γίλνληαη «ζκαη-ιπαν», γηαπσλέδηθα εζηηαηφξηα, «Tea-Room»
257

 

αιιά θαη κπνπηίθ θαη «ηθάιπξ» κε μελφγισζζα νλφκαηα
258

.  

ηε λεφθεξηε ειιεληθή θξαηηθή ηειεφξαζε, ε παξαδνζηαθή ελδπκαζία 

δηαθνξνπνηείηαη
259

, ελψ ηελ «ιμοζζηή δδιζμονβία ημο θαμφ» ηελ εθκεηαιιεχνληαη 

νη δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο, σο «ιμκηένκμ δδιμηζηυ ηναβμφδζ» κέζα απφ ηηο 

δηαθεκηζηηθέο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο κε ηελ θξαηηθή αλνρή
260

.  
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Χζηφζν ε αμία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο εθηηκάηαη θαη απφ ηνπο λένπο 

θαη απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο λένπο δεκηνπξγνχο κφδαο ζηελ Διιάδα, 

φπσο ηε λεαξή Διηζάβεη Σζηξηκψθνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δεχηεξν δηαγσληζκφ 

«Νέςκ Μμκηεθίζη» ηεο «Γ» θαη κνινλφηη εληππσζηάδεη ην θνηλφ θεξδίδεη ηνλ 

Ηαλνπάξην 1969 ην 2
ν
 βξαβείν.

261
  

 

XIII. Η είζνδνο ηεο ζύγρξνλεο δηαθήκηζεο ηνπ γπκλνύ θαη ηνπ ζεμ ζηελ 

θνηλωληθή δωή ηωλ Ειιήλωλ 

Ζ ζεκαζία ηεο «ζφβπνμκδξ» δηαθήκηζεο γηα ηνπο αλαγλψζηεο 

επηζεκαίλεηαη καδί κε ηελ ΑΛΛΑΓΖ απφ ηνλ εθδφηε ηνπ πεξηνδηθνχ
262

.  

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ εθηφο ησλ άιισλ, πξνθάιεζε θαη ηελ 

αχμεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ πνπ, φπσο θαίλεηαη, ελνρινχλ αθνχ ην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ εθθξάδεη παξάπνλα, απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960
263

. 

Σν πεξηνδηθφ ππεξαζπίδεηαη ηελ πνιπζέιηδε παξνπζία ηεο δηαθήκηζεο, 

επηζεκαίλνληαο ηελ αμία ηνπ θνηλσληθνχ- ελεκεξσηηθνχ ηεο ξφινπ, ηελ 

θαζνδήγεζε γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, πνπ «ιεημοζζχκεηαζ» θαη ζε «πνήζζιδ φθδ» 

γηα ηελ αλαγλψζηξηα. Αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο αμία, πνπ ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ πνιπέμνδε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηνδηθνχ, ηνπ δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα πσιείηαη ζε ηηκή πνιχ ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ θφζηνπο 

ηνπ
264

  

Χζηφζν απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ε δηαθήκηζε είλαη «Ζ εεά ηδξ επμπήξ 

ιαξ» Έηζη ραξαθηεξίδεη ηε δηαθήκηζε άξζξν ηεο Φαίδξαο Θεβαίνπ ζην πεξηνδηθφ. 

Σε ζεσξεί ζπλδεδεκέλε κε ηελ Δπηζηήκε, Σέρλε θαη ηε χγρξνλή δσή. «Μζα 

ιμκηένκα πμθφπθμηδ επζζηήιδ ιζα εκδζαθένμοζα αθθ‘ απαζηδηζηή ηέπκδ πμο έπεζ 

ζηεκά ζοκδεεή ιε ηδ ζφβπνμκδ γςή ηζ έβζκε ιζα απ‘ ηζξ ακαβηαζυηδηέξ ηδξ (…)»
265

, 

πνπ σζηφζν επεθηείλεηαη πέξαλ ηνπ Σχπνπ ζην ξαδηφθσλν θαη «παναγαθίγεζ» ηνπο 

αθξναηέο
266

. Αιιά θαη ε ηειεφξαζε, αληί γηα ηελ αλακελφκελε ςπραγσγία θαη 

μεθνχξαζε «ιεηά ημκ ηαεδιενζκυ ιυπεμ», θαηαιήγεη ζε «πυθειμ κεφνςκ», «πθφζδ 

εβηεθάθμο» ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ δηαθεκίζεσλ, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ πξνβνιήο 

ηνπο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά θαηαγγέιινπλ νη αγαλαθηηζκέλεο αλαγλψζηξηεο
267

.  



205 

 

  Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 πέξαλ απφ ηελ έληππε, αθνπζηηθή θαη νπηηθή 

εκπνξηθή ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή απφ ηα ΜΜΔ, νη δηαθεκηζηέο, 

αλαθαιχπηνπλ θαη λέεο κεζφδνπο. Σελ αθηζνθφιιεζε ζηνπο δξφκνπο ησλ κεγάισλ 

αζηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή ελεκέξσζε, ηελ «θζθζηή» 

πξνζέγγηζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη’ νίθνλ, κε ζηφρν ηελ άκεζε πψιεζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο, κε κέζα ηψξα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ην 

ηαρπδξνκείν, ην ηειέθσλν θαη ηε γπλαίθα, ζηελ ππεξεζία ηεο πψιεζεο αιιά θαη 

ζηε δίλε ηεο θαηαλάισζεο. Αιιά θαη ηα θεληξηθά πεξίπηεξα ησλ κεγαινππφιεσλ 

σο φξγαλν γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ αλήιηθσλ θαηαλαισηψλ, παξνπζηάδνπλ 

ειθπζηηθά θαη κε έμππλνπο ηξφπνπο φ,ηη ηνπο απαγνξεχεηαη, ψζηε λα πξνθαιέζνπλ 

ηελ αγνξά ηνπ κε ζηφρν ην νηθνλνκηθφ θέξδνο
268

.  

Ζ «Τπδνεζία οκηάλεςκ» ηνπ «Τπμονβείμο Οζημκμιζηχκ» ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνπο δηαθεκηζηέο θαη απνζηέιιεη κέζσ ηαρπδξνκείνπ, επψλπκα, δηαθεκηζηηθά 

θπιιάδηα πνπ «πνμπαβακδίγμοκ» «ημ κέμ μζημκμιζηυ δάκεζμ», κε δειεαζηηθή 

πιεξνθφξεζε ηνπ άγλσζηνπ απνζηνιέα θαη εκθαλή πξφζεζε γηα δεκηνπξγία 

θηιηθνχ θιίκαηνο, εκπηζηνζχλεο, θαζψο απεπζχλεηαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο, ζην β΄ 

εληθφ πξφζσπν, παξακεξίδνληαο ην θνηλσληθφ πξσηφθνιιν ηνπ πιεζπληηθνχ θαηά 

πεξίπησζε, πνπ εθηφο ησλ άιισλ θαη ελνριεί. Αλαγλψζηεο ηεο «Γ» αγαλαθηεί:  

«Παναηαθχ δδιμζζεφζαηε ηδκ απάκηδζή ιμο πνμξ ημκ άβκςζημ 

απμζημθέα ημο Τπμονβείμο Οζημκμιζηχκ (Τπδνεζία οκηάλεςκ) πμο 

ιμο έζηεζθε επςκφιςξ ηαζ ηαποδνμιζηχξ δζαθδιζζηζηυ θοθθάδζμ, 

υπμο ιε πνμζθςκεί ‗Γζα ζέκα(…)‘, ‗Έπεζξ έκα ζηαεενυ (…)‘, 

‗Βμδεάξ(…)‘, ‗Γεκ πθδνχκεζξ εθμνία (…)‘ ηθπ. Αβαπδηέ άβκςζηε 

απμζημθέα ημο δζαθδιζζηζημφ βζα ημ κέμ μζημκμιζηυ δάκεζμ εκηφπμο. 

Πήνα ημ επςκφιςξ ηαζ ιε πθήνδ (απυ ηδ ζοκηαλζμδμηζηή ιμο 

αεααίςξ ηανηέθα) ζημζπεία απμζηαθέκ εκηοπυ ζαξ πμφ πνμπαβακδίγεζ 

ημ κέμ μζημκμιζηυ δάκεζμ ηαζ πμο ιμο απεοεφκεζεε ζημ α΄ εκζηυ 

πνυζςπμ. Θα ήεεθα κα ζαξ πς, πςξ απυ ιζηνή δθζηία ιέπνζ ζήιενα 

ζοκήεζζα κα ιμο απεοεφκμκηαζ ζημκ εκζηυ μζ ιεβαθφηενμί ιμο, μζ 

ακχηενμί ιμο ηαζ ζημ ζηναηυ (ηζ αοημί υπζ υθμζ) ηαζ μζ θίθμζ ιμο. 

Δπίζδξ, ζοπκά ιενζημί αιυνθςημζ ή πςνζημί ηαζ ανηεημί ακάβςβμζ. 

Δβχ, πνμζςπζηά, απυ ηδκ άθθδ ιενζά, εηηυξ απυ ζοββεκείξ ηαζ 

θίθμοξ, ιζθχ ζε υθμοξ-ζοιπενζθαιαακμιέκςκ βηανζμκζχκ, 
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εζζπναηηυνςκ θεςθμνείςκ ηθπ., ζημ πθδεοκηζηυ. Καεχξ, θμζπυκ, 

δεκ έπς ζοββεκείξ, θίθμοξ ή ακςηένμοξ ιμο ζημ Τπμονβείμ 

Οζημκμιζηχκ δοζημθεφμιαζ κ‘ ακαβκςνίζς ζε πμζα ηαηδβμνία απυ 

ηζξ ακςηένς ακήηεζ μ ζοκηάηηδξ ημο εκηφπμο ζαξ. αξ ημ επζζηνέθς, 

θμζπυκ, ζακ απανάδεηημ, ιζα ηαζ πζζηεφς πςξ ιε πζμ πνμζεηηζηή 

ζφκηαλδ εα βζκυηακε εοπνεπέζηενμ»
269

. 

Αιιά νη δηαθεκηζηέο επίζεο ζπλεξγάδνληαη θαη κε γπλαίθεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο κε ηε λέα «ιάζηζβα» ηεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ζην 

ζπίηη ηεο λνηθνθπξάο, λα ηεο παξνπζηάζνπλ ηα πξντφληα θαη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα ηελ αμία ηνπο, κεηά απφ θαζνξηζκέλε επίζθεςε κέζσ 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, αιιά πνιιέο θνξέο θαη αηθλίδηα. Τπάξρεη θαη εδψ ε 

δηακαξηπξία αλαγλψζηξηαο: 

«Μήπςξ εα ιπμνμφζε ηάπμζμξ κ‘ αζπμθδεή ιε ηδκ ιάζηζβα πμο 

θέβεηαζ ‗ηαη‘ μίημκ δζαθήιζζζξ;‘ Σδθεθςκεί ιζα ηονία ζηζξ 3 ημ 

ιεζδιένζ βζα κα ιμο πδ υηζ έπς ηδκ ελαζνεηζηή ηφπδ κα ιε επζζηεθεή 

ιζα άθθδ ηονία πμο εα ιμο επζδείλδ έκα ιίλεν (έπς ιίλεν!). Γθοηχκς 

ηδκ α΄ ηονία απυ ημκ ηυπμ αθθά μ φπκμξ ιμο πάεζ. Υηοπάεζ ημ 

ημοδμφκζ. Αθήκς ημ ιπάκζμ ιμο, ημ ηάσζια ηςκ παζδζχκ, ημ ζίδενμ 

κα ηαίδ ηθπ. βζα κα ανεεχ ιπνμζηά ζε ιία δεζπμζκίδα, πμο εέθεζ 

μπςζδήπμηε κα ιμο ηάκεζ επίδεζλδ ιαηζβζάγ ‗ιε επακαζηαηζηά ζε 

απμηεθεζιαηζηυηδηα κέα ηαθθοκηζηά Υ‘ Καζ πάεζ θέβμκηαξ. Γεκ 

ηαηαθαααίκμοκ μζ ηφνζμζ πμο εέθμοκ κα δζαθδιίζμοκ ηα πνμσυκηα 

ημοξ, υηζ απθχξ ιαξ πνμδζαεέημοκ ανκδηζηά; Ή ιήπςξ ζημζπίγεζ 

θζβχηενμ απυ ιζα δζαθήιζζδ ζημκ Σφπμ; ηζξ ηυζεξ εκμπθήζεζξ βζαηί 

ιαξ πνμζεέημοκ άθθδ ιία; (…)»
270

  

Ζ νηθνλνκηθή δχλακε θαη πίεζε ησλ δηαθεκηζηψλ ππνρξεψλεη ην 

πεξηνδηθφ, πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, λα αξρίζεη λα δεκνζηεχεη θαη 

θαηαρσξήζεηο, πνπ απνθαιχπηνπλ δηαθξηηηθά έζησ ην ζψκα ησλ θχισλ, πνπ 

αλαγλψζηξηα ηηο απνθαιεί «άζεικεξ», «ποδαίεξ»
271

. (βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.199). 

Σν πεξηνδηθφ απαληά φ,ηη είλαη «νεηθάιεξ ακάθμβεξ ιε αοηέξ πμο δδιμζζεφεζ μ 

πενζμδζηυξ Σφπμξ ημο ελςηενζημφ»
272

. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκνχ 

πξνρσξά κε γνξγφ ξπζκφ.  
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Με ην ρξφλν εμαθαλίδεηαη ε δηαθξηηηθφηεηα θαη ην πεξηνδηθφ «θζθμλεκεί 

μθμέκα ηαζ πενζζζυηενεξ δζαθδιίζεζξ, πμο πανμοζζάγμοκ βοκαίηεξ ιε αηάθοπημ 

ζηήεμξ (…)ζ‘ υθδ ημο ηδκ δυλα»
273

(βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.200), θαη ελνρινχλ ηνλ 

«οπεναμθζηυ» αλαγλψζηε, ν νπνίνο ζέηεη ην εξψηεκα πεξί επζχλεο ηνπ
274

.  

Σν πεξηνδηθφ επηθαιείηαη ηελ «πνυεεζδ» ηνπ δεκνζηεχκαηνο θαη σο 

αληηζηάζκηζκα ηελ πνηφηεηα ηεο χιεο ηνπ. 

«Γεκ κμιίγεζ μ ακαβκχζηδξ ιμο υηζ είκαζ οπεναμθζηυξ ε ηάεε 

δδιμζίεοια, άθθςζηε, εηείκμ πμο αανφκεζ είκαζ δ πνυεεζδ. Ζ φθδ 

ιμο δεκ αθήκεζ ηακέκα πενζεχνζμ, βζα κα δζααθδεή δ πνυεεζή 

ιμο»
275

  

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ην γπκλφ απνηειεί έλα παγθφζκην 

θαηλφκελν, φρη κφλν ζηε δηαθήκηζε, αιιά ζε πνιιέο κνξθέο επηθνηλσλίαο κε ην 

κεγάιν θνηλφ: Βηβιίν, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θιπ. Καη 

θπζηθά ην θαηλφκελν απηφ θζάλεη θαη ζηελ Διιάδα κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ ζηνλ 

πεξηνδηθφ Σχπν. κσο ε δηαθήκηζε πνηθίισλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ γπκλνχ 

επεθηείλεηαη ηψξα θαη κε πειψξηεο αθίζεο, θνιιεκέλεο ζηνπο ηνίρνπο ησλ κεγάισλ 

αζηηθψλ θέληξσλ ηεο Αζήλαο (βι. Σφκ.2, Παξ.1, εηθ.201), θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, 

κε είζπξαμε εηδηθνχ ηέινπο απφ ην Γήκν
276

.  

κσο πέξα απφ ηελ αθαηάιιειε γηα ηνπο αλειίθνπο πξνβνιή ηνπ γπκλνχ 

ζε πνηθίιεο εθδνρέο ζελαξίσλ θαη ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο
277

, πξνζθέξεηαη 

ζηελ δηάζεζή ηνπο θαη κέζσ αλάινγσλ βηβιίσλ ηζέπεο, «πμνκμβναθζηχκ 

νοπανμβναθδιάηςκ», πνπ παξά ηνλ απαγνξεπηηθφ λφκν «πενί αζέικςκ», 

δηαθεκίδνληαη
278

. Δθηίζεληαη ζε θνηλή ζέα, απφ ηηο πξνζήθεο θεληξηθψλ πεξηπηέξσλ 

ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο κε ζηφρν ηα παηδηά, αθνχ απφ απηά 

αγνξάδνπλ πεξηνδηθά κέρξη θαη θαξακέιεο θαη ε ελ ιφγσ ελεκέξσζή ηνπο είλαη 

απαγνξεπκέλε
279

. Ζ εμέιημε απηή ηνπ πεξίπηεξνπ αλεζπρεί θαη κηα κεηέξα, πνπ 

απνζηέιιεη ζην πεξηνδηθφ εθηελή επηζηνιή
280

.  

Γίλεηαη έθδειε ε πξνζπάζεηα ηνπ πεξηνδηθνχ λα δψζεη κηαλ απάληεζε ζηε 

ζσξεία ησλ επηζηνιψλ, ε νπνία λα επηρεηξεί λα θαζεζπράζεη ηηο αζπλήζηζηεο αθφκε 

αλαγλψζηξηεο κε ην πξνθιεηηθφ (ζπρλά θαη ζνθαξηζηηθφ) θαηλφκελν, 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη επηρεηξήκαηα θαιιηηερληθά, ππνγξακκίδνληαο θη φηη απηά είλαη 
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αλαγθαία νηθνλνκηθά γηα ηελ έθδνζή ηνπ. Ίζσο ζην βάζνο έρεη θαη ηελ επίγλσζε φηη 

πξφθεηηαη γηα θάηη αλαπφηξεπην.  

Δλδεηθηηθή είλαη ε γξακκή ηεο άκπλαο ηνπ πεξηνδηθνχ ζηε επφκελε 

απάληεζε ζε αλαγλψζηξηα  

«Γζα ημ δεφηενμ εέια πμο είβεηε, ακ ήηακ έκα ζφιπηςια, εα ήηακ 

εφημθδ ηαζ ιζα απάκηδζδ. Αθθά, πνυηεζηαζ βζα έκα παβηυζιζμ 

θαζκυιεκμ ηζ υπζ ιυκμ ζηδ δζαθήιζζδ, αθθά ζε πμθθέξ ιμνθέξ 

επζημζκςκίαξ ιε ημ ιεβάθμ ημζκυ: Βζαθίμ, εέαηνμ ηζκδιαημβνάθμξ, 

εθδιενίδεξ πενζμδζηά ηθπ. ηδ δζαθήιζζδ ημ βοικυ εζζέααθε 

ηεθεοηαία ηαζ θοζζηά ήνεε ηαζ ζηδκ Δθθάδα. Αθθά ιυκμ ζηα 

πενζμδζηά; Πεθχνζεξ αθίζεξ αθέπμοιε ηάεε ιένα ζηδκ Αεήκα - 

αζθαθχξ ηαζ ζηδ Θεζζαθμκίηδ - ημθθδιέκεξ ζημοξ ημίπμοξ, υπμο 

ιέζς ημο ‗βοικμφ‘ δζαθδιίγμκηαζ δζάθμνα πνμσυκηα. Ο Γήιμξ 

ιάθζζηα εζζπνάηηεζ ηαζ εζδζηυ ηέθμξ απυ ηδκ επζηυθθδζδ αθζζχκ 

(…)»
281
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Έκα έεκμξ ζε ηνίζδ, Αζήλα, 2006. 

3
 Βι. ην άξζξν ηνπ Άγγεινπ Διεθάληε, «Δζληθνθξνζχλε: Ζ ηδενινγία ηνπ ηξφκνπ θαη 

ηεο ελνρνπνίεζεο» ζην ζπιινγηθφ, Ζ εθθδκζηή ημζκςκία ηαηά ηδκ πνχηδ ιεηαπμθειζηή 

πενίμδμ (1945-1967), 4ν Δπζζηδιμκζηυ οιπυζζμ (27-29 Ννεκβξίνπ 1993), ηφκνο.1, 

Αζήλα, 1994, ζ.645-654, ν ίδηνο, Μαξ Πήνακ ηδκ Αεήκα: Ξακαδζααάγμκηαξ ιενζηά ζδιεία 

ηδξ Ηζημνίαξ 1940-1950, Αζήλα 2003, ζ.135-152. Δπίζεο βι. Ν. Αιηβηδάηνο, Πμθζηζημί 

Θεζιμί ζε Κνίζδ (1922-1974): ρεζξ ηδξ εθθδκζηήξ ειπεζνίαξ, Αζήλα 1983, ζ.577-578.  

4
 Έηζη πεξηγξάθεη κεηαμχ άιισλ ην θιίκα ηεο επνρήο κέζα απφ ηηο ζπκβνπιέο ηεο ε 

αηζζεκαηηθή ζχκβνπινο Μονηχ (η.32 ζ.8, 46 ζ.49, 85 ζ.44). Με ηε ιήμε ηνπ Δκθπιίνπ 

(1949) ε Διιάδα είλαη θαηεξεηπσκέλε θαη ζε ηξαγηθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. «(…) Οζ ακενχπζκεξ απχθεζεξ ακήθεακ ζημ 7-8% ημο πθδεοζιμφ, δ αβνμηζηή 

παναβςβή ιεζχεδηε πενζζζυηενμ απυ ημ 70%, δ καοηζθία έπαζε πάκς απυ ημ 73% ηδξ, δ 

πςνδηζηυηδηα ηδξ δ οπμδμιή ηδξ πχναξ ηαηαζηνάθδηε μθμηθδνςηζηά. Πενζζζυηενα απυ 

πίθζα πςνά ηαηαζηνάθδηακ, ημ κυιζζια εηιδδεκίζηδηε (…)», Ν. βνξψλνο, Δπζζηυπδζδ 

Νεμεθθδκζηήξ Ηζημνίαξ…, 2007, ζ.145. Βι. θαη Σζνπθαιάο, φ. π., ζ.80,90. Δπίζεο βι. 

Θάλνο Βέξεκεο θαη Γηάλλεο Κνιηφπνπινο, Δθθάξ. Ζ ζφβπνμκδ ζοκέπεζα: Απυ ημ 1821 

ιέπνζ ζήιενα, Αζήλα 2006, ζ.451-452. Γηα ηελ καδηθή απμαλφκελε αλεξγία ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1950 βι. ηα άξζξα ησλ Γεψξγηνπ ηαζάθε, «Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ ζηελ 

Διιάδα 1949-1953», ζην ηαεενμπμίδζδ ηαζ Νμιζζιαηζηή Μεηαννφειζζδ, ηφκνο. Α΄, 

Αζήλα 1994, ζ.51-52 θαη ηνπ ηέξγηνπ Μπακπαλάζε, «Οηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν (1945-

1967)», ζην Ζ εθθδκζηή ημζκςκία ηαηά ηδκ πνχηδ ιεηαπμθειζηή πενίμδμ (1945-1967),   4μ 

Δπζζηδιμκζηυ οιπυζζμ (27-29 Ννεκβξίνπ 1993), ηφκνο Β ,́ Αζήλα 1995, ζ.49. Δπί πιένλ 

βι. Mark Mazower, ηδκ Δθθάδα ημο Υίηθεν: ηδκ ειπεζνία ηδξ ηαημπήξ, Αζήλα 1994, 

φπνπ ν ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάξξεπζε θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο Καηνρήο, αιιά θαη ηελ επίθαηξε ζηηο κέξεο καο, αθφκα θαη Μαλψιεο Γιέδνο 

(ππεχζπλνο. έθδνζεο), Ζ Μαφνδ Βίαθμξ ηδξ Καημπήξ, Αζήλα, 2006. 
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5
 ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζχκθσλα κε ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ Αρ. Γεξνθσζηφπνπιν (1955) ην 22-25% ηνπ ειιεληθνχ ιανχ επί ηνπ 

φινπ πιεζπζκνχ δελ γλσξίδεη αλάγλσζε θαη γξαθή. εκαληηθφο αξηζκφο λέσλ ειηθίαο 

12-20 εηψλ, ππνινγηδφκελσλ ζε 600 ρηιηάδεο δελ έιαβε θαηά ηελ δεθαεηία ιφγσ ησλ 

εζληθψλ πεξηπεηεηψλ πιήξε νχηε ηελ ζηνηρεηψδε κφξθσζε (η.149 ζ. 17). Δπί πιένλ 

ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Γεληθή πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδνο (1954) - κεηά 

απφ ζηαηηζηηθή έξεπλα- νη κηζέο απφ ηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο θαη ηδίσο ηεο ππαίζξνπ 

ήηαλ αλαιθάβεηεο ρσξίο λα δηαθέξεη ζε αλαιθαβεηηζκφ ε πξσηεχνπζα θαη νη πεξηνρέο 

γχξσ απφ απηήλ. «Γ» (η.120 ζ.4). Απφ ηα «Απμηεθέζιαηα ηδξ Απμβναθήξ ημο Πθδεοζιμφ 

ηδξ 7
δξ

 Απνζθίμο 1951», ηνπ Πίλαθα 9: «Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο αλαιφγσο ηνπ επηπέδνπ 

παηδεχζεσο, θαηά θχινλ θαη ειηθία» ηφκνο ΗΗ, ΔΤΔ, ελ Αζήλαηο 1958, ζ.294, κεηαθέξσ 

θάπνηεο ελδεηθηηθέο πιεξνθνξίεο. Απφ ηα 5.118.541 ηνπ πιεζπζκνχ πνπ γλψξηδαλ 

αλάγλσζε θαη γξαθή, ηα 4.740. 609 δελ είραλ απνιπηήξην γπκλαζίνπ θαη κφλν 83.893 

πηπρίν Αλψηαηεο ζρνιήο. Χζηφζν ην πνζνζηφ κφξθσζεο ησλ γπλαηθψλ είλαη πνιχ 

ρακειφηεξν έλαληη ησλ αλδξψλ. Απφ ηα 2.261.567 ησλ γπλαηθψλ πνπ γλψξηδαλ 

αλάγλσζε θαη γξαθή κφλν 737.476 είραλ απνιπηήξην γπκλαζίνπ θαη 17.959 πηπρίν 

Αλσηάηεο ζρνιήο.  

6
 Βι. ηελ «Αηζζεκαηηθή Αιιεινγξαθία» ηελ απάληεζε ηεο Μονηχξ ζηελ αλαγλψζηξηα 

3Α. 3Β. 5Γ., (η.42 ζ.40).  

7
 Βι. πην θάησ ηελ αηζζεκαηηθή αιιεινγξαθία ηεο δεθαεηίαο 1950.  

8
 «Σν θψο ζηε ρψξα ηνπ θσηφο» (η.516 ζ.58-62,ζηε ζ.59). Σνλ εμειεθηξηζκφ ηεο ρψξαο 

κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ζεκεηψλεη ν Β. Καξαπνζηφιεο θαη αλαθέξεη φηη κέρξη ην 1974 ην 

95,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ είρε εμειεθηηζηεί. Β. Καξαπνζηφιεο, Ζ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ Διιεληθή θνηλσλία Αζήλα1984, ζ.123. 

9
 Βι. Σξίην Μέξνο: XI. Σν Διιεληθφ πξφζσπν ηεο κφδαο 1890-1975. 

10
 «Πψο ληχλεηαη ε Αζελαία: Μηα έξεπλα ζηνπο νίθνπο ηεο κφδαο» (η.1 ζ.6-7), Κ. νχθαο 

«Μηα δσληαλή πεξηγξαθή απφ ηα καγαδηά: Οδφο Δξκνχ ψξα 5 κ.κ.» (η.8. ζ.8-9).  

11
 Βι. «Αηζζεκαηηθή αιιεινγξαθία» απαληήζεηο ζην ΑΥΖΜΟ ΠΟΤΛΗ (η.82 ζ.52) θαη 

ζηελ ΒΗΡΣΕΗΝΗΑ (η.206 ζ.55).  

12
 «Δκείο θη’ Δζείο» (η.18 ζ.4). 

13
 η.10 ζ.3.  

14
 «Σν Γεθαπελζήκεξν» (η.21,22,ζ.4). 

15
 Βι. Γ. ηαχξνπ, «Γπλαίθεο ζε αλδξηθά επαγγέικαηα: Ζ ζθελνζέηεο» (η.55 ζ.6-7). 
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16

 «Διηζάβεη Β΄: Ζ έθηε γπλαίθα πνπ αλεβαίλεη ζηνλ αγγιηθφ ζξφλν. Ο ραξαθηήξαο θαη 

νη πξνηηκήζεηο ηεο λέαο βαζίιηζζαο» (η.55 ζ.24). 

17
 Αι. Καξξέξ, «Ζ γπλαίθα ςεθίδεη θαη ςεθίδεηαη» (η.63 ζ.7), Γ. Καπιάλνγινπ, «Οη 

Διιελίδεο δηεθδηθνχλ ίζα δηθαηψκαηα κε ηνπο άλδξεο» (η.119 ζ.6). 

18
 Αγγέια Καηξακάδνπ «Πνηά ζα είλαη θέηνο ε ‘ηαξ» Διιάο’» (η.82 ζ.16), Μάξσ 

Κπξηαθνχ «Όζηεξα απφ ηνπο ζξηάκβνπο ησλ θαιιηζηείσλ ηη απέγηλαλ νη σξαίεο;» (η.386 

ζ.50-53). Πεξηζζφηεξα γηα ηα θαιιηζηεία βι. Γηψξγνο Πξεβειάθεο, Οζ ιμνθεξ, Σα 

ηαθθζζηεία ζηδκ Δθθάδα1952-1999, Έξεπλα, θείκελα, επηκέιεηα, Γσγψ Αηδνιεηάθε, 

Αζήλα 1999.  

19
 Νεζη. Μάηζα, «Δηξήλε Παπά, Ζ σξαία ειιελίδα εζνπνηφο πνπ θαηέθηεζε κηα 

εμαηξεηηθή ζέζη ζηνλ ηηαιηθφ θηλεκαηνγξάθν, Οη ζξχινη θαη ε αιήζεηα γχξσ απφ κηα 

πνιπζφξπβε ππφζεζη» (η.72 ζ.18). 

20
 «Ζ πξψηε γπλαίθα ζηε Διιεληθή Βνπιή» (η.79 ζ.9).  

21
 Π. Υξηζηαθφπνπινο «Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο: Μηα θαηλνχξγηα επηζηήκε κε 

ηεξάζηηα ζεκαζία. Πψο νη λένη θαη λέεο ζα δηαιέμνπλ ην επάγγεικα πνπ ηαηξηάδεη ζηελ 

θιίζη θαη ηα θπζηθά ηνπο πξνζφληα ψζηε λα πξνθφβνπλ. Δθαξκφδεηαη ήδε θαη ζηελ 

Διιάδα θαη δηδάζθεηαη απφ ην 1953 ζαλ κάζεκα ζηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο» (η.177 

ζ.12-13, 178 ζ.64-65).  

22
 Βι. ηεχρε 112 θαη 113. Γηα ηελ Ννκηζκαηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1953, ηε ζχλδεζε ηεο 

δξαρκήο κε ην δνιάξην (απφ 15.000 δξρ/δνιάξην ζε 30.000 δξρ/δνιάξην ) θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο βι. Μπακπαλάζεο, φ. π., Πάλνο Καδάθνο, «Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, 1949-

1967: Αλαζπγθξφηεζε θαη αλάπηπμε» ζην Ηζημνία ημο Δθθδκζημφ Έεκμοξ, φβπνμκμξ 

Δθθδκζζιυξ απυ ημ 1941 έςξ ημ ηέθμξ ημο αζχκα, ηφκνο ΗΣ ,́ Αζήλα 2000, ζ.287-291, Γ. 

ηαζάθεο, « Ζ απξφζκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ’50 θαη ηνπ ’60: ε 

Αζήλα σο αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα» ζην πιινγηθφ, Ζ εηνδηηζηή εζημζαεηία 1949-1967 

Πναηηζηά επζζηδιμκζημφ ζοιπμζίμο (10-12 Ννεκβξίνπ 2000), Αζήλα 2002, ζ.43-65.  

23
 Βι. η.119 ζ.6. 

24
 «Γεκφζηα δσή» (η.164 ζ.5), Α.Κ., «Γπλαίθεο ζην βνιάλ!: Απμάλνληαη θαη πιεζχλνληαη 

νη ζσθεξίλεο πνπ νδεγνχλ απηνθίλεην. Σί καο είπε ν γλσζηφο εθπαηδεπηήο Κ. 

Παξαδείζεο» (η.168 ζ.13).  

25
 «Σα ειπνμζευθοθθά ιαξ: Ζ Αθίηδ Βμοβζμοηθάηδ είκαζ ιζα κέα δεμπμζυξ ιε ελαζνεηζηυ 

ηαθέκημ (…) Φέημξ απεθμίηδζε απυ ηδ δναιαηζηή ζπμθή ιε ημ ααειυ ‗θίακ ηαθχξ‘. Ζ ίδζα 

εεςνεί υηζ αδζηήεδηε ηαζ άλζγε ηαθφηενδξ ααειμθμβίαξ (…)» (η.145 ζ.9). Βι. Βάζνο 

Μίγθνο (θείκελν θαη θσηνγξαθίεο) «Σα δψδεθα πξφζσπα ηεο Αιίθεο» (η.222 ζ.15-16), 
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Μαξία Καξαβία, «Φησρφ ζαλ ζπνπξγηηάθη» (η.290 ζ.9), Ναηάζζα Μ., «Δίκαη 

‘δπζηπρηζκέλε!’: Μηα ζπλέληεπμε κε ηελ ‘εζληθή καο ζηαξ’ Αιίθε Βνπγηνπθιάθε», 

(η.328 ζ.40-43). Γηα ηελ Αιίθε βι. θαη Αιθίλννο Μπνπληάο, Ζ Αθίηδ ηαζ μζ …άθθμζ, 

Αζήλα 1984, Μαιβίλα Κάξαιε, Γθοηυ ημνίηζζ, Αζήλα 2007, Λπδία απνπλάθε-Γξαθάθε 

θαη Μαξία-Λνπίδα Σδφγηα-Μνάηζνπ, Ζ Γναιαηζηή πμθή ημο Δεκζημφ Θεάηνμο, Αζήλα 

2011. 

26
 «Σί ζ’ αιιάμε ζηε δσή καο ε Κνηλή αγνξά;» (η.341 ζ.32-33), «Σα λέα κέηξα θαη 

ζηαζκά» (η.240 ζ.240), «Σν λέν κεηξηθφ καο ζχζηεκα» (η.247 ζ.33). 

27
 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξηζε «ΑΗ ΝΈΑΗ ΣΑΤΣΣΖΣΔ» (η.249 ζ.70). 

28
 Κ. θ., «Ζ αικαηψδεο εμέιημηο ηεο Διιελίδαο: Έλα απφξζεην νρπξφ θαηεθηήζε απφ ηα 

‘αζζελέο θχινλ’. Ζ επηηπρία ησλ θνξηηζηψλ ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο ηνπ Πνιπηερλείνπ» (η. 256 ζ.8-9). 

29
 Βι. ΛΗΒΗΟ ΠΔΔ, «Ζ πξψηε γπλαίθα πξσζππνπξγφο ζηνλ θφζκν» (η.278 ζ.32-33) 

30
 Ρνχια Μεηξνπνχινπ, «ηηγκέο: Μηθξέο θαη Μεγάιεο ηνπ 1966» (η.442 ζ.54-58) 

31
 Αιίθε Βελάξδνπ, «Γθφιληα Μέτξ: Ζ ηξίηε γπλαίθα πξσζππνπξγφο ζηνλ θφζκν» 

(η.502.ζ.6). 

32
 Βι. η.310 ζ.105, αθφκα θαη  Αιίθε Ξέλνπ Βεξλάξδνπ, «Οη γπλαίθεο ζην Γεκφθξηην» 

(η.506 ζ.38-40). 

33
 Βι. «Απφ δσ θη απφ θεη» (η.380 ζ.6). 

34
 Αμίδεη λα δνχκε πσο ζθηαγξαθείηαη ε εκθάληζε, θαη ε επηινγή ησλ πξψησλ ζαξάληα 

γπλαηθψλ αζηπλνκηθψλ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1999, ζην άξζξν κε ηίηιν «Οπινθνξνχλ θαη 

μέξνπλ ηδνχλην θαη θαξάηε: Αζηπθχιαθεο γέλνπο ζειπθνχ» κε ππνγξαθή κε ηα αξρηθά 

Λ. Δ.: «Θα ηζξ ζοκακηήζεηε μπςζδήπμηε ζημ δνυιμ ζαξ, ηάπμζα απυ αοηέξ ηζξ ιένεξ. Θα 

είκαζ ρδθέξ, αθθά υπζ άπανεξ, ζμαανέξ, υπζ υιςξ αθμζονέξ, κηοιέκεξ ζηα βηνίγα, ηζ 

ςζηυζμ εοπάνζζηεξ ζηδκ υρδ. ημφνμ βηνίγμ ηαβζέν, άζπνμ πμοηάιζζμ ιε ιαφνδ βνααάηα, 

ημιρυ ηαπεθάηζ (…) ακ βοκαίηεξ, λένμοκ κα πνδζζιμπμζμφκ ηδ βθχζζα ημοξ ηα ιοαθυ 

ημοξ ηαζ ηδκ εοαζζεδζία ημοξ. Έιαεακ υιςξ κα πνδζζιμπμζμφκ ημ ίδζμ ηαθά ημοξ ιοξ ημοξ 

ηαζ ημ πενίζηνμθυ ημοξ. Καζ μ ζοκδοαζιυξ αοηυξ απυ ηζξ ζηακυηδηεξ πμο είκαζ έιθοηεξ 

ζηδκ ροπμζφκεεζή ημοξ ηαζ ηα «ελ εηπαζδεφζεςξ» πνμζυκηα ημοξ εεςνείηαζ ζδακζηυξ 

ζοκδοαζιυξ βζα ημκ νυθμ πμο πνυηεζηαζ κα παίλμοκ – έκακ νυθμ μθυηεθα ηαζκμφνβζμ βζα 

ηδκ πχνα ιαξ. Οζ ημπέθθεξ ιε ηα βηνίγα δεκ είκαζ άθθεξ απυ ηζξ βοκαίηεξ αζηοθφθαηεξ, μζ 

πνχηεξ πμο αβαίκμοκ απυ ηδκ πμθή ιε ίδζα δζηαζχιαηα ηαζ οπμπνεχζεζξ ιε ημοξ άκδνεξ 

ζοκαδέθθμοξ ημοξ. Πνζκ απυ θίβεξ ιένεξ ακεαήηαιε ζημ Μανμφζζ ηαζ είδαιε κα παίνκμοκ 

πηοπία ζηδκ αίεμοζα ηεθεηχκ ηδξ Αζηοκμιζηήξ πμθήξ υπμο θμίηδζακ. ανάκηα ηέζζενεζξ 
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κέεξ ημπέθθεξ, δζαθεβιέκεξ απυ ελαηυζζεξ πεκήκηα οπμπήθζεξ απυθοηα πεζεανπδιέκεξ. 

Νεμθχηζζηεξ ηαζ άπεζνεξ, αθθά ακοπυιμκεξ κ‘ ακαθάαμοκ «οπδνεζία» απυ ηδκ επυιεκδ 

ηζυθαξ ιένα (…)» (η.521 ζ.58). 

35
 «Σί βίκεηαζ ιε ηδκ εθθδκζηή ηδθευναζδ;» (Αλαθνίλσζε-έκκεζε δηαθεκηζηηθή 

θαηαρψξεζε) (η.263 ζ.12). 

36
 «Ο ειεθηξηζκφο: Σί πξέπεη λα μέξεηε γηα ηνλ πνιχηηκν απηφ βνεζφ ζαο» (η.264 ζ.32-

33). 

37
 η.263 φ. π. 

38
 πσο δηαβάδνπκε ζην άξζξν ηνπ πεξηνδηθνχ κε ηίηιν «Γίζθνη» κε ηελ ππνγξαθή Μ. 

Αιιαίλ, ην 1958 αλέηεηιε κηα λέα επνρή ζηελ ηερληθή ηνπ ήρνπ, κηα επνρή πνπ γνεηεχεη 

ηνλ άλζξσπν κε ηε καγεία ηεο. Έηζη αηζζάλζεθαλ ρηιηάδεο αθξναηέο ζαλ ζηάζεθαλ 

κπξνζηά ζην καγηθφ έπηπιν πνπ παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην θνηλφ ζηελ έθζεζε 

‘Γενιακζηχκ Πνμσυκηςκ‘ ηνπ 1958, ζην Αλλφβεξν. Απφ ην 1960 θαη νη Έιιελεο έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ θαη απνιαχζνπλ απηφ ην «πακυναια» ηνπ ήρνπ (η.271 

ζ.35-37).  

39
 Βι.η.442, φ. π., ζ.54-58.  

40
 Βι. Β. Κνριαηδή, «Ο θηλεκαηνγξάθνο ζηε δσή ησλ λέσλ καο» (η.198 ζ.60), Καίηε 

θνξδηαινχ, «Κηλεκαηνγξάθνο: Ζ ππ’ αξηζκ. 1 ςπραγσγία ηνπ Έιιελα» (η.397 ζ.36.37). 

Βι. Αγγειηθή Μπισλάθε, Γμοθείεξ ιε θμφκηεξ, Ζ ζζημνία ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ιέζα 

απυ ημκ εθθδκζηυ ηζκδιαημβνάθμ (1950-1970), Θεζζαινλίθε 2008   

41
  πσο παξαηεξεί κεηαμχ άιισλ ν Ν. Μνπδέιεο ην 1938 ν εηήζηνο αξηζκφο ηνπξηζηψλ 

ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε 100.00 άηνκα, αξηζκφο πνπ πεληαπιαζηάδεηαη κέρξη ην 1961 

θαη εηθνζαπιαζηάδεηαη γχξσ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60. Βι. Ν. Μνπδέιεο, 

Νεμεθθδκζηή ημζκςκία, ρεζξ οπακάπηολδξ, Αζήλα 1978, ζ.50. Πβ. Αγγειηθή Μπισλάθε, 

φ. π., ζ.64, ζεκ.70.  

42
 «Σμ θαζκυιεκμ ηδξ αενυαξ ιεηακάζηεοζδξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ιάθζζηα αβάιςκ άνπζζε κα 

ειθακίγεηαζ ηαηά ηδκ ηνίηδ θάζδ ηδξ εθθδκζηήξ ιεηακαζηεφζεςξ δδθαδή ιεηά απυ ημκ Β΄ 

παβηυζιζμ πυθειμ (...) Οζ εθθδκίδεξ άνπζζακ κα ιεηακαζηεφμοκ ιυκεξ ημοξ ηονίςξ ιεηά ημ 

1960 μπυηε ηαζ ειθακίγεηαζ δ εκδμεονςπασηή ιεηακάζηεοζδ (…) ηα 1957 μζ βοκαίηεξ 

ηαθφπημοκ ιυκμ 9,2% ημο ζοκυθμο ηςκ ιεηακαζηχκ (…) Αθθά απυ ημ 1960 μπυηε 

οπεβνάθδ δ Δθθδκμβενιακζηή ζφιααζδ άνπζζε ημ ιεβάθμ νεφια ζηδ Γενιακία∙ηα πμζμζηά 

πανμοζζάγμοκ ααειζαία αφλδζδ έςξ ημ 1967 μπυηε μζ βοκαίηεξ θεάκμοκ ημ 52,3% (…) 

Απυ ημ 1969 ιεζχκεηαζ ηαζ θεάκεζ ζημ 42%.Αθθά ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία πανμοζζάγεζ 

ηάπμζα αφλδζδ ζηδ ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ οπενπυκηζμ ιεηακάζηεοζδ. Γδθαδή ζημκ 
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Κακαδά, ζηζξ ΖΠΑ, ζηδκ Αοζηναθία. ηα 1967 απυ εηείκμοξ πμο θεφβμοκ ζηδκ Αιενζηή ηα 

57% είκαζ βοκαίηεξ. ηα 1961 απυ εηείκμοξ πμο θεφβμοκ ζηδκ Αοζηναθία ζηα 72% είκαζ 

βοκαίηεξ (…) Οζ εθθδκίδεξ πμο λεκζηεφμκηαζ είκαζ ηονίςξ αβνυηζζζεξ. Σα ηίκδηνα είκαζ 

μζημκμιζηά. Δίκαζ πακηνειέκεξ ηονίςξ πμο εέθμοκ κα αεθηζχζμοκ ημκ μζημκμιζηυ ημοξ 

πνμτπμθμβζζιυ. Σεθεοηαία παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ κα θεφβεζ δ βοκαίηα ηαζ κα ιέκεζ μ 

ζφγοβμξ αβνυηδξ κα ηαθθζενβεί ηα πςνάθζα (…) Δηείκεξ πμο δεκ είκαζ πακηνειέκεξ 

εθπίγμοκ ιε ηζξ μζημκμιίεξ ημοξ απυ ηδκ ενβαζία ημοξ ςξ ενβάηνζεξ κα ζοβηεκηνχζμοκ ηδκ 

απαναίηδηδ πνμίηα πμο μ παηέναξ αβνυηδξ δεκ ιπμνεί κα ημοξ πνμζθένεζ. Έπμοκ επίζδξ 

ζηδκ εθπίδα υηζ ζηα λέκα ιπμνμφκ κα ανμοκ ημκ ζφκηνμθμ ηδξ γςήξ ημοξ ηαζ ιάθζζηα κα 

ημκ δζαθέλμοκ ιυκεξ ημοξ πνάβια πμο δεκ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ιέζα ζημκ ηθμζυ ημο 

ημζκςκζημφ πενζαάθθμκημξ ημο πςνζμφ. Δπίζδξ ηνέθμοκ εθπίδεξ βζα έκακ ηαθυ βάιμ πμο εα 

ημοξ αμδεήζεζ κα ακέαμοκ ημζκςκζηά (…) Αοημί πμο βονίγμοκ πνμηζιμφκ κα εβηαηαζηαεμφκ 

ζηα αζηζηά ηέκηνα. Δδχ δ ελςηενζηή ιεηακάζηεοζδ θαίκεηαζ ζακ έκα εκδζάιεζμ ζηάδζμ βζα 

ηδκ εζςηενζηή ιεηακάζηεοζδ(…)», Β. π. «Γηαηί κεηαλαζηεχνπλ νη Διιελίδεο; Απαληά ε 

θνηλσληνιφγνο δεζπνηλίο Ησάλλα Μαγγαλάξα, Βνεζφο Καζεγεηήο ζηελ έδξα ηεο 

Κνηλσληνινγίαο ηεο Παληείνπ ρνιήο» (η.567 ζ.9-12). Δπίζεο βι. ηα άξζξα: πχξνο 

Εήζεο «Καξαγθνχλα. Ζ γπλαίθα ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ: Ζ γξαθηθή θνξεζηά 

‘ζηγθνχλα’ πνπ ηείλεη λα εμαθαληζζή. Ζ γπλαίθα δελ γλσξίδεη αλάπαπζη. Ζ πην 

θαζπζηεξεκέλε θαη ζθιάβα Διιελίδα. Ζ ειπίδα ηεο ζηελ εχθνξε γε» (η.126 ζ.48), Βαζ. 

Κνριαηδήο «Ζ ηξαγηθή κνίξα ηεο γπλαίθαο ζηελ ειιεληθή χπαηζξν» (η.286 ζ.67), Δηξήλε 

Ξεθηέξε, «ηε ζθιεξή γε ηεο Μάλεο: Έλαο θαηλνχξγηνο θφζκνο, Ο θφζκνο ηεο 

γπλαίθαο!» (η.364 ζ.14-15), ε ίδηα, «Λίγνη ζχδπγνη γηα ηηο θνπέιιεο ζην Καθαιέηξη» 

(η.314 ζ.30-31), Άλλα Υξνλνπνχινπ-Γνληά, «Διιελίδεο εξγάηξηεο ζηε Γπηηθή 

Γεξκαλία» (η.290 ζ.36-37), νθία Παπαρεηκψλα, «Ζ ιαρηάξα ηε θπγήο: Οη ζεκεξηλέο 

λέεο ηνπ ειιεληθνχ ρσξηνχ» (η.313 ζ.23), Η. Λάκςαο «Έλα ηέιεην ζχζηεκα 

επηζηεκνληθνχ εθπαηξηζκνχ: Μεηαλάζηεπζε» (η.327 ζ.40- 42), Γεσξγία Μπηηιελαίνπ-

Νενθχηνπ, «Καηλνχξγνη κεηαλάζηεο: Πξέζβεηο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο καο!» (η.368 

ζ.26-28), ιγα Μπαθνκάξνπ, «Υηιηάδεο θνπέιιεο μεθηλνχλ θάζε ρξφλν απ’ ηηο 

επαξρηαθέο πφιεηο θαη έξρνληαη ζηελ Αζήλα, γηα κηα ζέζε ζηε δσή» (η.484 ζ.43-48), 

πχξνο Καηζίκεο, «Απφ ηε γε ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ ζηελ άζθαιην ησλ πφιεσλ: Ζ 

θάζνδνο ησλ Γσξηέσλ» (η.563 ζ.28-31) θιπ. Δίλαη εληππσζηαθφο ν θαηάινγνο ησλ 

θεηκέλσλ γηα ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε.  

43
 Σν 1963, δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο πεξίπνπ καζεηέο θαη ησλ δπν θχισλ θνηηνχλ ζε 

δεκφζηα θαη ηδησηηθά Γπκλάζηα, ελψ ζηα ηερληθά επαγγεικαηηθά ζρνιεία φισλ ησλ 

εηδψλ, απφ απηά ηεο θνκκσηηθήο κέρξη ηα ζρνιεία ξαδηνηερληηψλ, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, 

είλαη δήηεκα αλ εθπαηδεχνληαη πελήληα ρηιηάδεο, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 
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εηδηθνχ ζηα ζέκαηα απηά θαη «θςηζζιέκμο ιαξ εηπαζδεοηζημφ η. Παπακμφηζμο», βι. Φαλή 

Πεηξαιηά «ρη άιινη ζην γπκλάζην: Σί δπλαηφηεηεο θαη ηί πξννπηηθέο πξνζθέξνπλ νη 

Σερληθέο θαη Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο ζηνπο Νένπο» (η.355 ζ.36-39). 

44
 ην ίδην.  

45
 Βι. πην θάησ.  

46
 Βι. «Με ηελ είζνδφ καο ζηελ κεγάιε Δπξσπατθή νηθνγέλεηα: Σί ζ’ αιιάμεη ζηε δσή 

καο ε θνηλή αγνξά;» (η.341 ζ.32-33). Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη παξά ηελ πιήξε 

νηθνλνκηθή ζχλδεζε ηεο Διιάδαο κε ηελ Κνηλή Αγνξά ε Διιελίδα λνηθνθπξά δελ έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπλδέζεσο λα αγνξάδεη ηα πξντφληα ησλ ρσξψλ 

κειψλ ζε ηηκέο πνπ μαθληθά ζα πεξηνξίδνληαλ θαηά ην ήκηζπ. Κάηη ηέηνην ζα αλαζηάησλε 

ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Οξίζηεθε ινηπφλ έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην πνπ ζα δηαξθέζεη 12 

ρξφληα ψζηε ε πηψζε ησλ ηηκψλ λα πξαγκαηνπνηεζεί βαζκηαία ψζηε ην 1974, νη θφξνη 

εηζαγσγήο λα έρνπλ θαηαξγεζεί εληειψο ζηα πεξηζζφηεξα πξντφληα. Χζηφζν απφ ηελ 

επνκέλε ηεο επίζεκεο ζχλδεζεο ζεκεηψζεθε ακέζσο κείσζε 5% επί ηνπ θφξνπ ησλ 

εηζαγσγήο ζηα βηνκεραληθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη θαη ζηελ Διιάδα, θαη 10% γηα ηα 

πξντφληα ησλ έμη ρσξψλ ηεο Κνηλφηεηαο πνπ δελ παξάγνληαη εδψ. (ζην ίδην). 

47
 Βι. «Σν Παξίζη ζηελ Αζήλα», Φσην. ‘ΔΝΧΗ’ Γηάλλεο Αλαθέθαινο (η.321 ζ.12-23).  

48
 ζην ίδην.  

49
 Βι. Γ. Αλδξνπιηδάθε-Κφθ, «Ο Πηέξ Καξληέλ παξνπζηάδεη ηνλ άλδξα ηνπ ‘64 ζηα 

κεγάια θαηαζηήκαηα ‘Athénée’» (η.360 ζ.26-27). 

50
 Βι. Μ. Μνπηδνπξίδνπ «Κχξηε Γθπ Λαξφο κπνξείηε λα καο πήηε…» (ζπλέληεπμε) 

(η.360 ζ.49-51). 

51
 Φαλή Πεηξαιηά, «Μηθξφο Πξίγθηπαο ‘Τβ αίλ Λσξάλ’» (η.384 ζ.43), «Τβ αίλ 

Λσξάλ, Αζήλα 1964 ΄65» φ. π., ζ.71-75. 

52
 Φαλή Πεηξαιηά, «Πνξεία Μφδαο ζηνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο: Ο Εαθ Δζηεξέι ράξηζε 

ζηε  ΓΤΝΑΗΚΑ ηε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο αζελατθέο κέξεο ηνπ», θσηνγξαθίεο «ΔΝΧΗ» 

(η.397 ζ.43-45). 

53
 Σν 1966 ν Μάξθ Μπνάλ ν ζρεδηαζηήο ηνπ Οίθνπ Νηηφξ κε ηα καλεθέλ ηνπ 

παξνπζηάδνπλ ζηελ αίζνπζα Σεξςηρφξε ηνπ Ξελνδνρείνπ Υίιηνλ ηελ «πανάζηαζδ», «Ζ 

επίδεζλδ ιυδαξ ημο Οίημο Νηζυν». Βι. Φαλή Πεηξαιηά «Με ηνλ Μάξθ Μπoάλ θαη ηα 

θνξίηζηα ηνπ», (ζπλέληεπμε) (η.427 ζ.49-41). Σν 1967 ε Καξβέλ, «Μεβάθδ ηονία ηδξ 

βαθθζηήξ ιυδαξ», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ γαιιηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία «ΠΔΕΧ» 

παξνπζηάδεη ηελ θνιεμηφλ ηεο ζηελ αίζνπζα Σεξςηρφξε ηνπ μελνδνρείνπ Υίιηνλ ππφ ηνπο 

ήρνπο είθνζη βηνιηψλ πνπ παίδνπλ ηελ «Παθυια», βι. Φαλή Πεηξαιηά, «Μνληέια ΠΔΕΧ, 
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ΧΣ- ΚΟΤΣΤΡ ΚΑΗ ΧΡΑΗΑ ΔΛΛΑ», Φσην. Δπζηαζία Ναππιηψηνπ, η.449 ζ.7-9), ε ίδηα 

«RENDE VOUS ζηεο Αθξφπνιεο ηα κέξε: Οη δεζπνηλίδεο CARVIN, Ζ PEGEOT θαη ε 

ΓΤΝΑΗΚΑ», Φσην Δπζηαζία Ναππιηψηνπ, (η.449 ζ.43-46). Σελ ίδηα ρξνληά (1967) 

δηαβάδνπκε φηη είλαη ε «Μαίνδ Κμοάκη ζηδκ Αεήκα». Γελ είλαη αιήζεηα αιιά έκκεζε 

δηαθεκηζηηθή πξνψζεζε. Σα θαηαζηήκαηα Αθνί Σζηηζφπνπινη θαη ε λεαληθή κπνπηίθ 

ησλ θαηαζηεκάησλ «MAD» ησλ θαηαληεκάησλ «Athénée» εηζάγνπλ ζεηξά ησλ κνληέισλ 

ηεο Μαίξεο Κνπάλη, βι. «Ζ Μαίνδ Κμοάκη ζηδκ… Αεήκα» (η.453 ζ.24). 

54
 Βι. Μ. Μ., «Δπξσπατθφ ζχζηεκα ζηα ειιεληθά θαηαζηήκαηα: Self Service & Super 

Market, φπνπ κπνξείηε λα βξήηε απφ καθαξφληα θαη ξχδη κέρξη ππξέμ θαη θνπβέξηεο» 

(η.345 ζ.64-66), «Μαξηλφπνπινο ρσξίο … αζπηξίλεο» (η.377 ζ.9), «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ πήγε ζην 

‘Prisumic’ θαη δηάιεμε απφ θαξθίηζεο σο έπηπια γηα βεξάληεο» (η.505 ζ.116-119). 

55
 «Απυ ηζξ 6 Αοβμφζημο ημο 1969 δ Κυηα Κυθα είκαζ δζηή ιαξ (…) Ζ ακέβενζδ ημο 

ενβμζηαζίμο ζδιείςζε πνυκμ- νεηυν εκηεθχξ αιενζηάκζημ, αθμφ μζ ενβαζίεξ 

πςνμζηαειήζεςξ άνπζζακ ημκ πεναζιέκμ Απνίθζμ (1968) ηαζ ζηζξ 6 Απνζθίμο πέναζε ζηδκ 

παναβςβή. Μυκμ ζηδκ Αεήκα. Ζ οπμδμπή πμο έβζκε ζηδκ ‗Κυηα Κυθα‘ ιαξ θέκε μζ 

ανιυδζμζ ημο ενβμζηαζίμο ιπμνεί κα εεςνδεεί εηπθδηηζηή. Ζ γήηδζδ είκαζ ηέημζα πμο είκαζ 

αδφκαημ κα επανηέζμοιε παν‘ υθμ πμο μ ενβμζηάζζμ θεζημονβεί ζοκεπχξ ηαζ πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ δ δζάεεζδ ημο πνμσυκημξ έπεζ πενζμνζζηεί ζηδκ πενζμπή πνςηεομφζδξ», βι. 

Πέιιε Κεθαιά, «Δπίζθεςε γλσξηκίαο ζε κηα λενθεξκέλε! Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο 

ηεο ‘Κφθα Κφια’» (η.515 ζ.28-30) 

56
 Βι. Μαξ. Μ., «Ενχκε ζε έλα θαηλνχξγην θφζκν» (η.481 ζ.26). 

57
 ην ίδην 

58
 ην ίδην 

59
 ην ίδην, βι. θαη Πέιιε Κεθαιά, «Ο θφζκνο γίλεηαη πιαζηηθφο» (506.109-113). Οη Κ. 

Μαξηδνχθνο θαη Φ. Παπαπαπνιχδνο γξάθνπλ γηα ηελ πιαζηηθή Διιάδα ησλ δεθαεηηψλ 

ηνπ ’50 θαη ηνπ ’60, φηαλ «μ ηαηαζβζζιυξ ηςκ κέςκ πνμσυκηςκ ηςκ ιεευδςκ ηαζ ηςκ 

θέλεςκ πμο ζοιπφηκςκακ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία ζδιάδερακ ηδκ δεηαεηία ηαζ δζαιυνθςζακ 

ημ ιμκηένκμ παναηηήνα ηδξ». Κ. Μαξηδνχθνο θαη Φ. Παπαπαπνιχδνο, Hellads: Ζ Δθθάδα 

ιέζα απυ ηδ δζαθήιζζδ: ημο 1940-1989, Αζήλα 1997, ζ.50. Πβ. Αγγειηθή Μπισλάθε, φ. 

π., ζ.132, ζεκ.105. 

60
 Σν 1966 πσινχληαη 1.636 θαηλνχξγηα απηνθίλεηα έλαληη ηνπ Ννέκβξε ηνπ 1968 πνπ 

πνπιήζεθαλ κφλν 1.121. Καηά ηνλ ίδην κήλα ηνπ 1967, 1.595, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηεο Τπεξεζίαο πγθνηλσληψλ ηνπ Υνιαξγνχ, βι. χιιαο Κνιιάηνο, «Έλαο Άλδξαο 

κεηαμχ καο: Ρεθφξ ηνπ Ννέκβξε» (η.521 ζ.110). 
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61

 Γηαβάδνπκε ην 1971 ζην άξζξν «Ζ Γαιιία ηεο ζακπάληαο θαη ε Διιάδα ησλ 

αξσκάησλ», «(…)Έπς πνυπεζνδ ιζα ζηαηζζηζηή ημο ‘66. Δηείκδ θμζπυκ ηδ πνμκζά δ 

Δθθάδα λυδερε, ιμκάπα βζα ανχιαηα, ζοκάθθαβια 20 εηαημιιονίςκ δναπιχκ (...) 7,5 

εηαημιιφνζα ζε ζοκάθθαβια βζα (…) ηνειιφδζα βζα νέββεξ! Καζ έπεζηα αοηυ ζοκέαδ πνζκ 

απυ 5 πνυκζα, ηζ ιαξ εκδζαθένμοκ αοηά ηχνα. Μαξ εκδζαθένμοκ ηαζ ιαξ πμθοεκδζαθένμοκ 

βζαηί δ θζθανέζηεζα είκαζ έκα εθάηηςια πμο δεκ παίνκεζ βζαηνεζά (…)». Δίλαη πνιχ 

ελδηαθέξνπζα ε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ απηνχ (η.549 ζ.12-14). 

62
 Βι. Αγγειηθή Γακίγνπ, «Ζ ηζφηεηα αξρίδεη απφ ην ζπίηη» (η.650 ζ.198-199). χκθσλα 

κε έξεπλα ηεο επνρήο πνπ έγηλε ζε 846 δεπγάξηα ζηελ Αζήλα απνδείρζεθε φηη ζην 1)5 

απφ απηά ην γπλαηθείν εηζφδεκα ήηαλ πςειφηεξν ηνπ ζπδχγνπ κε δηαθνξά θαη θάπνηεο 

θνξέο θπκαίλνληαλ απηή ήηαλ θαηά 15.000-20.000 δξρ., ζην ίδην. 

63
 ιγα Μπαθνκάξνπ, «Ζ πξψηε Διιελίδα Πξχηαληο» (η.650 ζ.76-77).  

64
 ην ίδην. 

65
 Βι. «Αγαπεηή ΓΤΝΑΗΚΑ: ΟΛΑ ΞΔΝΑ» (η.596 ζ.9-10). 

66
 Βι. πην θάησ .  

67
 Δπαγγειία Κνχξηε, Ζ Δπζημζκςκία ζημ Γζαδίηηομ, Αζήλα 2003, ζ.25. «ηδκ εθθδκζηή 

βθχζζα απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιέπνζ ηζξ ιένεξ ιαξ, δ θέλδ επζημζκςκία έπεζ πάνεζ ηζξ έκκμζεξ: 

‗ένπμιαζ ζε ζοκάθεζα, ζε ζπέζδ‘, ‗έπς ηάηζ ημζκυ έπς ζπέζδ ιε ηάηζ άθθμ‘, ‗ζοκεζζθένς 

μζημκμιζηά‘, ‗ένπμιαζ ζε επαθή, ζοκζζηχ, ιζθχ ζε ηάπμζμκ‘. Υνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ βζα 

κα πενζβνάρεζ ηδ δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία ιεηαδίδεηαζ έκα ιήκοια, ιζα πθδνμθμνία ή 

ακηαθθάζζμκηαζ βκχζεζξ, ζπέζεζξ ηθπ ιε ηάπμζμκ, ζημ βναπηυ ή ημκ πνμθμνζηυ θυβμ, 

ηαεχξ ηαζ ηα δζάθμνα ιέζα ηδθεπζημζκςκίαξ, ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ ηα ζήιαηα ηθπ. Ακαθένεηαζ 

αηυιδ ζηδ ιεηαηίκδζδ, ηδ ιεηαθμνά ακάιεζα ζε δφμ ηυπμοξ, πχνμοξ, ζδιεία, ή ζημ ζφκμθμ 

ηςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ ιε ηα μπμία βίκεηαζ δ επζημζκςκία. Σέθμξ, υ υνμξ αθμνά ηαζ ηδ 

δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία ιεηαδίδμκηαζ ιδκφιαηα, πθδνμθμνίεξ η.ά. ή ακηαθθάζζμκηαζ 

βκχζεζξ, ζηέρεζξ ιεηαλφ αηυιςκ ή μιάδςκ ιε ζοκέπεζα ηδ δδιζμονβία ζπέζεςκ» φ. π., 

ζ.25-26. Δπίζεο βι. θαη ηνπο νξηζκνχο ησλ Γ.Γ. Μπακπηληψηε, Δζζαβςβή εζξ ηδκ βεκζηήκ 

βθςζζμθμβίακ, Αζήλα 1974 ζ.11, Γ. Γ. Σζανχζε, Υνδζηζηυ θελζηυ ημζκςκζμθμβίαξ, 

Αζήλα 1984, ζ.90. «Λυβς ηδξ ζφκεεηδξ ηαζ δζεπζζηδιμκζηήξ θφζδξ ηδξ επζημζκςκίαξ, ηα 

υνζα ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ πνήζεςκ ημο υνμο είκαζ ζδζαίηενα νεοζηά…», Κνχξηε φ. π., ζ. 

26-35. Αθφκε, John Fiske, Δζζαβςβή ζηδκ επζημζκςκία, Αζήλα 2010. 
 

68
 Μπαληηκαξνχδεο, φκημιδ ίζημνία ηδξ επζημζκςκίαξ …, 2006, ζ.133.  

69
 ην ίδην. Γηα κηα αλαιπηηθή ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο βι. Φπρνγηφο, Σα έκηοπα ιέζα 

επζημζκςκίαξ …,2004, ζ. 17-141. 

http://www.politeianet.gr/sygrafeis/fiske-john-47848
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70

 Βι. Μπαληηκαξνχδεο, φ. π., ζ.11-17.  

71
 Μπαληηκαξνχδεο, φ. π., ζ.133-169. Γηα απηφ ην δήηεκα ελδεηθηηθά βι. K. Robins, θαη 

F. Webster, Ζ επμπή ημο Σεπκμπμθζηζζιμφ: Απυ ηδκ ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ ζηδκ 

εζημκζηή γςή, Αζήλα 2002, ηέιηνο Παπαζαλαζφπνπινο, επηκ., Σα ιέζα επζημζκςκίαξ 

ζημκ 21μ αζχκα, Αζήλα 2011 θαη ην αθηέξσκα Σα Μέζα Δπζημζκςκίαξ ζηδκ Δθθάδα 

ήιενα, ζην Εδηήιαηα Δπζημζκςκίαξ, η.10, Απξίιηνο 2010, (Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη 

ΜΜΔ ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θαη ηνπ Δ.Π.Η.Δ.Δ.  

72
 Βι. Μάθ Κνπέτι, Ζ εεςνία ηδξ Μαγζηήξ Δπζημζκςκίαξ …, 2003, ζ.33-34. Δλδεηθηηθά 

βι θαη Γεκ. Φπρνγηφο, Σζ είκαζ ηα Μέζα Δπζημζκςκίαξ, Αζήλα, 2003, θιπ. 

73
 . π., ζ.21. Βι θαη Yves Lavoinne, Ζ βθχζζα ηςκ ιέζςκ εκδιένςζδξ, Αζήλα 2004, 

ζ.23-28. 

74
 Μελάο Αι.Αιεμηάδεο, «Διιεληθή Λανγξαθία θαη Έληππεο Πεγέο» ζην βηβιίν ηνπ  

Νεςηενζηή Δθθδκζηή Λαμβναθία, Αζήλα 2011, ζ.67. 

75
 Μειηψξε, Απυ ημ Ρμιάκηζμ ζημ Πάκεεμκ…,1993, ζ.142-144.  

76
 « Ζ οπμδμπή πμο επεθφθαλακ μζ ακαβκχζηνζεξ ζηδ ‗ΓΤΝΑΗΚΑ ηαζ ημ ζπίηζ‘ ήηακ 

ακχηενδ απυ ηάεε πνμζδμηία…», δηαβάδνπκε ζηελ ζηήιε «Αιιεινγξαθία» (η.2 ζ.4). 

Απηφ πξνθχπηεη απφ επηζηνιέο ηνπ ησλ αλαγλσζηξηψλ: Μ. ΚΑΛΑΝ.. (Αεήκαζ): «Καθή 

επζηοπία ηαζ ηαθή ζηενέςζζ ζηα ηαζκμφνβζα ηαζ πνχηα αήιαηα ηδξ γςήξ ζμο. Ή πανά 

πθήεμοξ βοκαζηείμο ηυζιμο είκαζ αθάκηαζηδ(...) Γζ' αοηυ, ιυθζξ ιάεαιε ηδκ έηδμζί ζμο, 

αβαπδηυ ιμο πενζμδζηυ, πανήηαιε, ηνέλαιε ηαζ ζε αβμνάζαιε, ζμο ηάκαιε δζαθήιζζζ (…)» 

ζην ίδην. Β.Α. (Αεήκαζ): «Ένπμιαζ ηζ' εβχ ηχνα κα ζμο εηθνάζς, φζηεν' απυ ηυζα 

βνάιιαηα πμφ εα έπδξ πάνεζ, ηδκ εοβκςιμζφκδ ιμο ηαεχξ ηαζ ηα πζμ εενιά ιμο 

ζοβπανδηήνζα (…)» (η.4 ζ.4).  

77
 ΒΔΑΣΡΗΚΖ Α. ΚΧΝΣ… (Αεήκα) (η.2 ζ.4). Βι. θαη ΑΛΔΞ. ΒΛΑΥΟΠ… (Θεζζαθμκίηδ), 

ΣΑΚΖ Λ. ΜΑΜΑΛ… Γζηδβυνμξ (Λεοηάξ), φ.π.  

78
 Μζηνή μογάκα (η.10 ζ.60). 

79
 ΑΗΚ. ΣΔΡΓ… (Πάηνα) (η.4 ζ.4). 

80
 Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε: Σελ «πανάηθδζδ» ηεο ΔΛΔΝΗΣΑ (Βένμζα) γηα ζρέδηα 

παπνπηζηψλ (η.21 ζει.26). «ΣΑΚΣΗΚΖ ΑΝΑΓΝΧΣΡΗΑ, (Ζνάηθεζμ Κνήηδξ), γηα 

ζπκβνπιέο (η.164 ζ.62), ΠΟΝΔΜΔΝΖ (ΜΗΚΡΖ), γηα δεκνζίεπζε άξζξνπ γηα ηνλ 

εζνπνηφ πνπ ηελ ελδηαθέξεη (η.378 ζ.16). ηελ απάληεζε ζηε MARY M. δηαβάδνπκε : 

«Δθπίγμοιε πςξ ιε ηα άνενα πμο δδιμζζεφηδηακ ζηα πνμδβμφιεκα ηεφπδ ιαξ («Γηα φιεο 

ππάξρεη κηα ζέζε ζηε κφδα» «κνξθεο θαη κεηά ηα 40») ζηακμπμζήεδηε δ επζεοιία ζαξ. 
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Πνμζπαεμφιε κα ζηακμπμζμφιε υθεξ ηζξ ακαβκχζηνζέξ ιαξ…» (η.412 ζ.17). Ζ ΝΗΚΖ 

ΚΑΠΟ… ελδηαθέξεηαη γηα παηδηθή κφδα (η.463 ζ.34).  

81
 Βι. η.19 ζ.6. Ζ απάληεζε ζπλερίδεηαη: «(…) Έηζζ θμζπυκ απακημφιε ζηα ηνία ζδιεία 

πμφ είβεηε 1) Μεθεηάηαζ απυ ηαζνυ ηαζ μνβακχκεηαζ βζα ηδκ υζμ ημ δοκαηυκ ανηζχηενδ 

ειθάκζζί ημο ημ ζαηνζηυ εέια πμφ θέηε. Λίακ πνμζεπχξ θμζπυκ εα δήηε ζημ πενζμδζηυ ιαξ 

ςθμηθδνςιέκμ αοηυ ημ εέια πμο είκαζ πνήζζιμ ζε ηάεε μζημβέκεζα ηαζ υπζ ιυκμ ιζα 

θεπημιένεζά ημο πμο είλαηε.2) Ζ βθχζζα πμο βνάθεηαζ ημ άνενμ πμο θέηε δεκ κμιίγμοιε 

υηζ είκαζ παθανή. Απθχξ ήεεθε ιζα πνμζανιμβή πνάβια πμο ιπμνείηε κα ημ δζαπζζηχζεηε 

ζημ επυιεκμ ηεφπμξ ηαζ 3) Σμ ηαθθζηεπκζηυ ‗Γεηαπεκεήιενμ υπςξ αθέπεηε επακήθεε ζηδ 

αάζδ ημο‘. Ζ αζηία πμο ημ έηαιε κα απμοζζάζδ ηυζμκ ηαζνυ ήηακ ημ ζηαιάηδια ηάεε 

ηαθθζηεπκζηήξ εηδδθχζεςξ – εηηυξ απυ ημ εέαηνμ- ζημ δζάζηδια ημο ηαθμηαζνζμφ» 

Πξνηάζεηο-ππνδείμεηο, πξνο ηελ ζχληαμε, ζπλαληάκε ζηελ αιιεινγξαθία, φπσο γηα 

παξάδεηγκα: ΛΗΕΑ (Νίηαζα) γηα λέεο θηλεκαηνγξαθηθέο ζειίδεο (η.17 ζ.52), ΤΛΒΗΑ πνπ 

ηεο απαληά: «Κναημφιε οπυ ζδιείςζδ ηδκ πνυηαζί ζαξ, πμο είκαζ αλζυθμβδ. Βεααίςξ 

πνέπεζ κα ανεεή ημ ηαηάθθδθμ πνυζςπμ πμο εα ηναηάδ αοηή ηδ ζηήθδ (…)» (η.132 ζ.64), 

ΟΦΖ Γ. πνπ ηελ ελεκεξψλεη φηη θαη γηα ην πεξηνδηθφ: «Οζ κέεξ ημπέθθεξ είκαζ εέια πμο 

ιαξ απαζπμθεί πμθφ (…)» (η.372 ζ.114). 

82
 Βι. ηε ζηήιε «Οη γπλαίθεο κεηαμχ καο» (η.460 ζ.4). Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 ηα 

πνιιαπιά θνηλά αηηήκαηα ησλ αλαγλσζηξηψλ ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη δηακνξθψλνπλ 

ηελ χιε ηνπ πεξηνδηθνχ. πσο γηα παξάδεηγκα : Οη επηζπκίεο ησλ αλαγλσζηξηψλ λα 

θξαηνχλ «ζδζαζηένςξ υθα ηα πναηηζηά εέιαηα πμφ πενζέπμκηαζ απυ πενζμδζηυ» μδήβδζακ 

ζηδκ δδιζμονβία εζδζημφ 16δέθζδμο «πμο απμπςνίγεηαζ εφημθα ιε έκα ηνάαδβια ηαζ 

ιπαίκεζ ηαηά ιένμξ» ηαζ « εα επακαθαιαάκεηαζ ζε ηάεε ηεφπμξ ηδξ Γοκαίηαξ» (η.120 ζ 

26). «Σα αζηήιαηα ημο πμθοπθδεμφξ κεανμφ ακαβκςζηζημφ ημζκμφ πμο γδημφζε ηάηζ 

απμηθεζζηζηά δζηυ ημο, έκα πχνμ βζα εέιαηα ηζ εκδζαθένμκηα ηδξ δθζηίαξ ημο. Κζ' έηζζ 

δδιζμονβήεδηακ μζ ζεθίδεξ βζα ηζξ ‗Νέεξ Κμπέθθεξ‘, πμφ αβαπήεδηακ αηυιδ ηζ' απυ ηα κέα 

αβυνζα» (η.460 ζ.122) θ.ά.  

83
 Παξαζέησ έλα κεγάιν κέξνο ηεο επηζηνιήο ηεο Γηεχζπλζεο ε νπνία, πέξαλ απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηνδηθνχ, ελεκεξψλεη θαη γηα ηε 

θαηάζηαζε ηνπ Σχπνπ ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη φρη κφλν. «Ζ 

ΑΛΛΑΓΖ, αβαπδηή Ακαβκχζηνζα, είκαζ ιέζα ζημ παναηηήνα ηδξ βοκαίηαξ ηζ αοηυ 

πζζηεφμοιε, ημ λένεηε πμθφ ηαθά. Γεκ αθθάγεζ αέααζα μ παναηηήναξ ηδξ αθθά εέθεζ δ ίδζα 

κ‘ αθθάγδ πάκηα ηδκ ειθάκδζζ, κα πανμοζζάγεηαζ ηάεε θμνά ακακεςιέκδ ηαζ θνέζηζα (…) 

Έηζζ ιζα βοκαίηα πμο δεκ ακακεχκεηαζ, πάκεζ ηδκ αίβθδ ηδξ ηαζ ημονάγεζ, πμο είκαζ ημ 

πεζνυηενμ. Θα ζηέπηεζεε αέααζα υηζ αοηά πμο δζααάγεηε είκαζ ημζκμηοπίεξ ηαζ ηζ ζαξ 
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εκδζαθένμοκ, αθμφ είκαζ πνάβιαηα βκςζηά. Γεκ πνυηεζηαζ υιςξ βζα ζαξ. Πνυηεζηαζ βζ‘ 

αοηυ ημ πενζμδζηυ πμο ηναηάηε αοηή ηδ ζηζβιή ζηα πένζα ζαξ, ηδ ΓΤΝΑΊΚΑ πμο υπςξ 

αθέπεηε, ζάξ πανμοζζάγεηαζ ηαζ εα είκαζ απυ δχ ηαζ πένα, αθθαβιέκδ ηαζ ηεθείςξ 

ακακεςιέκδ (…) Κθείκμοκ ήδδ μηηχ πνυκζα απυ ηυηε πμο ελεδυεδ βζα πνχηδ θμνά δ 

ΓΤΝΑΊΚΑ ζηα 1950. Αθθά υ δνυιμξ ηδξ δεκ ήηακ ζηνςιέκμξ ιε νυδα! Ή έηδμζή ηδξ 

ζοκέπεζε ιε ηδκ πεζνυηενδ πενίμδμ πμο πέναζε υ εθθδκζηυξ Σφπμξ.  πυθειμξ ηδξ Κμνέαξ 

δδιζμφνβδζε ηέημζα έθθεζρδ πανηζμφ, ημο μπμίμο δ ηζιή ακέαδηε ζε δοζεεχνδηα φρδ, χζηε 

πμθθέξ θμνέξ βζκυηακ πνμαθδιαηζηή δ έηδμζζξ ημο πενζμδζημφ. Γεκ πνυθεαζακ κα 

δδιζμονβδεμφκ ηάπςξ μιαθέξ εηδμηζηέξ ζοκεήηεξ, ιε ημκ ηενιαηζζιυ ημο ημνεαηζημφ 

πμθέιμο ηαζ κέα ζοιθμνά έπθδλε ηδ ΓΤΝΑΊΚΑ. Γζα θυβμοξ πμφ δεκ εέθμοιε κ' 

ακαθένμοιε, ημ εαοιάζζμ εθθδκζηυ Κνάημξ, εζηένδζε απυ ημ πενζμδζηυ ιαξ ηδκ αηέθεζα ημο 

πανηζμφ ηαζ οπμπνεςεήηαιε έηζζ κα πθδνχκμοιε αανφηαημ εζζαβςβζηυ δαζιυ επί δφμ 

πνυκζα, απυ ημ 1953 ςξ ημ 1955. Αοηυ ήηακ ηεθαθζηυξ θυνμξ Ακ ιζα θμνά δεκ 

πθδνςκυηακ ημ δοζαάζηαηημ πμζυ ημο δαζιμφ, ή ΓΤΝΑΊΚΑ δεκ εα ιπμνμφζε κα εηδμεή 

ηζ υιςξ έηακε δοκαηή ηδκ επζαίςζζ ημο πενζμδζημφ αοημφ ήηακ δ εενιυηαηδ φπμζηήνζλζ 

ηαζ ζοιπανάζηαζζ ηςκ πζθζάδςκ ακαβκςζηνζχκ ημο ηαζ ζ' αοηέξ ηαζ ιυκμ δ ΓΤΝΑΊΚΑ 

πνςζηά ηδκ οπάνλί ηδξ (...) Ή ηαζκμφνβζα εηηφπςζίξ ιαξ βίκεηαζ πζα ηαηά ημ ζφβπνμκμ 

ζφζηδια ΦΧΣΟ ΟΦΦΔΣ. Αοηυ επζηνέπεζ ηδκ ηαεανυηενδ απυδμζδ ηςκ εζηυκςκ, ηςκ 

πνςιάηςκ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηςκ ηοπμβναθζηχκ ζημζπείςκ (…) 'Αθθά είκαζ ηαζ ΣΟ ΥΑΡΣΗ. 

Ή πμζυηδηα ημο είκαζ αζζεδηά αεθηζςιέκδ απυ εηείκδ ηςκ πνμδβμοιέκςκ ηεοπχκ. Αθθά δ 

επζδίςλίξ ιαξ είκαζ κα ηοπχκεηαζ δ ‗Γοκαίηα‘ ζε εκηεθχξ θεοηυ πανηί. Πνμξ ημ ζημπυ αοηυ 

έβζκε εζδζηή παναββεθία ζηα ενβμζηάζζα Stayer Muehi ηδξ Αοζηνίαξ ηαζ εθπίγμοιε υηζ εα 

έπμοιε θεοηυ πανηί απυ ηα ιεεεπυιεκμ ηεφπμξ, εα πνέπεζ υιςξ κα πνμζεπημφκ ηαζ ΟΗ 

ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ. ΟΗ δζαθδιίζεζξ πμο ηαηαπςνμφκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ ημφ πενζμδζημφ, ιδ 

κμιίγεηε πχξ είκαζ παιέκμξ πχνμξ. Ή ζφβπνμκδ δζαθήιζζζ ιε ηα ςναία ζπέδζα ηαζ ηα 

έλοπκα ηείιεκα είκαζ μθυηθδνδ επζζηήιδ ηαζ oζ ηαηαπςνήζεζξ είκαζ εκδζαθένμοζα οθδ, 

βζαηί έηζζ ηαεμδδβείζεε πχξ κα ρςκίζεηε ηάεε ηζ πμο ζαξ πνεζάγεηαζ (…)» (η.207 ζ.7). 

Αμίδεη λα πξνζερζεί ηξφπνλ ηηλά ε ηδενινγηθή ππνζηήξημε ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ θάλεη ε 

«Γ».  

84
 Βι. η.282 ζ.9. Αλάινγεο επηζηνιέο φπσο αλδξψλ ζπλαληάκε κεηά ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ πεξηνδηθνχ κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. Βι. π.ρ. Β.Ν. ΒΑΗΛ… 

(Φμζηδηήξ Γδιμζζμβναθζηήξ): «(…) Υςνίξ ηακέκα πθέμκ δζζηαβιυ, ημ πενζμδζηυ ζαξ έπεζ 

επζηφπεζ ημκ ακηζηεζιεκζηυ ζημπυ ηδξ εηδυζεςξ ημο, αοηυ δε βίκεηαζ ακηζθδπηυ δζυηζ, εκχ 

απεοεφκεηαζ ζημ βοκαζηείμ θφθμ, πθείζημζ υζμζ άκδνεξ ημ πενζιέκμοκ ιε πναβιαηζηή 

αβςκία ηαζ θαπηάνα, βζαηί πζζηεφμοκ υηζ ανηεηά πνήζζια πνάβιαηα εα ζοκακηήζμοκ 

λεθοθθίγμκηαξ (…)» (η.446 ζ.16). Mr. PH. D. Ο. MASSEN… (110, Rue La Boetie Paris 8, 
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France): «(…) μο ζηέθκμοιε αοηυ ημ βνάιια επεζδή είζαζ ημ πενζμδζηυ πμφ ιε 

ζηακμπμίδζδ λεθοθθίγμοιε ζοπκά ηαζ ή πμζυηδηα ηδξ φθδξ ζμο δεκ έπεζ ηίπμηα κα γδθέρεζ 

απυ ηα ακηίζημζπα πενζμδζηά, υζα λένμοιε, ημο ελςηενζημφ. Δδχ ζημ Πανίζζ είιαζηε ιζα 

ιζηνή μιάδα Έθθδκεξ ηαζ Γάθθμζ πμφ πνμζπαεμφιε κα αμδεήζμοιε ζηδκ ηαθφηενδ ηαζ 

πθαηφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ εθθδκζηήξ θμβμηεπκίαξ(…)» (η.551 ζ.6) θ.ά. Δπίζεο θαη 

επηζηνιέο αλαγλσζηξηψλ Λ. ΓΑΝ. (Αεήκα): «(…)ιέζα ζημ ακχκοιμ πθήεμξ ηςκ 

ακαβκςζηνζχκ ζμο ζοβηαηαθέβμιαζ ηζ' εβχ ηαζ παναημθμοεχ ηδ ζηαδζαηή ζμο έλέθζλζ απυ 

ηα πνχηα ζμο αήιαηα χξ ηδ ζδιενζκή ζμο εαοιάζζα ειθάκζζζ. Πενζζζυηενμ υιςξ απυ ηδκ 

ειθάκζζί ζμο — ή μπμία, ζδιεζςηέμκ, είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβςκ ηδξ επζηοπίαξ ζμο — 

μθείθεηαζ ή ηοηθμθμνία ζμο ηαζ ή αλία ζμο ςξ πενζμδζημφ αηυ πενζεπυιεκυ ζμο. Έπεζξ 

ηαημνεχζεζ κα ηαηάηηδζδξ ηα πθήεδ ηςκ ακαβκςζηχκ ζμο ιε ηα πμθφπθεονα ηαζ πμζηίθα 

εέιαηα ζμο πμφ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηαζ ημο πζμ δφζημθμο ακαβκχζηδ. Δβχ 

πνμζςπζηχξ είιαζ εκεμοζζαζιέκδ ιε ηζξ ζεθίδεξ ζμο βζαηί έπμοκ, παν‘ υθδ ηδκ πμζηζθία ηδξ 

φθδξ ηαζ ιζα ζμαανυηδηα, πμφ δεκ ηδ ανίζηεζ ηακείξ ζε άθθμ πενζμδζηυ» (η.286 ζ.6). Κ. Κ. 

Φμζηήηνζα ανπζηεηημκζηήξ: «'Ακαβκχζηνζά ζμο εδχ θαη ανηεηυκ ηαζνυ αθέπς ιε πανά ιμο 

κα πθμοηίγδξ ζοκεπχξ ηδκ φθδ ζμο ηαζ κα επεηηείκεζαζ απυ εέιαηα ηαεανά βοκαζηεία ζε 

ένεοκεξ ιε βεκζηυ εκδζαθένμκ (…)» (η.438 ζ.160, 162) θ.ι.π.  

85
 Βι. Πξψην Μέξνο: ΗΗΗ. Ζ έθδνζε 

86
 η.460 ζ.122. 

87
 « Οζ ακαβκχζηνζέξ ιαξ δζέρεοζακ ηαηά ηνυπμκ πακδβονζηχηαημ ηνυπμ ημ θεβυιεκμ υηζ 

ζηδκ Δθθάδα ‗Κάηζ ημ ηαθυ δεκ πζάκεζ, δ ΓΤΝΑΗΚΑ ιπαίκεζ ζε πενζζζυηενα απυ 100.000 

εθθδκζηά ζπίηζα ηαζ δζααάγεηαζ απυ ιζζυ εηαημιιφνζμ ακαβκχζηνζεξ ηαζ πθέμκ. Γζαηί είκαζ 

έκα πενζμδζηυ πμζυηδημξ πμο εηηζιήεδηε ζςζηά απυ ημ βοκαζηείμ ακαβκςζηζηυ ημζκυ» 

δειψλεηαη ζε αλαθνίλσζε ηνπ πεξηνδηθνχ πξνο ηηο αλαγλψζηξηεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1963 

(η.350. ζ.5). Καη ηνλ Μάξηην ηνπ 1969 απφ ηελ επηζηνιή πξνο ηηο αλαγλψζηξηεο κε ηίηιν 

«Ζ ΔΚΓΟΖ ΜΑ» πιεξνθνξνχκαζηε: «Απυ ημ 1950 έςξ ζήιενα ηοηθμθυνδζακ 500 

ηεφπδ (...) ζημ ηεφπμξ 1 δ ΓΤΝΑΗΚΑ  είπε ηοηθμθμνία 9.000 θφθθα (…) ημ ηεφπμξ 500, 

έπεζ 150.000» (η.500 ζ.13). 

88
 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ άλνδν ηεο αλδξηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ αιιεινγξαθία δίλνληαη 

απφ ηελ ζηήιε ηνπ πεξηνδηθνχ, «Οη γπλαίθεο κεηαμχ καο ». Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1968 ην 

πεξηνδηθφ γξάθεη: «(…) Πνιχ ζοπκά, ζδίςξ ημκ ηεθεοηαίμ ηαζνυ, παίνκς βνάιιαηα απυ 

ακαβκχζηεξ ιμο, πμο ακήημοκ ζημ θεβυιεκμ ‗ζζπονυ θφθμ‘ (…) Φαίκεηαζ, θμζπυκ, πχξ 

οπάνπμοκ πζθζάδεξ άκδνεξ πμφ ιε δζααάγμοκ, πμθφ πενζζζυηενμ απ' υζμοξ θακηαγυιμοκ 

παθδυηενα (…)» (η.487 ζ.7).Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1969 γηα ην ίδην ζέκα δηαβάδνπκε : 

«Ανπίγς κα ημ ζηέπηςιαζ ζηα ζμαανά πζα, ιήπςξ ή επζηεθαθίδα αοηήξ ηδξ ζηήθδξ είκαζ 
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ηαζνυξ κ‘ αθθάλδ (...)  ζζπονζζιυξ, υηζ εδχ ηα θέιε ηάπα ‘νη βοκαίηεξ ιεηαλφ ιαξ‘, έπαρε 

πνμ πμθθμφ κ‘ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα! Οζ ηφνζμζ ιε αμιαανδίγμοκ ιε 

βνάιιαηα (πάκηα εκδζαθένμκηα, μθείθς κα μιμθμβήζς) ηαζ γδημφκ, ζχκεζ ηαζ ηαθά, κα 

πάνμοκ ιένμξ ζηδκ ημοαέκηα ιαξ. Καθυδεπημζ! (…)» (η.512 ζ.4).  

89
 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηεο επηζηνιέο απφ ηνλ απφδεκν ειιεληζκφ : ΡΔΑ Π. 

(Κάσνμ), ΚΑΣΗΝΑ (Κςκ/πμθδ) (η.17 ζ.52), ΕΧΕΧ Ζ ΚΑΨΡΗΝΖ ( Κάσνμ) (η.32 ζ.8), MARIE 

REM… EGYPTE, (η.36 ζ.41), Α.Α.Α. ΣΑΡΑΓΜΔΝΑ ΝΔΤΡΑ ( Αίβοπημξ) (η.39 ζ.56), 

ΜΗΝΔΣΣΑ (μοέγ) (η.43 ζ.47), ΜΑΡΗΟ ΓΟΤΡ…( Αθελάκδνεζα) (η.47 ζ.49), Γ. Ν. 

ΦΡΑΝΣΕ… (Αίβοπημξ) (η. 50 ζ.44), Δ. ΜΑΤΡ… (Κάσνμ) (η.59 ζ.44), ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΚΤΠΡΟ (η.141 ζ.64), ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΚΖ ΑΝΑΓΝΧΣΡΗΑ (η.185 ζ.55), Ξελεηεκέλε 

(Γηνράλλεζκπνπξγθ) 17/8/59 (η.251 ζ.4), ΝΔΛΛΤ ΒΟΤΡΑΕ… (Sao Paolo, Brazil)(η.438 

ζ.16) θ.ά. 

90
 «(…) είιαζ (ακαβκχζηνζα)απυ ημ 1

μ
 θφθθμ ηδξ [ΓΤΝΑΗΚΑ] - ημ υπμζμ έπς θοθάλεζ βζ' 

ακάικδζδ-δδθαδή πνζκ απυ 17 πνυκζα. θα αοηά ηα πνυκζα ή ‗Γοκαίηα‘ ζηάεδηε πμθφηζιμξ 

ζφιαμοθμξ ηαζ ζφκηνμθμξ ηδξ ΄Δθθδκίδαξ. Απεοεφκεδηε ζε ηάεε ηάλδ, ζε ηάεε δθζηία, ζε 

ηάεε βμφζημ (…)» Απφζπαζκα απφ ηελ απάληεζε ηεο Μ.Μ. ζηελ αλαγλψζηξηα δ. Σ. 

Κμοηνμθ… (η.440 ζ.43). 

91
 πσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ ην πξψην ηεχρνο ζηε ζ.4. 

92
 Βι. η.460 ζ.4. Χζηφζν ε πξνζσπηθή αιιεινγξαθία δελ θαηαξγείηαη αιιά πεξηνξίδεηαη 

θαη ηνπνζεηείηαη ζε άιιε βάζε, νηθνλνκηθή. πλαιιαγή κε γξακκαηφζεκα ή 

ηαρπδξνκηθή επηηαγή φπσο δηαβάδνπκε: «Οζ ακαβκχζηνζεξ, υιςξ, πμο επζεοιμφκ, 

ιπμνμφκ κα έπμοκ απάκηδζδ ηαζ ηαποδνμιζηχξ ηαζ ζοκημιχηαηα απυ: ημοξ βζαηνμφξ, ηδκ 

αζζεδηζηυ, ηδκ ‗Δλοπδνέηδζδ‘, Σδ Μονηχ. Πνέπεζ, υιςξ, κα εζςηθείμοκ ιαγί κε ηα 

ενςηήιαηα ημοξ: 1 Έημζιμ θάηεθθμ κε ηδ δζεφεοκζδ ημοξ (ή πυζη νεζηάκη) ηαζ, 2) Γναπ. 5 

εζξ βναιιαηυζδια. Δζδζηχξ, μζ ακαβκχζηνζεξ πμο επζεοιμφκ κα έπμοκ ζδζαίηενδ απάκηδζδ 

απυ ημκ Γζαημζιδηή: Πνέπεζ κ' απμζηέθθμοκ ηαζ ηαποδνμιζηή επζηαβή 50 δνπ.: 

‗Πενζμδζηυκ ΓΤΝΑΗΚΑ βζα ημκ Γζαημζιδηή‘, Ένιμο 8, Αεήκαζ, 126. (Θα έζςηθείμοκ ημκ 

ανζειυ ηδξ απμδείλεςξ ηδξ επζηαβήξ)(ζημ ίδζμ). Έλα ρξφλν πεξίπνπ κεηά, φπσο θαίλεηαη, ε 

ζπκκεηνρή ηεο πξνζσπηθήο αιιεινγξαθίαο αθξηβαίλεη: «ηδ ζηήθδ αφηδ ιε ημκ ηίηθμ 

‗ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ‘ εα δδιμζζεφςκηαζ εθελήξ υθεξ μζ απακηήζεζξ ηδξ αθθδθμβναθίαξ ηςκ 

ακαβκςζηνζχκ ζε εέιαηα πμο ηζξ εκδζαθένμοκ. Με ηδ δζαθμνά, υηζ βζα κα ηφπμοκ 

απακηήζεςξ απυ ηδ ζηήθδ αοηή, πνέπεζ κα εζςηθείμοκ ζημ βνάιια δνπ. 10 ζε 

βναιιαηυζδια, έηημξ ημο Γζαημζιδημφ πμφ είκαζ δνπ. 20. Δθυζμκ υιςξ επζεοιμφκ κα 

έπμοκ ζδζαίηενδ απάκηδζδ, ηυηε εα πνέπεζ κα εζςηθείμοκ δνπ. 20 βζα υθα ηα εέιαηα ηαζ 

δνπ. 50 βζα ημκ Γζαημζιδηή ή κ' απμζηέθθμοκ ημ πμζυκ ιε ηαποδνμιζηή επζηαβή. 
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Πανάηθδζδ: ημ θάηεθθμ κ' ακαβνάθεηαζ βζα πμζυ εέια πνμμνίγεηαζ ή επζζημθή ζαξ» 

(η.480 ζ.136). κσο απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1969 ε πξνζσπηθή αιιεινγξαθία γίλεηαη 

δσξεάλ φπσο αλαθνηλψλεη ε ζχληαμε. «υηζ ημο θμζπμφ, υθεξ μζ απακηήζεζξ ηδξ ζηήθδξ 

αοηήξ εα δίδςκηαζ εκηεθχξ ΓΧΡΔΑΝ. Σμ ζφζηδια ηςκ εζςηθείζηςκ βναιιαημζήιςκ 10 

ηαζ 20 δνπ, ηαηανβείηαζ. Πανάηθδζδ ιία: κα ακαβνάθεηαζ ζημ θάηεθθμ, απυ ηδκ 

επζζημθμβνάθμ, ημ εέια ηδξ επζζημθήξ ηδξ» βι. «Ζ ΤΝΣΑΞΖ ΑΝΑΚΟΗΝΟΗ» (η.517 

ζ.130).  

93
 Βι. η.1 ζ.4 

94
 «Σδ ζηήθδ αοηή αβαπδηή ιμο θίθδ δεκ εα ήηακ δοκαηυκ κα ηδκ ηναηήζδ έκαξ άκενςπμξ 

πςνίξ ιεβάθδ πείνα ζηδ γςή (…)» δειψλεη ε ίδηα ζηελ ακαβκχζηνζα, ΜΠΟΡΧ ΝΑ 

ΔΛΠΗΕΧ (η.195 ζ.55). 

95
 Βι. αλαγλψζηξηα ΚΑΗΣΖ ΜΑΤΡ… (η.10. ζ.60). 

96
 η.46 ζ.49. 

97
 η.42 ζ.40. 

98
 η.39 ζ 56. 

99
 η.39 ζ 56. 

100
 Εεηεί ε Μονηχ απφ ηηο αλαγλψζηξηεο λα βξνπλ ηνλ ηξφπν λα ιεζκνλνχλ ηηο 

(ζπλαηζζεκαηηθέο θπξίσο) αηπρίεο: «‗Σδξ Λήεδξ ημ κενυ‘. Πμφ ανίζηεηαζ ηάπα αβαπδιέκεξ 

ιμο θίθεξ ηδξ θήεδξ ημ κενυ; ε πμζμ θαβηάδζ; ε πμζα ζπδθζά ζε πμζα αμοκμημνθή κα 

είκαζ ηνοιιέκμ; Συζμ ημ απμγδηάηε ηάεε ιένα. Καζ υπζ ιμκάπα μζ πενζζζυηενεξ απυ ζαξ 

αθθά μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ ζημκ ηυζιμ. Καζ υπζ ιμκάπα ηχνα. Μ‘ απυ ηα παιπάθαζα. 

θα ηα παναιφεζα είκαζ ι‘ αοηυ πμηζζιέκα. Αοηυ ήηακε ημ αεάκαημ κενυ. Μα 

εαοιαημονβμφζε ηαζ λακάθηζαπκε ημ ζθαβιέκμ ημοθάνζ πάθζ άκενςπμ, ιμκάπα φζηενα απυ 

ημ ιανηφνζμ, ημ ζηυηςια, ημ ζθάλζιμ, ημ ιανάγζ. Αοηά ηα ηεθεοηαία πνέπεζ κα 

πνμδβδεμφκε. Γζαηί ηυηε ημ αεάκαημ κενυ είκαζ άπνδζημ, ζε ηίπμηα δε θεθάεζ. Σί κα 

βζαηνέρδ; Καζ πχξ κ‘ απαγδηήζδ ηζ μ άκενςπμξ ηδ θδζιμκζά, ζα δε γήζδ πνμηήηενα 

δοζηοπζζιέκεξ χνεξ; Έκα ζαξ εφπμιαζ, αβαπδηέξ ιμο. Να ημκ ανήηε ηυκ γςμβυκμ ηνμοκυ 

ιε ημ κενυ ηδξ θήεδξ. Να πζήηε άπθδζηα, απυνηαβα. Να αοεζζηήηε ζηδ δνμζζά ημο, πμο 

ηαηαπναΰκεζ ηδκ πονεηζηή θθυβα ημο πυκμο, πμο ζαφκεζ ηδκ απεθπζζία πμφ λειμοδζάγεζ ημ 

κανηςιέκμ ημνιί ηαζ ημο λακαπανίγεζ ηδ γςκηάκζα ημο. Καζ ιάεεηέ ημ, ιζα βζα πάκηα. Σδξ 

θήεδξ ημ κενυ δεκ ανίζηεηαζ πμοεεκά αθθμφ πανά ιμκάπα ζημ εκδζαθένμκ βζα ημοξ άθθμοξ 

ακενχπμοξ ηαζ πάκς απ‘ υθα ζηδκ ενβαζία» (η.43 ζ.47). «(…) ιμκάπα εζφ ιπμνείξ κα 

αμδεήζεζξ ημκ εαοηυ ζμο. Ο ηαθφηενμξ ηνυπμξ είκαζ κα δδιζμονβήζδξ ηαζκμφνβζα 

εκδζαθένμκηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Μζα κέα απαζπυθδζζξ, δ εηιάεδζζξ ιζαξ λέκδξ 
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βθχζζαξ ή δ απυηηδζδξ εκυξ εθμδίμο- ζηεκμβναθία π.π.- ή ναπηζηή ή ηέκηδια ηθπ. εα ζμο 

βειίζμοκ ημκ εθεφεενμ πνυκμ. Ζ θήεδ ένπεηαζ ιυκδ ηδξ υηακ δεκ ααζακζγυιαζηε κα ηδ 

γδημφιε» ζπκβνπιεχεη ε Μονηχ ηελ ΜΑΡΗΑΝ ΣΗΟΤΑΡΣ ζην ίδην. 

101
 Δλδεηθηηθέο ζπκβνπιέο ηεο Μονηχξ: «Ζ ηίιζα αιεζαυιεκδ δμοθεζά είκαζ πενδθάκζα βζα 

ηδκ βοκαίηα εκχ δ ακενβία κηνμπή. Οζ βοκαίηεξ πμο δεκ ενβάγμκηαζ ηαζ γμοκ εζξ αάνμξ ηςκ 

άθθςκ πνέπεζ κα κηνέπμκηαζ». Γεληθά αμηνινγείηαη πνιχ πςειά ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ηεο 

γπλαίθαο, ρσξίο λα ππνηηκάηαη θαη ε νηθηαθή απαζρφιεζε. Γελ ππνηηκάηαη νχηε ε 

ππεξέηξηα. Ζ εξγαζία πνιεκάεη ην θνηλσληθφ πξνλφκην ηεο πξνίθαο : «(…) ε ζοβπαίνς 

βζα ηδκ απυθαζί ζμο κα ενβαζεήξ. Να δδξ πυζμ εοπανζζηδιέκδ εα είζαζ ανβυηενα βζ‘ αοηυ. 

Γεκ είκαζ ιυκμ δ μζημκμιζηή ςθέθεζα πμο θένκεζ δ ενβαζία ιμο αθθά ηαζ δ ροπζηή. Υανίγεζ 

ζηδ βοκαίηα αλζμπνέπεζα, ακελανηδζία ηαζ αοημζεααζιυ (…)» ΔΛΔΝΖ Ν.Μ.Γ.(η.80 ζ.49). 

«(…)Με ηάεε ηνυπμ πνέπεζ κα ανήξ απαζπυθδζζ δ μπμία εα ζε αμδεήζδ κα οπμιέκεζξ ηαζ 

ηαοηυπνμκα εα ηενδίζδξ ηαζ ηδκ εηηίιδζζ ηδξ ημζκςκίαξ πνάβια πμο ιπμνεί κα ζε αμδεήζδ 

ζημ ζημπυ ζμο (…)» ΛΗΑΝΑ23-32 (η.82 ζ.52). (…) Γεκ ενβαγυιαζηε (ιδ λεπκάηε υηζ ηαζ ηα 

μζηζαηά είκαζ ιζα ιμνθή ημζκςκζηυηαηδξ ενβαζίαξ)» (η.42 ζει.40). «Γεκ είκαζ ηαευθμο 

οπμηζιδηζηυ ημ υηζ είζαζ οπδνέηνζα. Καιιζά δμοθεζά δεκ είκαζ κηνμπή. Δηείκεξ πμφ εα 

πνέπεζ κα κηνέπςκηαζ, είκαζ μζ βοκαίηεξ πμο δεκ ηάκμοκ ηίπμηα ζηδ γςή ημοξ ηαζ γμφκε ζε 

αάνμξ άθθςκ. Νάζαζ πενήθακδ πμο δμοθεφεζξ ηαζ γδξ ηίιζα. ημκ αβαπδιέκμ ζμο κα πδξ 

ηδκ αθήεεζα. Κζ ακ ζ' αβαπά αθδεζκά, εα ιείκδ ημκηά ζμο ηαζ εα ζε εηηζιήζδ πζμ πμθφ. 

Μζα έκςζδ πμο ζηδνίγεηαζ ζημ ρέια δεκ είκαζ πμηέ ηαθή» ΠΗΚΡΑΜΔΝΖ ΟΡΦΑΝΖ Π. Κ. 

(η.28 ζ.6). ηε δεθαεηία ηνπ 1950 νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο εξγάδνληαη. Ζ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηηο νδεγεί ζηελ εθηφο ε εληφο ηνπ νίθνπ εξγαζία. Οη λένη ζχδπγνη 

αλαγθάδνληαη λα επηηξέςνπλ ζηηο γπλαίθεο ηνπο λα εξγαζηνχλ. Καη νη λέεο θνπέιεο 

κνηξάδνληαη ηα νηθνλνκηθά βάξε ηνπ ζπηηηνχ κε ηνλ άλδξα ηνπο. «Γεκ ανίζης άθθδ θφζζ 

απ' αοηήκ πμο ηoο πνμηείκεζξ εζφ. Γδθαδή υηζ πνέπεζ κα πεζζεή κα ζ‘ αθήζδ κα ενβαζεήξ 

βζα κ' ακηζιεηχπζζδξ εζφ ημ έλμδμ ημο εκμζηίμο. Πνμζπάεδζε κα ημκ πείζδξ βζαηί έπεζ άδζημ 

κα επζιέκδ ζ' αοηυ. ήιενα ενβάγμκηαζ μζ πενζζζυηενεξ βοκαίηεξ. Καιιζά θμνά ενβάγμκηαζ 

ηαζ ιέζα ζημ ζπίηζ ημοξ. Γοζηοπχξ, ημ ίδζμ πνυαθδια ακηζιεηςπίγμοκ μζ πενζζζυηενμζ κέμζ 

ζήιενα ηαζ ημ θφμοκ ιμζναγυιεκμζ ηζ oζ δομ ηα αάνδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ εζηίαξ. Σζ κα 

ηάκμοιε; (…)» ΓΗΟΒΑΝΚΑ Μ. (η.185 ζ.54). Ζ γπλαίθα σζηφζν παξελνριείηαη ζην 

επαγγεικαηηθφ ηεο πεξηβάιινλ απφ ηνπο άλδξεο «Γεκ αθέπς άθθδ θφζδ ζημ γήηδια πμο ζε 

απαζπμθεί, αβαπδηή ιμο θίθδ, απυ ημ κα θφβδξ απυ ηδ δμοθεζά. Ο άκενςπμξ αοηυξ δεκ 

είκαζ ηαθυξ μφηε δεζηυξ ηζ αοηυ πμο ζμο γδηά δεκ εα ημ έηακε ηακέκαξ ηίιζμξ πμο 

αζζεάκεηαζ έζης ηαζ ιζα ζοιπάεεζα βζα ιζα ημπέθθα. Μδκ πζζηεφδξ δε ηδ θίβδ χνα ηδξ 

δήεεκ θζθίαξ ζμο πμο πνεζάγεηαζ. Δίκαζ ημ πζμ ημζκυ πνυζπδια πμφ ιεηαπεζνίγμκηαζ υθμζ. 

Νμιίγς πςξ πνέπεζ κα ημ πδξ ηδξ ιδηέναξ ζμο ηζ εηείκδ εα ανδ ημκ ηνυπμ κα ζε απαθθάλδ 
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απ‘ αοηυκ πςνίξ κα δδιζμονβήζδ δφζημθεξ ηαηαζηάζεζξ ηνζβφνς. Ακ υιςξ δεκ είκαζ 

βοκαίηα ρφπναζιδ ηυηε κα ημκ ακηζιεηςπίζδξ ιυκδ ζμο ιε ιζα επίιμκδ άνκδζζ ηαζ ηδκ 

απεζθή πςξ εα ημκ λεζηεπάζδξ. Οζ ηφπμζ αοημί είκαζ εναζφδεζθμζ ηζ ίζςξ κα θμαδεή ηαζ κα 

οπμπςνήζδ» ΝΣΔΕΗΡΔ (η.173 ζ.54). Βι. αθφκα «Με απαηά ιε ηδκ οπδνέηνζα» (η.41 ζ.40), 

ΜΑΡΑΜΔΝΟ ΚΤΚΛΑΜΗΝΟ (η.84.ζ.44), Κ. ΜΔΓΑΛΖ ΚΑΡΓΗΑ ή ΛΟΤΨΕΑ (η.89.ζ.38) θ.ά.  

102
 «(…) Να ιδκ απμβμδηεφεζαζ ηαζ κα ιδκ πζζηεφδξ ζηδκ ακφπανηηδ ηφπδ. Διείξ μζ ίδζμζ 

δδιζμονβμφιε ηδκ εοηοπία ή ηδκ δοζηοπία ιαξ (…)» ΔΛΠΗΕΧ ΠΑΝΣΑ ΔΛΠΗΕΧ (η.82 ζ.52). 

«(…) Σδκ εοηοπία ζηδ γςή ηδ δδιζμονβεί ζπεδυκ πάκηα μ ηαεέκαξ ιυκμξ ημο (…)» (η.103 

ζ.55). 

103
 Βι. πην θάησ. 

104
 «Πνέπεζ κα ηαεήζδξ ηαζ κα ημοαεκηζάζδξ ιε ημκ παηένα ζμο ηαζ κα ημο πδξ υθεξ ζμο ηζξ 

ζηέρεζξ. Γζαηί ζ' ειπμδίγεζ κα ζπμοδάζδξ; Ακ μζ θυβμζ είκαζ μζημκμιζημί, δεκ ιπμνείξ κα 

ηάκδξ ηίπμηα. Ακ υπζ, πνέπεζ κα επζιείκδξ ηαζ κα ημο πδξ πςξ ιε ηδκ επζιμκή ημο εα ζμο 

ηαηαζηνέρδ ηή γςή» ΚΛΑΒΧΜΔΝΖ ΝΔΑ Ο.Θ.Σ.Γ.(η.31 ζ.6). «(…) αθθά ιδ λεπκάξ ηάηζ 

πμο έιαεεξ αζθαθχξ ζημ βοικάζζμ: «‗Νμοκ δβειυκα πμζμφ’ Γέιζζε ηζξ χνεξ ηδξ ιμκαλζάξ 

ζμο ιε ηαζκμφνβζεξ αζπμθίεξ, πμο κ' απμννμθήζμοκ ηδ ζηέρζ ζμο. Μάεε ιζα λέκδ βθχζζα, 

δζάααζε θζθμθμβία, ιάεε ζηζηζμβναθία ή ιμοζζηή, ηέκηδζε. Κάκε πανέα ιε ηαθέξ ημπέθθεξ, 

πνμζπάεδζε ιυκδ ζμο κα λεπάζεζξ. Καζ εα λεπάζδξ» Μαναιέκμ Σνζακηάθοθθμ (η.5 ζ.6). 

Πξνθαλψο αλαθέξεηαη ζε θάπνηα δπζάξεζηε έθβαζε κηαο ζρέζεο. «(…) Γεκ πνεζάγεηαζ 

κα οπμηφπηδξ ζε υθα. Γζαηήνδζε ηδκ πνμζςπζηυηδηά ζμο ιέκμκηαξ πάκηα ιεζ' ζηα υνζα ηδξ 

θμβζηήξ, ηδξ ηαθμζφκδξ (…)» ΗΛΑ (η.40 ζ.40). «(…)  άκδναξ εέθεζ ηδκ βοκαίηα ημο 

ημζκςκζηή. Μδκ ηθείκεζαζ ζημοξ ηέζζενζξ ημίπμοξ. Ββεξ απυ ημ ηααμφηζ ζμο. Αζπμθήζμο ιε 

ηάηζ. οιπθήνςζε ηδ ιυνθςζί ζμο. Φνυκηζζε κα βκςνζζεήξ ιε άθθεξ ημπέθθεξ. Γζάααζε. 

Πήβαζκε ζ' εηδνμιέξ, εα ίδήξ ηυηε πχξ δε εα ζ' απμρεφβδ ηακείξ, πχξ ή γςή εα είκαζ πζμ 

εκδζαθένμοζα ηαζ πχξ εα βίκδξ ηζ‘ εζφ πζμ εκδζαθένμοζα βζα ηείκμκ (…)» ΠΟΝΔΜΔΝΖ 

ΦΤΥΖ ΛΟΝ. (η.35 ζ.36). Απηά πξνυπνζέηνπλε ελ πνιινίο αιιαγή ζπλζεθψλ, ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνπνιεκηθή επνρή. Απηφ δελ ζεκαίλεη βέβαηα φηη είραλ γίλεη κεγάιεο αιιαγέο 

φκσο επηηξέπνπλ ζηελ λέα λα αληηκεησπίδεη ηνλ απζηεξφ παηέξα.  

105
 πσο αλαθέξεη ε Μοηχ ζηελ απάληεζή ηεο ζηελ 3Α. 3Β. 5Γ.(η.42 ζ.40).  

106
 Ο θφβνο ηεο γεξνληνθφξεο ζπλέρεη αθφκα πνιιέο. Σν πεξηνδηθφ θξνληίδεη λα 

κεηξηάζεη ην θφβν απηφ παξαηεξψληαο φηη ηα ρξνληθά φξην ηεο ληφηεο έρνπλ δηεπξπλζεί : 

«Γζαηί ιζηνή ιμο θίθδ, ηυζμ βνήβμνα απμβμδηεφηδηεξ; Δίζαζ 24 ιυθζξ πνμκχκ ηαζ θεξ πςξ 

κμζχεεζξ βενμκημηυνδ. Άθδζε ιε κα παιμβεθάζς θίβμ. Ακ ημπέθθα ηςκ 24 πνυκςκ κμιίγδ 

πςξ είκαζ βενμκημηυνδ, ηζ κα πς δ ημπέθθα ηςκ 35 ηαζ 40; ηδκ επμπή ιαξ, υθα βονίζακε 

ακάπμδα. Αηυια ηαζ ηα πνυκζα ηςκ βοκαζηχκ. Γζα κάζαζ βενμκημηυνδ πνέπεζ κάπδξ 



226 

 

                                                                                                                                                                       
πενάζεζ ηα ζανάκηα. Μδκ απεθπίγεζαζ θμζπυκ, ηζ έπεζξ ιπνμζηά ζμο μθάηενδ γςή(…)» 

ΓΑΛΑΝΖ ΑΠΔΛΠΗΜΔΝΖ (η.28 ζ.6). 

107
 « ηάεε άκενςπμξ έπεζ έκα ααζζηυ πνμμνζζιυ ηαζ ιζα οπμπνέςζδ ιέζα ζηδ γςή. Να 

χθεθήζδ ημοξ ζοκακενχπμοξ ημο ιε ηνεζξ ζοβηεηνζιέκεξ εηδδθχζεζξ: ιε ηδκ ενβαζία, ιε ημ 

βάιμ ηαζ ηζξ αβαεέξ ημο ακέζεζξ ιε ημ πενζαάθθμκ ημο (…)» (η.42 ζ.40). «Ο Γάιμξ: 

Αβαπδηέξ ιμο θίθεξ. Δπακένπμιαζ ζημ αζχκζμ πνυαθδια: ημ βάιμ. Απυ ηα βνάιιαηά ζαξ 

αθέπς πςξ μζ πζμ ιεβάθεξ πανακμήζεζξ οπάνπμοκ βφνς απ‘ αοηυ ημ γήηδια. Πνμθήρεζξ, 

ακηζθήρεζξ ηδξ παθζάξ επμπήξ, δζαζηαονχκμκηαζ ιε άθθεξ οπενιμκηένκεξ ηαζ δείπκμοκ ημ 

βάιμ ηεναηςδία ηαζ πανςδία ιαγί. Ή Δηηθδζία εεςνεί ημ βάιμ έκα απυ ηα Δπηά 

Μοζηήνζα. Καζ είκαζ υ βάιμξ ιοζηήνζμ, οπυ ηδκ έκκμζα ημοθάπζζημκ υηζ εκχκεζ δφμ γςέξ ζ' 

έκακ ημζκυ ζημπυ: ζηδ δδιζμονβία ηαζ ηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ. Ή ημζκςκία πενζαάθθεζ 

ημ βάιμ ιε ημ ηφνμξ ηδξ κμιμεεζίαξ ηδξ, ιε ηδκ ακαβκχνζζζ ηαζ ιε ημ ζεααζιυ. θα αοηά 

δεκ είκαζ ηοπαία. Γείπκμοκ πςξ υ βάιμξ είκαζ έκαξ δεζιυξ ζμαανυξ, ‗δεκ είκαζ ιπάθςια κα 

ημ λδθχζδξ‘, υπςξ θέεζ ηαζ δ ζμθή θασηή ιαξ πανμζιία. Πχξ ιπμνμφκ θμζπυκ ιενζηέξ 

ημπέθθεξ κα κμιίγμοκ πςξ υ βάιμξ ζδιαίκεζ κα ρανέρμοκ έκακ άκδνα πθμφζζμκ ή 

ιέθθμκηα ζοκηαλζμφπμ ή απθχξ ςναίμ ηαζ ιμκηένκμ; Ο βάιμξ δεκ είκαζ απμημφιπζ ηαζ 

ιέζμκ απμηαηαζηάζεςξ μφηε ηαζ έκα εοπάνζζημ παζαηέιπμ.  βάιμξ είκαζ ημζκςκζηή ζπέζζ 

ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ιαγί. Καζ βζα κα εοηοπήζδ πνεζάγεηαζ κα αζζεάκμκηαζ μζ δομ 

ζοιααθθυιεκμζ υπζ ιμκάπα ένςηα μ έκαξ βζα ημκ άθθμ, αθθά ηαζ θζθία βζα κα ιμζναζεμφκ 

υθα ηα αάνδ ια ηαζ υθεξ ηζξ πανέξ ηδξ γςήξ.» (η.56 ζ.49). 

108
 « (…) Ζ βοκαίηα υζμ ακεπηοβιέκδ ηαζ δοκαηή ηζ ακ είκαζ, πμεεί πάκηα ιζα ηαεμδήβδζζ 

απυ ημκ αβαπδιέκμ άκδνα» ΒΗΟΛΔΣΑ (η.72 ζ.56).  

109
 «(…) ηαιιζά βοκαίηα δε ανίζηεζ αηνζαχξ ημκ άκδνα πμο ε‘ αβαπήζδ υπςξ μκεζνεφηδηε 

(…)» ΑΝΔΜΧΝΑ Ρ. (η.96 ζ.52).  

110
 «(…) ζμ βζα ζέκα πνυζελε πμθφ, βζαηί ιυκδ ζμο εα δοζηοπήζδξ (…) Φακμφ εζθζηνζκήξ. 

Ακ αβαπάξ ημ κέμ κα ημκ πακηνεοηήξ (…)» Γηυθθς (η.41 ζ.40).  

111
 Να απνθαζίζεη ε ίδηα, βι. ΔΛΛΖ ΞΤΓ… (η.46 ζ.49), Γηυθθς, φ. π.. Γηα ηνλ πγηή, 

ΜΑΡΗΑΝΝΑ (η.264 ζ.70), βι. επίζεο θαη ην αλππφγξαθν άξζξν, «Δπγνλία: Πξέπεη λα 

παληξεχνληαη κφλν πγηείο γηα λα θάλνπλ παηδηά γεξά, ςπρηθά φζν θαη ζσκαηηθά»             

(η.177 ζ.44). Σνλ «ακελάνηδημ παεχκ» βι. ηηο ζπκβνπιέο ηεο Μονηχξ (η.350 ζ.36), 

|«Έρσ πξνίθα» φ. π. (η.35 ζ.36). Γηα λα δήζνπλ «(…) εοηοπζζιέκα ηαζ βυκζια (…) θαη λα 

δψζνπλ ζηελ θνηλσλία φηη πήξαλ ‘δει. δσή θαη απνγφλνπο’» βι ηηο ζπκβνπιέο (η.42 

ζ.40).  

112
 «Μδ, απεθπίγεζαζ, αβαπδηή ιμο, ηυζμ εφημθα. Έπεζξ ηαζνυ ιπνμζηά ζμο κα πανήξ ηδ 

γςή ηαζ ιδ ακοπμιμκήξ. Οζ βμκείξ ζμο είκαζ ζε εέζζ κα λένμοκ απυ ηζ ηίκδοκμοξ εέθμοκ κα 
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ζε πνμθοθάλμοκ. Γεκ ιπμνχ κα πς πςξ επζηνμηχ απυθοηα ημκ ηυζμ πενζμνζζιυ πμο ζμο 

έπμοκ, άθθα έπμοιε ηαζ πμθφ ηαηά πνμδβμφιεκα απυ ηδ ιεβάθδ εθεοεένζα. Μζα ιέζδ 

ηαηάζηαζζ είκαζ πάκημηε δ ηαθφηενδ ηζ αοηυ ιπμνείξ κα ημ επζηφπδξ ακ πείζδξ ημοξ βμκείξ 

ζμο ζζβά-ζζβά πςξ ηδ θίβδ εθεοεενία πμο εα ζμο δχζμοκ εα λένδξ κα ηδ ιεηαπεζνζζηήξ 

πνμξ υθεθυξ ζμο» ΑΠΔΛΠΗΜΔΝΖ (η.103 ζ.55).  

113
 Χο αλήιηθε δελ κπνξεί λα παληξεπηεί ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παηέξα (η.35 ζ.31) 

(Αιιεινγξαθία δηθεγφξνπ). «Πνέπεζ κα ηαεήζδξ ηαζ κα ημοαεκηζάζδξ ιε ημκ παηένα ζμο 

ηαζ κα ημο πδξ υθεξ ζμο ηζξ ζηέρεζξ. Γζαηί ζ' ειπμδίγεζ κα ζπμοδάζδξ; Ακ μζ θυβμζ είκαζ 

μζημκμιζημί, δεκ ιπμνείξ κα ηάκδξ ηίπμηα. Ακ υπζ, πνέπεζ κα έπζιείκδξ ηαζ κα ημο πδξ πχξ 

ιε ηδκ επζιμκή ημο εα ζμο ηαηαζηνέρδ ηδ γςή», ζπκβνπιεχεη ε Μονηχ ηελ 

ΚΛΑΒΧΜΔΝΖ ΝΔΑ Ο.Θ.Σ.Γ.(η.31 ζ.6). 

114
«(…) Αθθά βζαηί δζάθελεξ αοηή ηδ ζπμθή; Γφζημθα εα πείζδξ ημοξ δζημφξ ζμο μζ μπμίμζ 

δε εα ανμοκ ημ πενζαάθθμκ ηαηάθθδθμ βζα ιζα ημπέθθα ζακ ηζ εζέκα (…) Ξεφνς πςξ δ 

ζπμθή αοηή ιέπνζ πνυ ηζκμξ εδέπεημ ιαεήηνζεξ ηςκ ηαηςηένςκ ηάλεςκ ημο Γοικαζίμο ηαζ 

μζ απυθμζηεξ είπακ ιζζευ ακεοπμθμπαβμφ (…) Πάκηςξ πζμ αηνζαείξ πθδνμθμνίεξ ιπμνείξ 

κα πάνδξ απυ ηδκ οβεζμκμιζηή δζεφεοκζδ ημο οπμονβείμο ηναηζςηζηχκ (…)» ΥΑΜΔΝΑ 

ΥΡΟΝΗΑ (η.96 ζ.52). 

115
 πσο ζπκβνπιεχεη ε Μονηχ ηελ 3Α. 3Β. 5Γ.(η.42 ζ.40). 

116
 «ηνέαθςζζ: Αξ ιε ζοβπςνήζμοκ μζ ηαθέξ ιμο θίθεξ βζα ημ εέια πμο εα πεζνζζηχ 

ζήιενα. Πήνα έκα βνάιια απυ ηάπμζα δεηαελάπνμκδ ημπεθθίηζα, πμο θίβμ –πμθφ ιμο θέεζ 

πςξ είκαζ ενςηεοιέκδ ιε ηδ δαζηάθα ηδξ, ηαζ γδηά ηδ ζοιαμοθή ιμο, κα ηδξ ανς εβχ ημκ 

ηνυπμ πμο εα εοημθφκδ κα ανίζηεηαζ πζμ πμθφ ημκηά ηδξ. Οιμθμβχ υηζ δζααάγμκηαξ αοηυ 

ημ βνάιια, έκμζςζα ηάηζ ζα γάθδ απυ ηδκ αδδία. Πχξ ιπμνεί κα ιπδ έκα ηέημζμ ιυθεια, ζε 

ιζα δεηαελάπνμκδ ροπή! Αοηυ αέααζα δεκ ιπμνχ κα ημ λένς. Δίκαζ ιάθθμκ εέια 

επζζηήιμκμξ. ιςξ εάεεθα κα πς, ζ‘ υθεξ ηζξ ημπέθθεξ πμο κμζχεμοκ έηζζ, πςξ πνέπεζ κα 

ηζκάλμοκ απυ πάκς ημοξ ιζα ηέημζα ανςιζά. Με ηάεε ηνυπμ. Γεκ ιπμνεί κα βίκδ πεζνυηενδ 

ζηνέαθςζζ απυ ηδκ ροπή ηαζ ημκ παναηηήνα, απυ ημ κα αθέπμοκ ημκ ένςηα αθφζζηα (…) » 

(η.28 ζ.6). 

117
 «(…) Ν΄αθήζδξ κα απμθαζίζδ κα ζε πακηνεοηή βζα ημκ εαοηυ ζμο ηαζ υπζ βζα ηδκ 

πνμίηα ζμο», ζπκβνπιεχεη ε Μονηχ ηελ Υ.Φ. (η.89 ζ.38). Βι. θαη (η.35 ζ.36). 

118
 Δπηκέλεη ε Μονηχ ζην δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα –λα 

παξαθνχζεη αθφκα θαη ζηε γλψκε ησλ γνληψλ ηεο- θαη λα επηιέμεη κφλε ηεο ηνλ 

κειινληηθφ ηεο ζχδπγν: «(…)΄Αζθαθχξ έκαξ ιδπακζηυξ εθανιμζηήξ έπεζ ιέθθμκ υηακ 

είκαζ πνμημιιέκμξ ηαζ έλοπκμξ (…) Ρχηα ηδκ ηανδζά ζμο ηαζ ημ εάννμξ ζμο» ΒΗΟΛΔΣΑ: 

1 (η.39 ζ.56).  
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119

 «Πήνα ηαζ ηα δομ ζμο βνάιιαηα. Δίιαζ εοπανζζηδιέκδ πμθφ απυ ημοξ αννααχκεξ ηαζ 

εφπμιαζ βνήβμνα ζηέθακα. Πνμζμπή ζηδκ πεεενά. Μδκ ηδκ είλδξ πμηέ, ακ πδ ηακέκα θυβμ 

ηάκε πςξ δεκ ηαηαθαααίκεζξ. Πνμζπάεδζε κα ζηενέςζδξ ηδκ εηηίιδζζ πμο ζμο έπεζ ιε ηδκ 

ηαθςζφκδ, ηδκ άρμβδ ζοιπενζθμνά, ηδκ έθεζζ πνμξ ηδ ζπμοδή ηαζ ηδ ιεθέηδ (…)», 

ζπκβνπιή ζηελ ΑΛΟΜΑ (η.39 ζ.56).  

120
 Τπάξρνπλ αζθαιψο θαη ηφηε άλδξεο πνπ « (…) Θαννμφκ πςξ ιε ηδκ ηνμιμηναηία 

ηναημφκ ηζξ βοκαίηεξ ημοξ. ιςξ είκαζ μ πζμ ζηνααυξ δνυιμξ, αοηυξ πμο αημθμοεμφκ. 

Καιιζά βοκαίηα δεκ ιπμνεί κα βίκδ ανκάηζ ιε ημκ ηνυιμ. Μπμνεί κα βίκδ θαζκμιεκζηά. 

Μέζα ηδξ, υιςξ πάκηα εα οπάνπδ έκα εδνζάηζ κανηςιέκμ έημζιμ κα επακαζηαηήζδ. Γεκ ε‘ 

αβαπήζδ πμηέ ζη‘ αθήεεζα έκακ ηέημζμκ άκηνα. Θα ημκ θμαάηαζ, ηαζ εα ημκ ιζζή ίζςξ. Κζ 

αηυια, εα ημο θέδ ρέιαηα, δζανηχξ, βζαηί πάκηα μ θυαμξ εα ηδκ ιπμδίγδ κα θακενχζδ ηα 

ηνοθά ιοζηζηά ηδξ (…)» Μονηχ (η.29 ζ.6). 

121
 Σελ αλάγθε γηα ηελ πεξηπέηεηα – ηνλ έξσηα-, έρνπλ θαη ηα δχν θχια, εληνχηνηο ε 

γπλαηθεία ζπκκεηνρή είλαη θνηλσληθά θαηαθξηηέα: «(…) ένπεηαζ ή ημζκςκζηή ηαηαηναοβή, 

ή εζνςκεία, ηα θανιαηενά αέθδ ημο πενζαάθθμκημξ (…)» Ζ Μονηχ δελ ηνικά λα 

δηαηππψζεη ζαθψο έλα ιφγν ίζεο αληηκεηψπηζεο ησλ δχν θχισλ ζην πξψηηζην απηφ 

δήηεκα ηεο εξσηηθήο δσήο. Φηάλεη κφλν, σο ην ζεκείν λα δεηεί απφ ηηο γπλαίθεο ηε 

ζχλεζε θαη ηελ πξνζνρή, λα κελ πηζηεχνπλ «ζηα πμθφ εφημθα θυβζα ηςκ ακδνχκ»
 
(η.48 

ζ.49). ην ιεπηφ (ηφηε) απηφ δήηεκα νη ζπκβνπιέο είλαη ζπγθξαηεκέλεο, πξνθαλψο γηαηί 

αλαγλσξίδεηαη ε αλζεθηηθή αθφκα ζπληεξεηηθφηεηα ηεο –αλδξηθήο- θνηλήο γλψκεο: «(…) 

θμζ μζ άκδνεξ ηαζ ζδζαζηένςξ ηφπμζ ζακ ημκ αβαπδιέκμ ζμο εέθμοκ κάκαζ αέααζμζ βζα ηδ 

βοκαίηα πμο εα πάνμοκ. Πςξ ιπμνεί κάπδ αοηή ηδκ αεααζυηδηα μ δζηυξ ζμο ακ δεκ 

ηενδίζδξ ηδκ εηηίιδζί ημο ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζηάζδ ζμο ιε ηδκ μπμίακ κα ημο επζαάθδξ κα 

ζε ζέαεηαζ; Πνυζελε πμθφ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ εα νοειίζδξ ηα γδηήιαηα αοηά. Με 

ιεβάθδ θεπηυηδηα εα ημο δχζεζξ κα ηαηαθάαδ πςξ πνέπεζ κα ζε ζέαεηαζ βζαηί έηζζ ιυκμ εα 

πεζζεήξ πςξ ζ‘ αβαπά (…)» ΜΗΑ ΔΡΧΣΔΤΜΔΝΖ ΦΤΥΖ (η.99 ζ.36). Ζ απψιεηα ηεο 

πξνγακηαίαο γπλαηθείαο αγλφηεηαο είλαη ν «ηαηήθμνμξ», ν «ελεοηεθζζιυξ», ημ «πμθφ αανφ 

ιοζηζηυ», ην «αηφπδια». Δίλαη ην «πμθφ θεπηυ γήηδια». Δίλαη εληππσζηαθφο ν αξηζκφο 

ησλ αλαγλσζηξηψλ πνπ ηηο απαζρνιεί ην δήηεκα ηεο «αβκυηδηαξ» θαη ηεο παξαβίαζεο 

απηνχ ηνπ ηακπνχ, πνπ θέξλεη ζε ακεραλία θαη ηε ζχκβνπιφ ηνπο Μονηχ: «Σμ 

βναιιαηάηζ ζμο ιε θφπδζε ηαζ ζοιιενίγμιαζ ηζ εβχ ηδ δφζημθδ εέζζ ζμο. Θα ζε 

ζοιαμφθεοα κα θακενχζδξ ζηδ ιδηένα ζμο ηδκ αθήεεζα, ακ έπδξ ιδηένα, ηαζ ιαγί κα ανήηε 

έκα ηνυπμ κα ακηζιεηςπίζεηε ηδκ ηαηάζηαζζ. Γεκ είιαζ ηδξ βκχιδξ κα θεκενχκδξ ημ 

ιοζηζηυ ζμο ζε ηάεε βαιπνυ πμο ζμο πνμλεκεφμοκ βζαηί βνήβμνα εα παφζδ κάκαζ πζα 

ιοζηζηυ ηαζ εα ζμο δδιζμονβδεμφκ έκα ζςνυ δοζάνεζηα. Γοζηοπχξ πμθθμί, εα εεθήζμοκ 
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κα επςθεθδεμφκ απ‘ ημ αηφπδιά ζμο. Πανάθθδθα δεκ ιπμνχ εβχ κα ζε ζοιαμοθέρς κα 

ελαπαηήζδξ ημκ άκενςπμ πμο εα πάνδξ. Θα ημο πδξ ηδκ αθήεεζα ιυκμ υηακ ηενδίζδξ ηδκ 

ειπζζημζφκδ ημο ηαζ εα είζαζ αεααία, πςξ, ακελάνηδηα απυ ηδκ πεναζηένς ζηάζζ ημο, δεκ 

εα ζε εηεέζδ. Σμ γήηδια είκαζ πμθφ θεπηυ ηαζ εέθεζ ιεβάθδ πνμζμπή» ΥΑΜΔΝΑ ΝΗΑΣΑ 

(η.82 ζ.52).  

122
 Ζ αηζζεκαηηθή ζχκβνπινο δελ δηζηάδεη λα ζπζηήζεη θαη ηελ αλνρή ηνπ «αβαπδιέκμο» 

πνπ πεγαίλεη θαη «ι‘ άθθεξ βοκαίηεξ(!): «Πυζμ ααζακίγεζξ ημ ιοαθυ ζμο άδζηα ιζηνή ιμο 

θίθδ! Ο αβαπδιέκμξ ζμο ιπμνεί κα ζ‘ αβαπά πμθφ, ηαζ κα πδβαίκδ ι‘ άθθεξ βοκαίηεξ, βζα 

ημοξ θυβμοξ πμο ιυκδ ζμο ελδβείξ. Αοηυ υιςξ δεκ πνέπεζ κα ζε ζηεκμπςνή. Αξ πενκά απυ 

πάκς ζμο ζακ ηάηζ απαναίηδημ ηαζ αδζάθμνμ. Οφηε κα ημο θεξ ηίπμηα (…)» 

ΜΔΛΑΥΡΟΗΝΖ ΚΑΣΑΚΟΠΟ (η.21 ζ.6). «Με πυζμ πυκμ ημ θέεζ! Με πυζδ πίηνα! Σδξ 

θαίκεηαζ αηαηακυδημ, θμαενυ. Όζηενα απυ ηυζςκ πνυκςκ γςή… ιε παζδζά ιεβάθα (…) ηαζ 

ημζκςκζηή εέζζ (…) Σδκ ημζηάγς ηαζ πμκχ ιαγί ηδξ Δίιαζ υιςξ ζίβμονδ πςξ ημ θάεμξ 

είκαζ δζηυ ηδξ. Βάγμοιε πμηέ ημ αάγμ ιε ημ βθοηυ ιπνμζηά ζημ παζδί, ηζ εκχ ημο 

απαβμνεφμοκ κα ημ θάδ; Οζ άκδνεξ - ηζ αξ ιδκ ημοξ ηαημθακή - ιμζάγμοκε ζοπκά ιε 

παζδζά. ηακ θαπηανμφκ ηάηζ πμο ημοξ ανέζεζ δεκ πμθοζηέπημκηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ. Ζ θίθδ 

ιμο λέπαζε πυζεξ ενςηζηέξ ηςιςδίεξ έπμοκ βναθεί ιε εέια ηδ ζογοβζηή απζζηία ηαζ ηδκ 

ενςηζηή δνάζζ ηδξ οπδνέηνζαξ. Σδ βοκαίηα ημοξ ηδκ έπμοκ πζα ζοκδείζεζ Συζα πνυκζα ιαγί 

(…) θέκε ζοπκά. Ζ οπδνέηνζα είκαζ κέα, υιμνθδ, εθηοζηζηή. Έπζαζε δμοθεζά βζα κα αβάθδ 

ημ ρςιί ηδξ Αθθά μ ‗ηφνζμξ‘ ηδκ ακηζηνφγεζ λαθκζηά ιε ενςηζηυ ιάηζ. Ακοπενάζπζζηδ 

πέθηεζ ζηα δίπηοα ημο. Καζ ηυηε ηα εφιαηα είκαζ δφμ ηαζ δ οπδνέηνζα ηαζ δ ζφγοβμξ. αξ 

αθέπς απυ ηχνα κα ζμοθνχκεηε ηα θνφδζα. Σί θέεζ δ Μονηχ; Γίκεζ άθεζζκ αιανηζχκ ζημκ 

ακήεζημ; πζ ηαευθμο. Καιιζά δζηαζμθμβία δεκ οπάνπεζ βζα ηδκ εθαζηζηή ζοκείδδζζ. Αθθά 

δεκ πνυηεζηαζ βζ‘ αοηυ. Γεκ οπάνπεζ ηαιιζά δζηαζμθμβία ηαζ βζα ηδ ζφγοβμ πμο ζηέπηεηαζ 

πενζςνζζιέκα ηαζ δεκ θμβανζάγεζ πμζμ είκαζ ημ πναβιαηζηυ μζημβεκεζαηυ ηδξ ζοιθένμκ. Σμ 

ζοιθένμκ ηδξ είκαζ ή κα πάνδ ιζάκ δθζηζςιέκδ αμδευ ή κα ηάκδ ιυκδ ηδξ ηζξ δμοθεζέξ ιε 

ιζα παναδμοθεφηνα έηηαηηδ. Δίκαζ πίθζεξ θμνέξ ηαθφηενμ κα ηάκδ ιυκδ ηζξ δμοθεζέξ πανά 

κα ηνμθμδμηήζδ ηδκ πανάδμζζ ηδξ απζζηίαξ πμο ηαθθζενβμφκ απυ αζχκεξ μζ άκδνεξ. Θα ημκ 

πνμθοθάλδ έηζζ απυ έκα ηαηυ ηαζ εα πνμθοθάλδ ιαγί ηαζ ηδ ζογοβζηή πίζηδ, ηδ ζογοβζηή 

εοηοπία ηαζ ηδκ μζημβεκεζαηή ανιμκία ιέζα ζημ ζπίηζ ηδξ.» (η.41 ζ.40). 

123
 Βι. ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ (η.205 ζ.54). 

124
 « (…) Ή χνζιυηδξ ηδξ βοκαίηαξ είκαζ έββφδζζ βζα ηδκ επζηοπία εκυξ βάιμο. Γζχλε ημ 

θυαμ πμφ έπεζξ ιήπςξ ζμο ηάκδ απζζηίεξ ανβυηενα. Ββάθημ απυ ημ ιοαθυ ζμο. Απυ ζέκα 

ηαζ ιυκμκ ελανηάηαζ ή πίζηδ ημο ιέθθμκημξ ζογφβμο. Υάνζζέ ημο ηδκ εοηοπία ηαζ δνέρε 

εηείκα πμο ζμο πνμζθένεζ υ ίδζμξ ηυζμ πνυεοια. Δφπμιαζ ηαθά ηαζ βνήβμνα ζηέθακα (…)» 
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ΣΕΟΚΟΝΣΑ (η.35 ζ.36). «ηακ υιςξ ιζα βοκαίηα πνυηεζηαζ κα θηζάλδ μζημβέκεζα - βζαηί 

αοηυ εα πδ βάιμξ - ηυηε πνέπεζ κα ιέηνδζδ ηαζ κα γφβζζδ υθα: δδθαδή ηαζ ηδκ αιμζααία 

έθλζ, ημκ ένςηα, ηαζ ηδκ εηηίιδζζ, ημ ζεααζιυ, ηδ θζθία, ηαζ ηα θοζζηά δδθαδή ηαζ ηα 

ημζκςκζηά πνμζυκηα ημο πνμζχπμο», ΚΛΔΗΓΗΧΜΔΝΖ ΚΑΡΓΗΑ (η.56 ζ.49). Μεγάινο ν 

αξηζκφο ησλ αλαγλσζηξηψλ, αιιά θαη ησλ εξσηεκάησλ ηνπο γχξσ απφ ην ζρεδφλ πάληα 

ιεπηφ θαη θξίζηκν δήηεκα ηεο ζπκβίσζεο. Βι. ηηο ζπκβνπιέο ηελ Μονηχξ (η.30 ζ.6, 32 

ζ.8).  

125
 ηήξηγκα ζηελ πξνζπάζεηα ηεο γπλαίθαο λα αληηκεησπίζεη ηνπο θξαδαζκνχο απφ ηηο 

αζπλέπεηεο ηνπ ζπδχγνπ ε Μονηχ πξνηείλεη ηα παηδηά: «(…) Έπεζξ ζφιιαπμ ηδκ ημνμφθα 

ζμο ηαζ ημ αονζακυ παζδί ζμο. Ζ γςή είκαζ αεθδηζηυξ ζηίαμξ. Αλίγεζ κα αβςκζζηήξ βζα ημ 

έπαεθμ ηδξ επζηοπίαξ. Τπμιμκή (…)». ΚΑΗΣΖ Η.13.13.1 (η.40 ζ.40). Βι θαη ηηο ζπκβνπιέο 

ζηε ΕΧΖ Μ. (η.300 ζ.47), ΑΠΑΣΖΜΔΝΖ (η.387 ζ.4). 

126
 Μονηχ (η.40 ζ.40). 

127
 «(…) Υνδζζιμπμίδζε ηα ιεβάθα ‗βοκαζηεία‘ ιέζα αθμφ δ ακάβηδ ημ επζαάθθεζ. 

Πνμζπμζήζμο πςξ δεκ πμκείξ βζα ηδ ζηάζδ ημο. Φνυκηζζε υζμ ιπμνείξ πενζζζυηενμ ηδκ 

ειθάκζζί ζμο. Ακ δεκ έπδξ μζημκμιζηά πενζεχνζα αάθε ηδ θακηαζία ηαζ ηδκ πνμημπή ζμο 

ζ‘ εκένβεζα ηαζ θηζάλε ηάεε ιζηνμπναβιαηάηζ πμο εα ζε δείλδ δζαθμνεηζηή. Κάκε ηδκ 

ημνμφθα ζμο αββεθμφδζ ειθακίζεςξ (…)» ΚΑΗΣΖΝ 1.13.13.1. (η.39 ζ.56). «(…) Πμθφ 

απμηεθεζιαηζηυηενα εα επζηφπδξ ακ πνμζέλδξ ημκ εαοηυ ημο. Ακ πενζπμζδεήξ ηδκ μιμνθζά 

ζμο. Ν‘ αθθάλδξ πηέκζζια. Να δμηζιάζδξ ηαζκμφνβζμ ιαηζβζάγ. Να θμνέζδξ ηάηζ κυζηζιμ 

ημιρυ, δζαθμνεηζηυ, κα παξ ζημ εέαηνμ (…)» ΑΞΔΥΑΣΟΝ ΠΟΝΟ (η.51 ζ.56). «(…) Γζα 

κα ημκ απμζπάζεηε απυ ηδκ ‗λέκδ επίδναζζ‘ (…) ηαθθζενβήζηε ηα πανίζιαηα ζαξ, 

δείπκμκηαξ ηδκ μιμνθζά ηαζ ηδκ αλία ζαξ, πνμζεπηζηά, δζαηνζηζηά ηαζ ααίαζηα(…)» (η.40 

ζ.40), ζπκβνπιεχεη ε Μδνηχ  

128
 «Να ιδκ παναιεθείξ ημκ εαοηυ ζμο (…) Να εκδζαθένεζαζ βζα ηάεε ηζ πμο ζε 

πενζζημζπίγεζ κα ιεηέπδξ εκενβά ζηδ γςή, κα δζααάγδξ ηαζ κα ακαπηφζζδξ ημ πκεφια ζμο, 

κα θνμκηίζδξ κ‘ απμηηήζδξ ιζα πνμζςπζηυηδηα (…)» ΜΑΗΡΖΝ Γ. (η.89 ζ.38). «(…) Πάνε 

ηαζ δζάααζε. Πθάηοκε ημοξ μνίγμκηέξ ζμο (…) Να πδβαίκδξ ζημ κμζμημιείμ μπθζζιέκδ ιε 

ημ πζμ βθοηυ ζμο παιυβεθμ (…) ελήβδζέ ημο πςξ εέθεζξ κα ανίζηεζαζ πζμ ημκηά ημο 

πκεοιαηζηά, βζαηί ημκ αβαπάξ ηαζ βζαηί πμεείξ πμθφ ηδκ ροπζηή ηαζ πκεοιαηζηή επζημζκςκία 

ιαγί ημο (…) Μδ δείλδξ ηδ γήθεζα ζμο. Φνυκηζζε ιυκμ κα είζαζ υιμνθδ απέκακηζ ζηδκ 

άθθδ. Ζ ιδηνυηδηα πανίγεζ βμδηεία ζηδ βοκαίηα. Δίκαζ αδφκαημ κα ιδ ζε πνμζέλδ μ άκδναξ 

ζμο (…)» ΚΑΗΣΖ 1.13.13.1 (η.40 ζ.40). 

129
 η.264 ζ.71. 
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130

 Σίηινο «δεζπμζκίξ» πνπ απνθηνχζαλ νη αλχπαληξεο γπλαίθεο κεηά ηελ λεαληθή ειηθία, 

επεξέαδε φπσο θαίλεηαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπο ηζνξξνπία θαη επέθεξε ηνλ γπλαηθείν 

αληαγσληζκφ. Σν πεξηνδηθφ χζηεξα απφ αηηήκαηα ηνλ αληηθαζηζηά κε ην «ηονία». «Θα 

βνάθεηε ιυκμ ημ υκμιά ζαξ πςνίξ ημ ‗δεζπμζκίξ‘» ζπκβνπιεχεη ε φκηαλδ ηνπ πεξηνδηθνχ  

ηελ Δθέκδ ςηδν…(η.412 ζ.17). Βι. επίζεο ηηο απφςεηο αλαγλψζηξηαο γηα ην ζέκα. 

«Κπξία ή δεζπνηλίο;» (η.418 ζ.4) αιιά θαη ηνπ αλαγλψζηε Ν.Α. (η.290 ζ.12). 

131
 «Δίκαζ θοζζηυ κα πενκάδ ιζα ηέημζα ηνίζδ έκαξ άκδναξ, πμο αθέπεζ κα ηθοδςκίγεηαζ δ 

επαββεθιαηζηή ημο οπυζηαζδ. ηάζμο δίπθα ημο εανναθέα ηζ αοηυ εα ζαξ ζοκδέζδ 

πενζζζυηενμ. Ακ άθθμζ είκαζ μζ θυβμζ πμο ζμο απμδίδεζ ηδκ εθεοεενία ζμο, εα ημ 

ακηζθδθεείξ ηαεανά ηζ‘ έπεζξ πάκηα ηαζνυ κ‘ απαζονεείξ αλζμπνεπχξ» (η.347 ζ.9). 

132
 «(…)Καζ ηχνα βζα ημκ θναβιυ πμο αάθαηε ζπεηζηχξ ιε ηδκ δθζηία ηςκ οπμρδθίςκ ημο 

δζαβςκζζιμφ ζαξ. Σδκ ηνζακηάνα βοκαίηα αοηήξ ηδξ επμπήξ δεκ ηδκ αθήκμοκ μζ αζπμθίεξ 

βζα ημκ ηαθθςπζζιυ ηδξ μιμνθζάξ ηδξ ηαζ βζ‘ αοηυ δεκ εα ιπμνέζεζ κ‘ αζπμθδεεί ιε ηάηζ 

εεηζηυ ηαζ άζπεημ ι‘ αοηήκ (…)», γξάθεη κεηαμχ άιισλ κηα αλαγλψζηξηα (η.290 ζ.13).  

133
 « Υνεζάγεηαζ κα πνμζβεζςεείξ!. Οζ εοβεκζημφ ζππυηεξ, πμο έραθθακ βμκαηζζημί ημκ 

ένςηα ημοξ ζηζξ ελατθςιέκεξ πονβμδέζπμζκεξ, ακήημοκ ζημ πανεθευκ! Οζ ζφβπνμκμζ 

άκδνεξ είκαζ αζαζηζημί, δοκαιζημί, ηοκδβμί ηςκ οθζηχκ ιέζςκ πμο μθείθμοκ – μζ ίδζεξ μζ 

βοκαίηεξ ημοξ ημ γδημφκ- κα πνμζθένμοκ ζηδ βοκαίηα ημοξ (…)», ζπκβνπιεχεη ε Μονηχ 

(η.383 ζ.5).  

134
 Απφ ηελ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη κεηά, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

πξνζσπηθή αιιεινγξαθία ππάξρεη θάπνην ελδηαθέξνλ απφ ηα λέα θνξίηζηα γηα ζπνπδέο 

ζην εμσηεξηθφ. Βι.(η.230 ζ.73, 355 ζ.11, 378 ζ.16, 439 ζ.6) θιπ.. Αιιά ελδηαθέξνληαη 

θαη γηα παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα. Σα λέα θνξίηζηα ελδηαθέξνληαη γηα λέα 

επαγγέικαηα φπσο : Μνληειίζη (η.352 ζ.10, η.355 ζ.11, η.437 ζ.18), Μαλλεθέλ (η.353 

ζ.34, 357 ζ.106, 419 ζ.19), Αηζζεηηθφο (η.437 ζ.18), Νηεθνξαηέξ - Γηαθνζκεηηθή – 

θελνγξαθία (η.291 ζ.95, 352 ζ.10, 353 ζ.34, 437 ζ.18), θελνζεζία (η.359 ζ.131), 

Γεκνζηνγξαθία (η.359 ζ.133), Φπραλαιχηξηα–Φπρνιφγνο (η.419 ζ.19, 477 ζ.148), 

Ξελαγφο (η.351 ζ.25, 357 ζ.106), θελνζεζίαο (η.352 ζ.9), Φσηνγξαθία (η.350 ζ.15), 

Βηβιηνζεθάξηνο (η.347 ζ.138), Νεπηαγσγφο (η.353 ζ.34, 358 ζ.21), Φπζηνζεξαπεία (η.355 

ζ.12), πλνδφο πινίσλ (η.437 ζ.18), Γαθηπινγξαθία (η.357 ζ.106), Αεξνζπλνδφο (η.360 

ζ.140, 477 ζ.158) θ.ά. Αιιά θαη γηα ζπνπδέο κέζσ Αιιεινγξαθίαο. πσο Εσγξαθηθήο 

(η.351 ζ.24). Κνπηηθήο-Ραπηηθήο (η.355 ζ.11, 477 ζ.158) θ.ά. Ζ λέα ζηήιε πνπ 

δεκηνπξγεί ην πεξηνδηθφ «ΜΑΓΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ» δείρλεη κεηαμχ άιισλ θαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηξηψλ γηα κεξηθή απαζρφιεζε, ζε καζεηέο θαη’ νίθνλ, καζήκαηα. 
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Αγγιηθψλ (η.373 ζ.17, 400 ζ.22), Γαιιηθψλ (η.504 ζ.107). Φπζηθήο-Υεκείαο-

Μαζεκαηηθψλ (η.400 ζ.22, 451 ζ.36) γηα ην γπκλάζην θιπ.  

135
 η.300 ζ.94. 

136
 Σν παξάπνλν κηθξήο αλαγλψζηξηαο:«(…) Δίιαζ 16 πνμκχκ ηζ‘ έπς έκα θθενη ι‘ έκα 

αβυνζ 18. Σίπμηα ημ ζμαανυ αέααζα, αθθά ηάηζ πμο ιμο πνεζάγεηαζ, βζαηί ιμο δίκεζ ιζακ 

αοημπεπμίεδζδ, πμο ιμο θείπεζ ελ‘ αζηίαξ ηδξ πμθφ κέαξ - ιυθζξ 35 πνυκςκ- πμθφ ςναίαξ 

ηαζ έλοπκδξ ιαιάξ ιμο. Με ημκ ιπαιπά, πμο είκαζ ιεβαθφηενυξ ηδξ ηαηά 15 πνυκζα, είκαζ 

πμθφ αβαπδιέκμζ, αθθά –πχξ κα ζάξ ημ ελδβήζς; πμο ανίζηεηαζ δ ιαιά ηάεε άθθδ 

βοκαζηεία πανμοζία εηιδδεκίγεηαζ. Δίκαζ ηυζμ βμδηεοηζηή. Έπς πάεεζ ηυιπθελ 

ηαηςηενυηδημξ. Αηυιδ ηζ μζ κεανμί, πμο εα έπνεπε, θυβς δθζηίαξ, κα θθενηάνμοκ ειέκα, 

ιαβεφμκηαζ ιε ηδ ιαιά (...)», βι. Ακμζλζάηζηδ Θθίρδ (η.396 ζ.8) 

137
 Χζηφζν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πέξαλ ησλ γλσζηψλ ζπκβνπιψλ, πεξί 

πξνζσπηθφηεηαο θαη θαιιηέξγεηαο θιπ, ε αλαλέσζε ηεο εκθάληζεο ηεο γπλαίθαο ζηελ 

δεθαεηία ηνπ 1960 δελ είλαη αξθεηή, φπσο θαίλεηαη. Ζ Μονηχ πξνζζέηεη θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο δηαθξηηηθήο ζειπθφηεηαο φρη κφλν ζηελ παληξεκέλε γπλαίθα αιιά θαη 

ζηα λέα θνξίηζηα: «(…) Καθθζενβήζμο. Πανάθθδθα ιε ηδκ ειθάκζζή ζμο κ‘ ακαπηφλδξ ηδ 

εδθοηυηδηα ζμο πςνίξ, εηγήηδζδ», ζπκβνπιεχεη κηα θνηηήηξηα (η.394 ζ.8). κσο ηελ 

ζειπθφηεηα πνπ πξνηείλεη ηψξα, δεηνχζε ε ίδηα απφ κηα λεαξή αλαγλψζηξηα λα ηελ 

θαιχςεη, γηα λα κελ πξνθαιεί ηνλ κλεζηήξα ηεο ζηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία «(…) Καζ 

κάκαζ αέααζμ πςξ εα πακηνεοηήηε ιεηά έκα πνυκμ πνέπεζ κα απμθφβεζξ ηζξ επαθέξ. 

Πνμζπάεδζε κα ιδ κηφκεζαζ πνμηθδηζηά ηαζ μζ ζηάζεζξ ζμο κα είκαζ ζεικέξ (...)» (η.185 

ζ.54).  

138
 η.396 ζ.8. 

139
 πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αιιεινγξαθία, ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 αξθεηά λέα θνξίηζηα 

είλαη ηνικεξά. Γελ δηζηάδνπλ λα θιεξηάξνπλ ηα ζπλνκήιηθά ηνπο αγφξηα, ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο, αθφκα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη εξσηηθέο ζρέζεηο, κε κεγαιχηεξνπο άλδξεο 

παληξεκέλνπο. Θέκαηα γλσζηά θαη απφ ηαηλίεο ηνπ Διιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960. Δλδεηθηηθέο είλαη νη απαληήζεηο ζηηο επηζηνιέο: «Να αθήζδξ ημ παζδί 

κα ιεθεηήζδ ηα ιαεήιαηά ημο ηαζ κα ιδ ημ λειοαθίγδξ απ‘ ημ πανάεονμ. Δίζαζ πμθφ ιζηνή 

αηυια βζα κα έπδξ ζημ κμφ ζμο ζ‘ ενςημδμοθζέξ ηαζ κα εέθεζξ κα παναζφνδξ ηζ άθθμοξ» 

(η.336 ζ.13). «Ζ θίθδ ζμο έπεζ δίηδμ. Θα έπνεπε κα πνμζεέζδ υηζ μ ηαεδβδηήξ ζμο εα ζε 

παναηηδνίζδ ‗εθαθνχκ ανπχκ‘ ηαζ εα πάζδ ηδκ εηηίιδζή ημο βζα ζέκα, αθέπμκηαξ κα ημκ 

θθενηάνδξ απνμηάθοπηα (…)» (η.394 ζ.8). «Γζα κα εηθένδξ ιζα ηέημζα αανεζά ηαηδβμνία, 

πνέπεζ κα έπδξ απηέξ απμδείλεζξ υηζ δεκ ηάκεζξ θάεμξ. Καιιζά θμνά ηα θαζκυιεκα 

απαημφκ. Αθθά ζηδκ πενίπηςζδ πμο είζαζ απυθοηα ζίβμονδ ηαζ ιάθζζηα υηζ ηαζ δ ιδηένα 
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ηδξ ιζηνήξ είκαζ εκ βκχζεζ, ηυηε ηαζ πάθζ ιδ δδιζμονβήζδξ ζηάκδαθμ. Δηείκδ βνήβμνα εα 

λειοαθζζηή ιε κέμοξ ηδξ δθζηίαξ ηδξ ηζ εηείκμξ εα ζοκέθεδ αθέπμκηαξ ηδκ ηυνδ ημο ζπεδυκ 

ζοκμιήθζηή ηδξ. Γοζηοπχξ, ηάπμηε πενκάκε ηέημζα ιαφνα ζφκκεθα απυ ημοξ ακέθεθμοξ 

μονακμφξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ εοηοπίαξ» (η.396 ζ.8). Χζηφζν, νη ζπκβνπιέο ηεο Μονηχξ 

αθνξνχλ ηελ κεγάιε, κεξίδα ησλ δεηιψλ ησλ επαίζζεησλ θαη ζπλεζηαικέλσλ θνξηηζηψλ 

πνπ ηεο απεπζχλνληαη. Βι. Διίδα-Άλλα Γειβεξνχδε, Οζ κέμζ ζηζξ ηςιςδίεξ ημο εθθδκζημφ 

ηζκδιαημβνάθμο 1948-1974, Αζήλα 2004. 

140
 «Να δδιζμονβήζεζξ πανέεξ δζαθμνεηζηέξ απυ ημκ ηφηθμ ηδξ ιδηέναξ ζμο ηαζ κα ιδκ 

παίνκδξ ηαηάηανδα ημ ηί ζηέπημκηαζ βζα ζέκα. ζμ βζα ηδ θοζζηή ζμο ειθάκζζδ, ιδ 

θμαάζαζ. Βνίζηεζαζ ζηδκ δθζηία πμο πανμοζζάγεζ ηέημζα ιεζμκεηηήιαηα. ΄ έκα- δομ 

πνυκζα ιε θίβδ πνμζμπή, εα είζαζ ιζα υιμνθδ ημπέθθα» (η.453 ζ.36). 

141
 η.459 ζ.119.  

142
 Βι ηελ ζπκβνπιή ζηελ ΜΑΡΗΑ (η.459 ζ.119). 

143
 «Ζ εεςνία ζαξ υηζ ζήιενα ‗ηονζανπμφκ μζ ημθιδνέξ ηαζ υπζ ηα εοαίζεδηα ηαζ 

ζοκεζηαθιέκα ημνίηζζα‘ δεκ ιπμνεί κα εθανιμζεή ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ. Όζηενα 

ελανηάηαζ απυ ηδ ζδιαζία πμο δίκεηε ζηζξ ‗ημθιδνέξ‘. Βέααζα, ‗δ ελάνηδζδ απυ ηδ ιαιά‘ 

είκαζ ‗αδοκαιία‘, ημ βεβμκυξ υιςξ υηζ ημ δζαπζζηχζαηε ηαζ ημ παναδέπεζηεε είκαζ (…) 

‗ηυθιδ‘. Αθήζηε, θμζπυκ, εθεφεενμ ημκ εαοηυ ζαξ κ‘ ακηζδνάζδ ιε ημκ ηνυπμ πμο εζείξ 

κμιίγεηε ζςζηυ. Καζ ιδ λεπκάηε υηζ πνεζάγεηαζ πενζζζυηενδ ηυθιδ βζα κα οπμζηδνίλεηε ηζξ 

ανπέξ ζαξ απυ ημ κα ζοκεδημθμβήζεηε ιε ‗βεκζηέξ εκηοπχζεζξ‘» (η.453 ζ.36).  

144
 Βι. ζεκ.135 

145
 η.330 ζ.106. 

146
 «Δίζηε ιάθθμκ ιεβάθμζ ηζ μζ δου βζα ηέημζα παζδζανίζιαηα. Έηζζ, πάκηςξ, πμο ηα 

βνάθεζξ, εα πνμηυρδξ κςνίηενα απυ ηείκμκ, πνάβια πμο επζζφνεζ ηδκ μνβή ημο! Καευθμο 

εομίςκμ ζδιείμ», ζπκβνπιεχεη ε Μονηχ κηαλ αλαγλψζηξηα (η.427 ζ.144).  

147
 «Σα πνάβιαηα είκαζ υπςξ αηνζαχξ ηα θμαάζαζ. Γζα ηείκμκ είκαζ ιζα ηαθή θφζδ ζημ 

αζζεδιαηζηυ ηαζ ημ (…) ζελμοαθζηυ πνυαθδια ζακ κεανυξ θμζηδηήξ πμο είκαζ. ε ζέκα 

ιέκεζ δ κηνμπή, ημ αίζεδια εκμπήξ δ πζηνία. Καζ ημ ιέθθμκ; Οηηχ πνυκζα πμο πνεζάγμκηαζ 

βζα κ‘ ανπίζεηε ηαζ κα ηεθεζχζεηε ημ Πμθοηεπκείμ είκαζ οπεναμθζηά βζα κα ααζίγεζαζ απυ 

ηχνα ζημ βάιμ. ημ ιεηαλφ εα ζοιαμφκ πμθθά (…) Σμ έπς λακαβνάρεζ: Γεκ ζοιαζαάγμκηαζ 

ζπμοδέξ ιε ενςηζηέξ οπμεέζεζξ» (η.347 ζ.9).  

148
 «πζ ααέααζμοξ, ιαηνμπνυκζμοξ ένςηεξ, αθμφ θαίκεζαζ κα επζδζχηδξ ιζα ζίβμονδ 

απμηαηάζηαζδ. Κακείξ απυ υζμοξ ζε ηνζβονίγμοκ δεκ είκαζ έημζιμξ ή δζαεέζζιμξ βζα βάιμ. 

Να ζηναθήξ ζε ηάπμζμκ πζμ χνζιμ, πζμ ακελάνηδημ, πζμ ‗βζκςιέκμ‘ βζα βάιμ» (η.396 ζ.8). 
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149

 Βι. Δ.Ο.Υ. (η.230 ζ.72). 

150
 ΓΗΑΔΜΗ (η.374 ζ.4). 

151
 «Δίκαζ πμθφ δοζάνεζημ κα ζοκζζηά ηακείξ δζαγφβζμ. ε ιενζηέξ υιςξ πενζπηχζεζξ υπςξ 

δ δζηή ζμο, είκαζ δ ιυκδ θφζδ (…)» (η.397 ζ.4). «Ζ θφζδ ημο δζαγοβίμο δεκ πνέπεζ κα ζε 

ηνμιάγδ ζ‘ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ. Φοζζηά ηα πνμαθήιαηα πμο εα δδιζμονβδεμφκ δεκ εα 

είκαζ ιζηνά. Αθθά έηζζ, υπςξ ιμο ηα βνάθεζξ, δεκ αθέπς άθθδ δζέλμδμ» (η.427 ζ.144).  

152
 η.432 ζ.19.  

153
 «Να πνμζπαεήζεζξ κα ιδ ζοβηαημζηήζεζξ ιε ηδκ πεεενά ηαζ ηδκ ημοκζάδα ζμο, αθμφ 

πνμαάθθμοκ ηέημζεξ απαζηήζεζξ απυ ηχνα. Σμ ηαεήημκ ζμο απέκακηζ ζηδ πεεενά ζμο είκαζ 

υπςξ ηαζ ζηδ ιδηένα ζμο. Σίπμηα πενζζζυηενμ. Ο ηαεέκαξ έπεζ ηδ εέζδ ημο ηαζ ηα θυβζα 

ηδξ ημοκζάδαξ ζμο δεκ δείπκμοκ άκενςπμ πμθζηζζιέκμ. Θα ιεηακζχζεζξ άζπδια ακ 

ζοβηαημζηήζδξ ιαγί ημοξ» (η.306 ζ.93). 

154
 «Αγαπεηή ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.526 ζ.5). 

155
 η.559 ζ.9.  

156
 η.450 ζ.38, 547 ζ.4.  

157
 η.585 ζ.7.  

158
 η.555 ζ.15. Γηα ην δήηεκα απηφ, ην πεξηνδηθφ δεκηνχξγεζε νιφθιεξν ζέκα κε ηίηιν 

«Οη αλαγλψζηεο επηζεκαίλνπλ: «Αλζχιαηα … αηαηάθθδθα βζα βοκαίηεξ». Παξαζέησ 

παξαθάησ απφζπαζκα γηα ην δήηεκα, φπνπ κεηαμχ άιισλ πιεξνθνξνχκαζηε γηα ην 

πλεχκα ησλ λφκσλ θαη ην «ζπμθζηυ έεζιμ» ηεο επνρήο σο πξνο ην γπλαηθείν θχιν, αιιά 

θαη ηηο γπλαηθείεο θαηαθηήζεηο ζην ρψξν ηνπ δεκφζηνπ βίνπ. «Να θμζπυκ πμο δ (…) 

ακδνμηναημφιεκδ ημζκςκία ιαξ ανήηε ημκ ηνυπμ ηδξ κα επζαθδεή εηεί πμο δεκ είπε δίηαζμ. 

«Μπμνείξ κα είζαζ δ πνχηδ ιαεήηνζα, αθθά υπζ κα πάνδξ ηαζ ημ πνμαάδζζια ηςκ αβμνζχκ» 

Βθέπεηε, υιςξ, ζ‘ υθεξ ηζξ δδιυζζεξ ηεθεηέξ έπμοιε ηαεμνίζεζ πμζμξ απυ ημοξ επζζήιμοξ εα 

έπδ ημ πνμαάδζζια –ακάθμβα ιε ηδ εέζδ πμο ηαηέπεζ ζηδκ Πμθζηεία- ζημ ζπμθείμ, ημ 

θφζαιε ιζα ηζ έλς: ημ πνμαάδζζια ημ έπμοκ ηα‘ αβυνζα! Μα, ημ ζπμθζηυ έεζιμ θέεζ πςξ ημ 

πνμαάδζζια ζηδκ εεκζηή ιαξ εμνηή ημ έπεζ μ πνχημξ ιαεδηήξ. Ίζςξ ηδ θέλδ κα ηδκ 

ακαβνάθδ ηαζ μ κυιμξ. Αθθά ακ μ πνχημξ ιαεδηήξ ηφπδ κα είκαζ ιαεήηνζα; Αηοπχξ εα ιαξ 

πδ μ ανιυδζμξ, ίζςξ ηαζ ιε φθμξ ηαηακμήζεςξ βζα ηδκ αδζηία πμο βίκεηαζ, μ κυιμξ βνάθεζ 

ιαεδηήξ» θιπ. ζην ίδην. 

159
 «Γξάκκαηα ζηε ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.553 ζ.5). Μηα ηδέα γηα ηα «απαβμνεφεηαζ» ηεο επαξρίαο 

δίλεη ε επηζηνιή καζήηξηαο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεσο ηνπ Γπκλαζίνπ ηεο Μπηηιήλεο «(…) 

αοηυ πμο βίκεηαζ ζημ δζηυ ιαξ ζπμθείμ δεκ βίκεηαζ πμοεεκά αθθμφ. Δηηυξ ημο υηζ είιαζηε 

οπμπνεςιέκεξ κα θμνάιε πμδζά, ημνδέθα ηαζ ζήια ζημ ζπμθείμ, πνέπεζ κα αηυιδ κα ηα 
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θμνάιε μθυηθδνδ ηδ ιένα. Έηζζ ηαζ αβάθμοιε ηδκ ημνδέθα, εα ηζιςνδεμφιε ιε δφμ διένεξ 

απμαμθή ημ θζβυηενμ. Απαβμνεφεηαζ κα πάιε ζζκειά (εηηυξ απυ ηδκ Πέιπηδ, έςξ ηζξ 7 ι.ι.). 

Απαβμνεφμκηαζ ηα πάνηο. Απαβμνεφεηαζ κα πάιε ζε ηέκηνμ. Απαβμνεφμκηαζ μζ πμνμί. 

Απαβμνεφεηαζ κα πάιε κα ηαεήζμοιε ζηα γαπανμπθαζηεία. Απαβμνεφεηαζ κα θμνάιε 

πακηεθυκζα. Απαβμνεφεηαζ κα αάγμοιε ζηζά ζηα ιάηζα. Απαβμνεφεηαζ κα ιζθάιε ιε αβυνζα. 

Απαβμνεφεηαζ κα ιεηαιθζεζημφιε ηζξ απμηνζέξ. Καζ έκα ζςνυ άθθα ‗απαβμνεφεηαζ‘. 

Καηαθαααίκεηε ηχνα, μφηε θίβμ μφηε πμθφ, ζακ γχα. Καηάθενακ μζ ηαθμί ηαεδβδηαί ιαξ, 

πμο θνμκηίγμοκ βζα ημ (…) ηαθυ ιαξ, κα ιαξ ηάκμοκ ημιπθελζηέξ. Ζ πανά εκυξ αεχμο 

πάνηο είκαζ βζα ιαξ απαβμνεοιέκδ. Δίιαζ 18 πνμκχκ ηαζ δεκ έπς πάεζ ζε ηακέκα πάνηο. 

Μζα θμνά πμο ιίθδζα ι‘ έκα αβυνζ πενζζζυηενμ απυ πέκηε θεπηά, ιε απέααθακ. Σα βνάθς 

υθα αοηά ιε ηδκ εθπίδα πςξ ηάπμζμξ εα ιαξ θοπδεή»(ζην ίδην). 

160
 Βι. Π.Α. (η.571 ζ.9). Σν ζέκα ηεο πνδηάο απαζρνιεί ηηο λέεο ζηελ επαξρία κέρξη ην 

ηέινο ηεο πεξηφδνπ, θαη δεκηνπξγεί επηζηνινγξαθία κε αληίζεηεο απφςεηο. Ζ ζρνιηθή 

πνδηά ζηεξεί απφ ηα θνξίηζηα ηε δπλαηφηεηα πηνζεηήζνπλ ηηο ηάζεηο ηεο λέαο κφδαο, ελψ 

ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο ε κφδα αθνινπζείηαη, 

φπσο θαίλεηαη.(η.543 ζ.4). Καη ε άιιε πιεπξά «(…) Αξ θάαςιε οπ‘ υρζκ ιαξ ηαζ ηάηζ 

άθθμ: Σί ζηενμφκηαζ, αθήεεζα, μζ ‗teens‘ ιυθζξ αβμοκ απ‘ ημ ζπμθείμ, απυ ημ ιεζδιένζ ιέπνζ 

ηα ιεζάκοπηα; Σί δεκ θμνμφκ; Πνχηα ήηακ δ άπανδ δθζηία, ηχνα ιυκμ άπανδ δεκ είκαζ. 

ηα ζκζηζημφηα λέκςκ βθςζζχκ, πμο θμζηχ ηχνα, ιεηά ηζξ πακεπζζηδιζαηέξ ιμο ζπμοδέξ, 

επεζδή ζηδκ δθζηία ημοξ δεκ είπα ηζξ δοκαηυηδηεξ κα ημ ηάκς, ηζξ αθέπς ιε ιίκζ- ιίκηζ- ιάλζ, 

ημζιήιαηα, ιαηζβζάγ πηεκίζιαηα. Νμιίγεζ ηακείξ πχξ υθεξ μζ πνμζπάεεζέξ ημοξ 

απμαθέπμοκ εζξ ημ κα ζημηχζμοκ ημ ιζηνυ οπυθμζπμ ηδξ παζδζηυηδηαξ ημοξ πμο έπεζ δ 

δθζηία ημοξ, θέξ ηαζ αθάπηεζ, δεκ ημοξ δίκεζ πάνδ (…)» (η.553 ζ.5,7).  

161
 βι. η.82 ζ.52-53.. 

162
 Βι.: «Ζ πληάθηηο ηεο κφδαο απαληά» (η.17 ζ.52), «ΜΟΓΑ» (η.112 ζ.54), «Ζ 

ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ …κφδαο» (η.157 ζ.54), «ε κφδα» (η.256 ζ.72), «ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 

ΜΔ ΥΔΓΗΑ ‘ΡΧΣΖΣΔ ΜΔ ΓΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ’» (ζθίηζα) (η.288 ζ.92), «ΡΧΣΖΣΔ ΜΔ 

ΓΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ» (ρσξίο ζθίηζα) (η.330 ζ.107), «Ζ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΜΑ …κφδα» 

(η.359 ζ.102), «ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΜΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ» (η.367 ζ.21), «ΡΧΣΖΣΔ 

ΓΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ» (η.389 ζ.3), «ΜΟΓΑ» (η.396 ζ.5), «ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΜΟΓΑ» 

(θσηνγξαθία) (η.456 ζ.146). Γηα ηνπο ζπληάθηεο ηεο Μφδαο πνπ απαληνχλ ζηελ 

αιιεινγξαθία βι. Πξψην Μέξνο: ΗΗ. Οη ζπλεξγάηεο ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ 

163
 πκβνπιέο ζηελ Γίδα Καίηε η.96 ζει.45. 

164
 Δλδεηθηηθά νη ζπκβνπιέο ζηελ αλαγλψζηξηα ΤΜΖ: «1) πζ, ηα βάκηζα δεκ 

ζοκμδεφμοκ πάκημηε ημ πνχια ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ηζάκηαξ ηαζ ηςκ παπμοηζζχκ. Πμθθέξ 
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θμνέξ αημθμοεμφκ ημ πνχια ηδξ υθδξ ειθακίζεςξ ηαζ υπζ ηδξ ηζάκηαξ. Μπμνεί κα θμνάηε 

π.π. ηαθέ παθηυ ηαζ ηαθέ παπμφηζζα, αθθά κα ηναηάηε ηίηνζκδ ηζάκηα. Άθθμηε πάθζκ 

αημθμοεμφκ ημ πνχια ημο ηαζηυθ. Π.π. θμνάηε βηνζ ακζάιπθ ιε ηυηηζκμ ηαζηυθ, ηυηηζκα 

βάκηζα, εκχ ηναηάηε βηνζ ηζάκηα ή ηαζ ιαφνδ. 2) Σα πθεηηά ιπμνμφκ κα ακηζηαηαζηήζμοκ 

ηα δενιάηζκα βάκηζα ιυκμ βζα ζπμν ειθακίζεζξ. 3) Καηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ επζζηέρεςξ, 

ακηζεέηςξ είκαζ πνμηζιυηενμ κα αβάγεηε ηα βάκηζα ζαξ. Γίκεηε έηζζ θζβυηενδ ηοπζηυηδηα 

ζηδκ επίζηερί ζαξ ηαζ ιεζχκεηε ηδκ εκηφπςζζ υηζ ηάεεζηε ζηα ηανθζά βζα κα θφβεηε. 4) Με 

ηδ γαηέηα πμο ιμο θέηε, ιαφνα παπμφηζζα, ιαφνδ ηζάκηα θμοζηνίκζ (θάηεθθμξ) ηαζ ιαφνα 

βάκηζα δενιάηζκα. δ βάκηζα ηίηνζκα πθεηηά ακ εέθεηε κα ειθακζζηήηε πζμ ζπμν (ηαζ ηίηνζκμ 

ιακηήθζ ζημ θαζιυ, ζημκ ηυκμ ημο ηίηνζκμο πμο έπεζ δ γαηέηα ζαξ). Αθμφ υιςξ έπεηε ηαθέ 

αλεζμοάν, πάνεηε ηυηε ηαζ ηαθέ βάκηζα, βζα κα έπεηε ημοθάπζζημκ ιζα εκυηδηα»
164

 (η.81 

ζ.49,64). Αλάινγα εξσηήκαηα θαη ε .Α.Γ. (η.99 ζ.36). 

165
 πσο: ε Δ.Μ.Γ.Κ. «(…)Σδκ ημνμφθα ζαξ κηφζεηε ιεη‘ ακμζπηυπνςια θμνέιαηα ηδξ 

ανεζηείαξ ζαξ, εα είκαζ πμθφ ηαθή. ζμ βζα ηα παπμοηζάηζα άζπνα πάκηα, αθθά ιπμηίηζεξ 

(…)» (η.50 ζ.32). Γηα ΜΗΑ ΚΡΖΣΗΚΟΠΟΤΛΑ δηαβάδνπκε « (…) ημ πακηεθμκάηζ ημο 

παζδζμφ ζαξ κα βίκδ απυ ιπθέ ή άζπνδ ζακηαηνμφηα (…)» (η.89 ζ.55), Β.Ν. «(…) Αξ 

αζπμθδεμφιε πνχηα ιε ημ ημνζηζάηζ. Δθ‘ υζμκ θμαάζηε ιήπςξ ηνοχκδ, δζαθέληε έκα 

ιαθαηυ ιαθθζκάηζ ιμκυπνςιμ. Π.π. έκα θαπέκ ή άθθμ ηέημζμο ηφπμο πενίπμο βζαηί ηα θαπέκ 

ιαγεφμοκ ζοπκά ζημ ηαεανζζηήνζμ. Σα ιαθθζκάηζα ζοκδείγμκηαζ ηχνα πμθφ βζα ηα αιπζβέ 

παζδζηά θμνέιαηα» θιπ. (η.124 ζ.64).  

166
 ΔΡΗΔΣΑ (η.82 ζ.63). «Πμθφ εοπανίζηςξ εα δδιμζζεφζμοιε ηα ιμκηεθάηζα ιπθμφγα πμο 

γδηάηε (…)» ΓΧΡΑ ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ (ζην ίδην). 

167
 Δλδεηθηηθά Βι. ηηο ζπκβνπιέο ζηηο ΡΔΑ Π.ΚΑΗΡΟ (η.17 ζ.52), ΚΔΡΚΤΡΑΗΑ (η.82 

ζ.53).  

168
 η.288 ζ.92.  

169
 Με πνιχ ιίγεο εμαηξέζεηο, φπσο κηαο αλαγλψζηξηαο γηα ζπγραξεηήξηα θαη επρέο ελ 

φςεη ηνπ «Νέμο Υνυκμο» (1954) (η.130 ζ.9 ) κε ηελ θξηηηθή γηα ηελ αλαδεκνζίεπζε, 

άξζξνπ απφ γεξκαληθφ πεξηνδηθφ, «(…) ιζα πενζβναθή, βναιιέκδ απυ ηδκ ίδζα, ηδξ γςήξ 

ηδξ η. Σίκαξ Χκάζδ, δδιμζίεοζδ πμο δδιζμφνβδζε ‗γςδνή ακηίδναζδ‘ ζε ηάπμζεξ 

ακαβκχζηνζεξ ηαζ απέζηεζθακ ‗ςνβζζιέκα βνάιιαηα‘» (η.142 ζ.20).  

170
 Μέζα απφ ηε ζηήθδ «Πεηξηέο ζηελ χληαμε» η.274 θαη εμήο. «ΓΤΝΑΗΚΑ πξνο 

γπλαίθεο» απφ η.480 θαη εμήο, «Οη γπλαίθεο κεηαμχ καο» απφ η.486 θαη εμήο. «Γξάκκαηα 

ζηε χληαμη» απφ η.515 θαη εμήο, «Γξάκκαηα ζηε ΓΤΝΑΗΚΑ» απφ η.518 θαη εμήο, 

«Αγαπεηή ΓΤΝΑΗΚΑ» απφ η.560 κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ κειεηάηαη.  
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171

 Οη απνζηειιφκελεο γηα δεκνζίεπζε ζηε ζηήιε «Ζ χληαμε ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ: 

επηζηνιέο, «(…) πνέπεζ κα θένμοκ πάκηα ηδκ οπμβναθή ηαζ ηδκ δζεφεοκζδ ημο 

απμζημθέςξ. Δπζζημθέξ πμο δδιμζζεφμκηαζ πςνίξ ηα αοηά ζημζπεία ζδιαίκεζ υηζ μ 

απμζημθέαξ ημοξ γήηδζε κα ιδ δδιμζζεοεή ημ υκμιά ημο, πμο ηναηείηαζ απυ ηδκ φκηαλδ». 

(η.469 ζ.12).  

172
 πσο ε επηζηνιή ηεο ζπλεξγάηηδάο ηνπ πεξηνδηθνχ ηεο «Αζηνμθυβμο η. Μανίαξ 

Μεηαθθδκμφ» απεπζπλφκελε πξνο ηελ αλαγλψζηξηα, γηα ηηο ζέζεηο πνπ δηαηππψλεη ζην 

πεξηνδηθφ σο πξνο ηελ Αζηξνινγία. (η.446 ζ.19). Σνπ Γεκήηξε Γηαλλνπθάθε, ζπληάθηε 

ηνπ «πανζημθμβζημφ Λελζημφ Μυδαξ», πνπ δεκνζηεχεη ην πεξηνδηθφ, πξνο ηνλ Γάιιν 

αλαγλψζηε J. Bouchard, ιφγσ «(…) ημο εζνςκζημφ φθμοξ ηαζ ηςκ ζπεδυκ οανζζηζηχκ 

παναηηδνζζιχκ (…)» ζηελ επηζηνιή ηνπ (η.515 ζ.5). Δλδηαθέξνλ έρεη ε απάληεζε ηηο 

Ληιήο Εσγξάθνπ: «Αβαπδηή ‗Γοκαίηα‘. Μενζημί ακαβκχζηεξ ηαζ ακαβκχζηνζεξ πμο δεκ 

ζοιθςκμφκ ιε ηζξ απυρεζξ ιμο, εηθνάγμοκ ηδκ αβακάηηδζή ημοξ, νςηχκηαξ απυ πμφ 

ένπμιαζ, πχξ, πυηε ηαζ βζαηί βεκκήεδηα πςνίξ εηείκμζ κα ημ λένμοκ, ηαεχξ ηαζ πχξ ημθιχ 

ηαζ βνάθς, πςνίξ κα έπς οπμαάθεζ πζζημπμζδηζηά ηδξ φπανλήξ ιμο πνμξ έβηνζζδ. Γζα ημ 

υηζ αέααζα μ ηυζιμξ δεκ πθδνμθμνήεδηε ηδ βέκκδζή ιμο, δεκ θηαίς εβχ. ζμ βζα ηα 

πζζημπμζδηζηά ηαζ εηζηέηεξ, δεκ ‗δδθχκς‘ ηίπμηα πανά ηδκ αβάπδ ιμο βζα ημκ Σζανμφπδ 

ηαζ ανημφιαζ κα επακαθάας ημκ θυβμ ημο Francis Bacon: ‗Κάεε άκενςπμξ δεκ είκαζ πανά 

αοηά πμο λένεζ‘» (η.542 ζ.5) θιπ.  

173
 Βι. VIII. Ζ αξζξνγξαθία ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ πξνθαιεί δηαιφγνπο. 

174
 Δλδεηθηηθά κλεκνλεχσ επηζηνιή αλαγλσζηξίαο, απάληεζε ζηελ «ζδιείςζδ» ηνπ Η.Υ. 

ζπνπδαζηή ηεο ΑΝΑ ζρεηηθά κε ηα ηνπξθφερα νλφκαηα, ΜΑΗΡΖ ΑΠΡ… (η.442 ζ.32). 

Δπηζηνιή γηα ην «Σί είκαζ μ πανάβςκ νέγμοξ» απφ ηε «ΦΑΡΚΟ» Φαξκαθεπηηθή Δηαηξεία 

Αζελψλ (η.486 ζ.5). Γηα ηα θαιιηζηεία «(…) Γεκκήηνα ηςκ ηαθθζζηείςκ είκαζ δ ςναία 

Δθθάδα. πζ ι‘ εηείκα ηα εεσηά ηαζ θακηαζηζηά, ηα βκςζηά ςξ ‗δ ηνίζζξ ημο Πάνζδμξ‘. Σα 

πνχηα πναβιαηζηά, βοκαζηεία ηαθθζζηεία υθμο ημο ηυζιμο ηα ςνβάκςζε ηαζ ηα ηαεζένςζε 

μ ιοεζηυξ ααζζθζάξ ηδξ Ανηαδίαξ Κφρεθμξ. Δίπε ζδνφζεζ ζηδκ πυθζ Βαζζθίδα ηαζ καυ ηδξ 

Γήιδηναξ, ζε ιζα ιαβεοηζηή ημπμεεζία ακάιεζα ζηδ Μεβαθυπμθδ ηαζ ημκ πμηαιυ Αθθεζυ. 

Δηεί, εηηεθμφζε αβχκεξ αεθδηζημφξ, ιμοζζημφξ ηαζ βοκαζηείμο ηάθθμοξ (ηαθθζζηεία). Οζ 

ςναίεξ, πμο έπαζνκακ ιένμξ εθέβμκημ ‗πνοζμθυνεξ‘. Πνχηδ κζηήηνζα, πνχηδ πνοζμθυνμξ, 

πνχηδ ‗Μζξ Κυζιμξ‘, υπςξ εα θέβαιε ζήιενα, αβήηε δ ααζζθζηή ζφγοβμξ Ζνμδίηδ. Αοηά 

ιαξ πθδνμθμνεί μ βναιιαηζηυξ Αεδκαίμξ. Οζ ανπαίμζ Έθθδκεξ εεςνμφζακ ημ ηάθθμξ ζακ 

ημνοθαία αλία. πςξ ηαζ ηδκ Αθήεεζα, ηδκ Ανεηή ηαζ ηδκ Τβεία (ζςιαηζηή, ροπζηή, 

δζακμδηζηή)» Υνοζυζημιμξ Κνζιπ…(Παβηνάηζ) (η.616 ζ.11).  
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175

 πσο γηα παξάδεηγκα: Σν άξζξν, κε ππνγξαθή Δ.Μ. πεξί ηεο «Πεξί Γηεζλνχο 

Δζεινληηθήο Τπεξεζίαο» (η.284 ζ.11-13) γελλά ην ελδηαθέξνλ ελφο θνηηεηή γηα 

εζεινληηζκφ   «(…)Πζζηεφς, θμζπυκ, υηζ ηαζ εβχ, πανά ηα πενζμνζζιέκα πθαίζζα πνυκμο 

πμο δζαεέης (είιαζ θμζηδηήξ) εα ιπμνέζς κα πνμζθένς ηάηζ βζα ημοξ ζοκακενχπμοξ ιμο 

«απυ αβάπδ» υπςξ πμθφ ζςζηά βνάθεηε. Γοζηοπχξ υιςξ δεκ ανήηα πμοεεκά ηδ δζεφεοκζζ 

αοηήξ ηδξ οπδνεζίαξ. Θα ζαξ ήημ δοκαηυκ κα ιμο ηδ δχζεηε;» (η.288 ζ.11). 

176
 πσο επί παξαδείγκαηη νη επηζηνιέο : ηνπ «ηαπεζκμφ ιπμογμολή» Γηψξγνπ Λαχθα θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, Μάξθνπ Βακβαθάξε, Γεκ. Παπατσάλλνπ θαη ηξάηνπ Βαγηνπκηδή, 

γηα ην δεκνζίεπκα ηεο Μαξηάλλαο Μνπηδνπξίδνπ «πενί θασημφ ηναβμοδζμφ» (η.491 ζ.6) 

(Πξφθεηηαη γηα ην άξζξν «Ζ πεξηπέηεηα ηνπ Ρεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνχ ή Οη Έκπνξνη ησλ 

Ήρσλ» η.489). Σνπ κνπζηθνζπλζέηε Μάλνπ Υαηδεδάθε πνπ δηνξζψλεη ηα αλαγξαθφκελα 

απφ ηελ Μ. Καξαβία, ζηελ δεκνζηεπκέλε ζπλέληεπμε ηνπ (η.522 ζ.4) (Γηα ηελ 

ζπλέληεπμε κε ηίηιν «Σμ εθθδκζηυ ιάεδια ημο Μάκμο Υαηγδδάηδ» ζην η.513). Σεο 

εζνπνηνχ Καηίλαο Παμηλνχ, πνπ δηακαξηχξεηαη γηα ηελ ζπλέληεπμε πνπ παξερψξεζε 

ζηελ ιγα Μπαθνκάξνπ θαη παξαθαιεί «(…) υπςξ δ δδιζμονβδεείζα άδζημξ εκηφπςζζξ, 

δζαζηεδαζεή δζά ημο ηνυπμο ημκ μπμίμκ εζείξ εα εηθέλεηε» (η.517 ζ.4), (Γηα ηε 

ζπλέληεπμε «Καηίλα Παμηλνχ: Νηεκπνχην ζηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν. ‘Σν λεζί ηεο 

Αθξνδίηεο’, ‘Ζ πξψηε ειιεληθή ηαηλία ζηελ νπνία πξσηαγσληζηεί’» (η.514). Σνπ 

«ηαεδβδημφ η. πφνμο Γμλζάδδ Πνμέδνμο ημο Ηκζηζημφημο Τβείαξ ημο Παζδζμφ» (η.588 

ζ.11) (Γηα ηελ έξεπλα ηεο Νίλαο Κνθθαιίδνπ Νάρκηα «Πεξηζζφηεξα Υέξηα γηα ηνπο 

Αξξψζηνπο καο» αλαθεξφκελε ζηελ θαηάζηαζε ησλ Ννζνθνκείσλ Θεζζαινλίθεο» 

(η.585). 

177
 Βι. ηε ζηήιε «Απφ δσ απφ θεη», η.460, Αχγνπζηνο 1967, ζ.4.  

178
 Βι. η.587 ζ.11.  

179
 πσο γηα παξάδεηγκα ε επηζηνιή αλαγλψζηξηαο Φνυζςξ Ηςακ... πνπ θαηαγγέιιεη 

ηνπο αξρηηέθηνλεο (η.503 ζ.4). Σν πεξηνδηθφ απαληά κεηαμχ άιισλ: «Πήνα ηυζεξ 

επζζημθέξ βφνς απυ ημ εέια, πμο ακ ηζξ δδιμζίεοα ζ‘ αοηυ ημ θφθθμ (…) υθα ηα άθθα πμο 

έπμοιε κα πμφιε ‗Μεηαλφ ιαξ‘ εα έιεκακ απ‘ έλς (…) Γζα ημκ θυβμ αοηυ, παναηαθχ ημοξ 

θίθμοξ ηαζ ηζξ θίθεξ πμο ελαπέθοζακ ημοξ πφνζκμοξ ιφδνμοξ, κα ιε ζοβπςνέζμοκ, πμο εα 

ημοξ γδηήζς κα πενζιέκμοκ άθθεξ δέηα πέκηε ιένεξ πνζκ δμοκ αοηή ηδ ζεθίδα ηα βνάιιαηα 

ημοξ- βζα κα πνμθάαδ ηζ δ η. Ηςάκκμο κα μνβακχζδ ηδκ άιοκα ηδξ!», απφ ηε ζηήιε «Οη 

γπλαίθεο κεηαμχ καο» (η.503 ζ.4).  

180
 Δλδεηθηηθά. «άθμ δδιζμφνβδζε ημ βνάιια ηδξ Αεδκαίαξ ακαβκχζηνζάξ ιμο ζπεηζηά ιε 

ηζξ ‗Δηπηχζεζξ‘, πμο δδιμζίεοζα ζημ ηεφπμξ 486. Με ηδθεθςκήιαηα ηαζ βνάιιαηα πμθθέξ 

ακαβκχζηνζεξ ιμο αζάζηδηακ κα εηθναζημφκ οπέν ή ηαηά ημο εεζιμφ. Με αθμνιή θμζπυκ 
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ημ ιεβάθμ εκδζαθένμκ πμο έδεζλακ, εέθδζα κα ενεοκήζς ημ ηυζμ επίιαπμ αοηυ εέια απυ 

υθεξ ηζξ πθεονέξ. ηζξ ζεθίδεξ 54-57 ημο πανυκημξ ηεφπμοξ ιμο εα δζααάζεηε ηδ βκχιδ ηςκ 

εηπνμζχπςκ ηδξ Γεκζηήξ Γζεοεφκζεςξ ηδξ Αβμνακμιίαξ, ημο Διπμνζημφ οθθυβμο ηδξ 

πνςηεφμοζαξ, ηςκ Διπυνςκ, υπςξ επίζδξ ηςκ ακαβκςζηνζχκ ιμο (…)» (η.490 ζ.4).  

181
 Βι. Ζ αξζξνγξαθία ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ πξνθαιεί δηάινγνπο φ. π. 

182
 Πεξηνξίδνκαη λα αλαθέξσ γηα ηελ πξηλ απφ ην πξαμηθφπεκα ηνπ 1967 πεξίνδν 

νξηζκέλεο απαληήζεηο ζηε «Γ»: ηνπ Γζεοεοκηή ηαηζζηζηήξ Τπδνεζίαξ ημο Τπμονβείμο 

Πνμεδνίαξ Κοαενκήζεςξ Φ. ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ (η.422 ζ.10) ή ηνπ Γδιάνπμο 

Αεδκαίςκ Γεςνβ. Αιαν. Πθοηά (η.423 ζ.10), ελψ πιήζνο ππνπξγψλ, πθππνπξγψλ θαη 

δηαθφξσλ δεκνζίσλ παξαγφλησλ έζπεπζαλ επίζεο λα απαληήζνπλ, κε πξνθαλή επηζπκία 

λα γίλεη ην θαζεζηψο άξηζην.  

183
 η.599 ζ.25. Βι. θαη η. 486, 489, 498, 533, 537, ζ.4 θ.ά.  

184
 «Γζααάγμκηαξ ηζξ ‗επζζημθέξ‘ εζξ ηδκ ανπή ηςκ ζεθίδςκ ζμο αθέπς υηζ πμθθά ηαηχξ 

ηείιεκα ανίζημοκ ηδκ θφζδ ημοξ απυ ημοξ ανιμδίμοξ ή ιπαίκμοκ ζημ δνυιμ βζα ηδκ 

ηαηημπμίδζή ημοξ. Γζ‘ αοηυ απμθάζζζα κα ζμο βνάρς (…)» (η.596 ζ.14).  

185
 Γειψλεη κεηαμχ άιισλ αλαγλψζηξηα Α.Γ. (η.563 ζ.13).  

186
 «Γεκ θακηάγεζαζ ηδ πανά πμο ζε αθέπς κα βίκεζαζ υθμ ηαζ ηαθφηενμ απυ ηεφπμξ ζε 

ηεφπμξ. Ακήης ζε ηάπμζμκ πνζζηζακζηυ ζφθθμβμ πμο ζοπκά ζογδηάιε βζα ζέκα ηαζ θέιε μζ 

πενζζζυηενεξ ακαβκχζηνζέξ ζμο, πςξ ηαθυ εα ήηακ κα έβναθεξ υζμ ιπμνείξ θζβχηενα βζα 

ημοξ δεμπμζμφξ ημο ηζκδιαημβνάθμο ηςκ μπμίςκ δ γςή δζυθμο δεκ ιαξ εκδζαθένεζ ηαζ 

δζααάγμκηαξ δεκ ιαξ ςθεθεί μφηε ιαξ μφηε ηα ημνίηζζα ιαξ ηα μπμία επζεοιμφιε κα βίκμοκ 

ηαθέξ ιδηένεξ. Ακ πνέπεζ κα βνάρεζξ ηάηζ, ζε παναηαθχ ημοθάπζζημκ ιδκ λακμίβεζαζ ζε 

θεπημιένεζεξ ηδξ γςήξ ημοξ. Δπίζδξ ζε παναηαθχ βζα ημ υκμια ημο εεμφ ιδ δδιμζζεφζδξ 

αζηοκμιζηά ιοεζζημνήιαηα ζακ αοηά ηδξ Αβηάεα Κνίζηζ πμο έβναρεξ υηζ εα δδιμζζεφζδξ. 

Με ζοβπςνήξ αβαπδηυ ιμο πενζμδζηυ, αθθά δζααάγμκηαξ ηα δδιμζζεφιαηά ζμο πνέπεζ κα 

παίνκςιε ηαζ ηάηζ ςθέθζιμ», γξάθεη Μζα ιδηένα ηαζ ζφγοβμξ (η.253 ζ.4). Σν πεξηνδηθφ 

απαληά «(…) πεηζηά ιε ημοξ δεμπμζμφξ ημο ηζκδιαημβνάθμο έπς κα παναηδνήζς πςξ ζα 

εέια εκδζαθένεζ ηζξ ακαβκχζηνζέξ ιμο ακ ηνίκς απυ ηα βνάιιαηα πμο ιμο ζηέθκμοκ. ε 

θεπημιένεζεξ ηδξ ζδζςηζηήξ ημοξ γςήξ δεκ επεηηείκμιαζ ζοκήεςξ αθθά θνμκηίγς κα 

ηαηαημπίγς ηζξ ακαβκχζηνζέξ ιμο ζηζξ πνμζπάεεζέξ ηαζ ηζξ επζηεφλεζξ ημοξ ζημκ 

ηαθθζηεπκζηυ ημιέξ. η‘ αζηοκμιζηά ιοεζζημνήιαηα υπςξ είκαζ βκςζηυ πάκημηε ηζκδβζέηαζ 

ημ έβηθδια ηαζ δ ηαηία βζα κα δζηαζςεμφκ ζημ ηέθμξ μζ αεχμζ ηαζ κα απμδμεή δ αθήεεζα. 

ηακ ιάθζζηα ιοεζζημνήιαηα είκαζ βναιιέκα απυ ζοββναθείξ οπεοεφκμοξ, πμο ηζιμφκ ηδκ 

παβηυζιζα θμβμηεπκία ζακ ηδκ Αβηάεα Κνίζηζ ηαζ άθθμοξ ηυηε δεκ αθέπς ημκ θυβμ βζαηί δεκ 

έπνεπε κα δδιμζζεφζμοιε ηαζ ιείξ ηα ένβα ηδξ.» (ζην ίδην).  
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 Βι. πην θάησ. 

188
 Απάληεζε ζε θνηηήηξηα πνπ εθθξάδεη ηελ αληίζεζή ηεο γηα ηηο λέεο ζειίδεο 

σξνζθνπίν, (η.438 ζ.162). κσο, φπσο θαίλεηαη, ε απάληεζε ηνπ πεξηνδηθνχ δελ 

ηθαλνπνηεί. Γεκηνπξγείηαη επηζηνινγξαθία κε αληίζεηεο απφςεηο πνπ αλαγθάδνπλ ηελ 

ζπληάθηξηα ηνπ σξνζθνπίνπ λα επέκβε. Βι.θαη ζεκ. 166. 

189
 πσο πεξηγξάθεη ηα ηαμίδηα ν αλαγλψζηεο Ζθ. Κανακαζη…(η.440 ζ.40). 

190
 η.483 ζ.4. 

191
 Αλαγλψζηξηα απφ ηελ Απζηξαιία (η.525 ζ.6). Τπάξρνπλ αλάινγεο επηζηνιέο απφ ην 

εμσηεξηθφ. Βι. η.446 ζ.19, 22, η.471 ζ.22 θιπ. 

192
 η.486 ζ.4. 

193
 Βι. η.350 ζ.15.  

194
 Βι. ηελ απάληεζε ζηελ CLARA (η.350 ζ.15).  

195
 Βι. ηελ απάληεζε ζηελ Ακηζβυκδ Β… (Καζημνζά) (η.456 ζ.19). 

196
 Απφζπαζκα απφ ηελ απάληεζε ζηε αλαγλψζηξηα Μαίνδ Π. (Φοπζηυ) (η.541 ζ.5).  

197
 «Οη γπλαίθεο κεηαμχ καο» (η.488 ζ.4).  

198
 «Γεκ αθέπεζξ ηζ βίκεηαζ ιε ημοξ δζαβςκζζιμφξ, ιζηνή ιμο θίθδ; Ηηακμπμζμφιε πέκηε ηαζ 

δοζανεζημφιε πεκηαηυζζμοξ! (…)» δειψλεη ην πεξηνδηθφ ζηε λεαξή αλαγλψζηξηα 

Καθθζυπδ Χν... (έννεξ) πνπ ηνπ δεηά λα δηνξγαλψζεη «Λμβμηεπκζηυ Γζαβςκζζιυ» (η.477 

ζ.24).  

199
 Βι. Οη ζρέζεηο ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ κε ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ φ. π.. Πξφθεηηαη γηα ην 

δηζέιηδν «Σφπν ζηα λεηάηα!» αθηεξσκέλν «ηζξ κέεξ ημπέθθεξ 15-19 εηχκ» κε επηκέιεηα 

ηεο Ρνχιαο Μεηξνπνχινπ, (ελδεηθηηθά ηείρε 414-434), πνπ ζηε ζπλέρεηα κεηνλνκάδεηαη 

«γηα ηηο λέεο θνπέιιεο» φπνπ ηηο επηκειείηαη ε ίδηα (η.435-465). Απφ ην η.480 ην δηζέιηδν 

ππνγξάθεηαη απφ ηελ ιγα Μπαθνκάξνπ, κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ (ρσξίο λα 

αγλνείηαη ε κε δεκνζίεπζε ηνπ δηζέιηδνπ ζηα η.575-592).  

200
 η.455 ζ.19. Βι. θαη η.444 ζ.10, 447 ζ.25.  

201
 Μαξία Καξαβία, «Αζελαγφξαο: ε κεγάιε θπζηνγλσκία πνπ θξνπξεί ηελ Οξζνδνμία 

ζην Φαλάξη» (η.466 ζ.38-39).  

202
 η.476 ζ.28.  

203
 η. 511 ζ.20-22.  

204
 η.515 ζ.5-6.  
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 «(…)Δίκαζ ιζα πθήνδξ δεμβναθία. Πθήνδξ, δζυηζ δεκ ακαθένεηαζ ζε υθεξ ηζξ ημζκςκζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ ιζαξ ηοπζηήξ επανπζαηήξ πυθεςξ, ζακ αοηέξ πμο απμηεθμφκ ημ ιεβαθφηενμ 

ιένμξ ηςκ Ζκςιέκςκ πμθζηεζχκ. οκεπχξ ιαξ δείπκεζ ηδκ πθέμκ άβκςζηδ πθεονά εκυξ 

βκςζημφ Έεκμοξ. Δίκαζ δε, ιζα θεπηυηαηδ ακαημιία παναηηήνςκ, εζχροπςκ ηαηαζηάζεςκ 

ηαζ ιζα βθαθονή πνμαμθή ηφπςκ ηαζ πνμζχπςκ (…) Έπς ηδκ εκηφπςζδ υηζ δ θμβμηεπκία 

είκαζ έκα ακμζπηυ πανάεονμ, πμο ιαξ αθήκεζ κα αθέπμοιε ιέζα ζημοξ θαμφξ, κα ημοξ 

βκςνίγμοιε, κα ημοξ ηαηαθαααίκμοιε. Αοηή, άθθςζηε είκαζ δ ιεβάθδ αλία ηςκ δεμβναθζχκ. 

Καζ ημ Πέτημκ Πθαίδξ είκαζ έκα ηέημζα, μθάκμζπημ πθαηφ πανάεονμ» ππνζηεξίδεη ε 

αλαγλψζηξηα ΠΟΛΑ ΚΑΡΑΣΕΑ (Αίβζκα). Δλψ «(…) δζαζηαονςιέκ(δ) απυ υπςξ 

πανμοζζάγεηαζ απυ ηδκ ηδθευναζδ (…)» παναηηδνίγεζ ηδ ιεηάθναζδ ημο ιοεζζημνήιαημξ 

απυ ηζξ ζεθίδεξ ημο πενζμδζημφ. Βι «Οη γπλαίθεο κεηαμχ καο», Μζα Ακαβκχζηνζα 

(Κααάθα») (η.514 ζ.6). 

206
 η.503 ζ.4.  

207
 «ςνεία βναιιάηςκ έθεαζακ ζηα βναθεία ιμο, ιεηά ηδ δδιμζίεοζδ ηδξ επζζημθήξ ηδξ 

η. Υ. Ανβον…, ζημ ηεφπμξ 510, δ μπμία έζηνερε ηα πονά (…) ηαηά ημο ‗Πέτημκ Πθαίδξ‘. 

Οιμθμβχ, πςξ αζζεάκεδηα ζηακμπμίδζδ ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ, ζηδκ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία 

ημοξ, μζ θίθεξ ιμο ζοιθςκμφκ ιε ηδκ εηθμβή αοημφ ημο ιοεζζημνήιαημξ ηαζ ηδ δδιμζίεοζή 

ημο απυ ηζξ ζεθίδεξ ιμο» γξάθεη ην πεξηνδηθφ. Βι «Οη γπλαίθεο κεηαμχ καο» φ. π.  

208
 «Γνάιιαηα ηαζ ηδθεθςκήιαηα απυ ηζξ ακαβκχζηνζέξ ιμο πμο ιε ρέβμοκ βζαηί δεκ 

εδδιμζίεοζα επζηαίνςξ ηάηζ βζα ηδκ ηναβζηή απχθεζα ημο ιεβάθμο ακενςπζζηή Ρυιπενη 

Κέκκεκηο, αθμφ δεκ έιεζκε έκηοπμ εθθδκζηυ ή λέκμ πμο κα ιδκ αζπμθδεή ιε ημ εέια (…)». 

Βι. «ΓΤΝΑΗΚΑ πξνο γπλαίθεο» (η.483 ζ.4).  

209
 ην ίδην. 

210
 Δλδεηθηηθά βι. η.440 ζ.38,40, η. 442 ζ.32, 444 ζ.8, 447 ζ.25 θιπ. 

211
 Σεχρε άξζξσλ ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη: η.500 ζ.32-34, 506 ζ.36-37, 

512 ζ.20-21, 525 ζ.39-40, 526 ζ.16-18, 527 ζ.22-25, 538 ζ.22-26. 

212
 «οβπανδηήνζα! οβπανδηήνζα βζα ημ πενζμδζηυ ζαξ. Γζα ημοξ ζοκενβάηεξ. Γζα ηδκ φθδ. 

Τπένμπμ ημ άνενμ ηδξ η. Εςβνάθμο ζημ ηεφπμξ 512. Να δδιμζζεφεηε ζοπκά ηέημζα άνενα. 

Καζ ιε ιεβάθμοξ ηίηθμοξ. Μήπςξ ηαζ ηα δζααάζμοκ πενζζζυηενμζ. Μήπςξ ηοπυκ ηαζ απυ 

πενζένβεζα δμηζιάζμοκ κα ηάκμοκ αοηά πμο πνμηείκεζ δ η. Εςβνάθμο. Δίκαζ δ ιυκδ εθπίδα 

βζα κα δζμνεςεή δ ηαηάζηαζζξ ζηδκ Δθθάδα. Αθθμζχξ εα ιαξ ζηνίρδ. Πενζιέκμοιε ιε 

ακοπμιμκδζία ηαζ άθθα άνενα ηδξ η. Εςβνάθμο υθμζ μζ κέμζ(εφπμιαζ ηαζ μζ ιεβαθφηενμζ) 

πμο ημ δζααάζαιε (…)», γξάθεη έλαο θνηηεηήο (η.515 ζ.8). 
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 Χζηφζν έρεη αμία λα ζεκεησζεί φηη ηα άξζξα ηεο Ληιήο Εσγξάθνπ είλαη ηα κφλα, ζε 

φιε ηελ πεξίνδν, πνπ πξνθαινχλ εληφλνπο δηαιφγνπο θαη αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ 

αλαγλσζηψλ ελψ απφ θάπνηνπο ακθηζβεηείηαη ε ίδηα. Βι. ζεκ.166. Βι. θαη ηελ επφκελε 

ζεκ.γηα ηελ απήρεζή ηεο ζηα δεηήκαηα Παηδείαο ην 1970.  

214
 πσο αλαθέξεηαη απφ ηε ζηήιε αιιεινγξαθίαο «Γξάκκαηα ζηε ΓΤΝΑΗΚΑ», ην 1970, 

απφ ηα «εηαημκηάδεξ βνάιιαηα» πνπ έιαβε ην πεξηνδηθφ, ζηα 26 ηεχρε ηεο ρξνληάο 

δεκνζίεπζε ηα 300 εθ ησλ νπνίσλ «ηα 70 αθςνμφζακ ηδκ Παζδεία» (η.547 ζ.4). «(…) Κζ 

υθεξ ιμο ηζξ ζεθίδεξ κα δζέεεηα, δεκ εα ιπμνμφζα κα θζθμλεκήζς ηζξ επζζημθέξ πμο παίνκς 

βζα ηδκ παζδεία» (η.571 ζ.9). «Ξεθοθθίγς ηζξ ζεθίδεξ ηδξ ‗Αβαπδηήξ Γοκαίηαξ‘. Πυζα 

βνάιιαηα δδιμζζεφεδηακ! Δηαημκηάδεξ! Καζ πυζα εέιαηα! Ακ ιεηνήζς ηα βνάιιαηα βζα 

ηδκ παζδεία εα ανεεμφκ ηα πενζζζυηενα. Έκα άθθμ εέια πμο ζοβηέκηνςζε ηδκ πνμζμπή ηςκ 

επζζημθμβνάθςκ ιμο είκαζ δ ηαηαζηνμθή ημο θοζζημφ ηαζ ζζημνζημφ πενζαάθθμκημξ» 

(η.599 ζ.25).  

215
 «Σμ ηαποδνμιείμ ιμο, ηεθεοηαίςξ ιπμνεί κα δζαζνεεή ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: ηζξ 

επζζημθέξ πμο ακαθένμκηαζ – επζδμηζιαζηζηά ή απμδμηζιαζηζηά – ζηα άνενα ιμο βφνς 

απυ ημ ιεβάθμ εέια ηδξ Παζδείαξ, ηαζ (…) ζε άθθεξ. Γνάθμοκ μζ ιακάδεξ, βνάθμοκ μζ 

παηενάδεξ, βνάθμοκ μζ δάζηαθμζ, βνάθμοκ μζ ιαεδηαί. Γζηαίςξ. ε υθμοξ πέθηεζ θυβμξ. 

Γζαηί υθμοξ, υθμοξ ιαξ ακελανηήηςξ, ιαξ ηαίεζ ημ γήηδια (…)» (η.531 ζ.4). «Φςηζζιέκμζ, 

πακεπζζηδιζαημί δάζηαθμζ ηαζ δζαηεηνζιέκμζ εηπαζδεοηζημί, εηίιδζακ πμθθέξ θμνέξ, ηζξ 

ζηήθεξ ιμο ηαζ δζεηφπςζακ ηζξ απυρεζξ ημοξ βζα ιία εη αάενςκ ακαδζμνβάκςζδ ηδξ 

Παζδείαξ ιαξ. Γεκ απέηθεζζα πμηέ ηαιιζά απυ ηζξ ακηίεεηεξ απυρεζξ. Αοηυ ιμο δίκεζ ημ 

δζηαίςια κα δχζς πνμηεναζυηδηα ζε βνάιια ιαεήηνζαξ, ηεθεζυθμζηδξ Γοικαζίμο (…)» 

(η.629 ζ.19). «Ζ Παζδεία είκαζ πνάβιαηζ ιεβάθμ εέια-υπςξ παναηδνεί μ επζζημθμβνάθμξ 

ιμο, ηαζ εα ηάκς ανπή απυ ημκ ακηίθμβμ ζηζξ ένεοκεξ ιμο βζα ηδκ εηπαίδεοζδ (…)» (η.637 

ζ.21).  

216
 Πξφθεηηαη γηα ηηο ζηήιεο «Γξάκκαηα απφ ηα ζρνιεία»: «Θα δίκς πάκημηε πςνζζηά ημ 

αήια ζηζξ ακαβκχζηνζεξ ηαζ ακαβκχζηεξ ηςκ ζπμθζηχκ ενακίςκ. Σα βνάιιαηά ημοξ, 

ακελάνηδηα απυ ηζξ απυρεζξ ημοξ έπμοκ, ιζα εζθζηνίκεζα ηαζ αοηή ηδκ εζθζηνίκεζα παναηαθχ 

ημοξ ανιμδίμοξ κα ηδκ εηηζιήζμοκ» (η.603 ζ.19).  

217
 η.568 ζ.5. Ζ έξεπλα δεκνζηεχζεθε ζηα η.565, 566, φπνπ πιεξνθνξεζήθακε γηα ην 

φλνκα ηνπ γλσζηνχ ήδε δεκνζηνγξάθνπ. 

218
 η.609 ζ.153. «Γζααάγμκηαξ ηζξ ηνείξ ζοκέπεζεξ ημο η. Π. Σζαιπάζδ (η.599, 600, 601), 

ακαθμνζηά ιε ηα ‗ζοζηεοαζιέκα πνμσυκηα‘, ηζξ ανήηα ηυζμ δζαθςηζζηζηέξ, πμο ηαη ανπήκ 

παναηαθχ κα ιμο επζηνέρεηε κα ημκ ζοβπανχ ηαζ κα ημκ εοπανζζηήζς» γξάθεη ε Ημοθία 

Παπακα…(η.607 ζ.21).  
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219

 η.647 ζ.22. Σν άξζξν δεκνζηεχηεθε αλππφγξαθν ζην η.642 ζ.7-10. 

220
 Γξάθεη θμζηήηνζα, ηδξ Νμιζηήξ (η.646 ζ.24). Σν άξζξν κε ηίηιν «ηελ άγλσζηε 

γπλαίθα» (η.643 ζ.28-31) ππνγξάθεη ε δεκνζηνγξάθνο Φξίληα Μπηνχκπη.  

221
 πσο ελεκεξψλεη αλαγλψζηεο (η.17 ζ.5). 

222
 Φαηλφκελν φρη θαηλνχξγην ζηνλ γπλαηθείν πεξηνδηθφ Σχπν ηνπιάρηζηνλ, αθνχ 

ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα «βθςζζζηά βθςζζζηά οανίδζα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ 

πενζβναθή ηςκ θεπημιενεζχκ ημο λεκυθενημο ζονιμφ». Βι. Γηαθνπκάθε-Μσξαΐηε, Ζ 

δζάποζδ ηδ εονςπασηήξ ιυδαξ ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα…, 1999, ζ.491 [(Ζ 

πεξίπησζε ηνπ πεξηνδηθνχ Μφνζα ζα (1868-1869)] 

223
 η.295 ζ.4. Δπίζεο « Οζ ηάθηζεξ κάτθμκ βνάθμοκ ηδ θέλδ ‗κηεκζέ‘. Καζ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

9.000 ιέηνα ηθςζηήξ κατθμκ γοβίγμοκ ηυζα βναιιάνζα υζα κηεκζέ βνάθεζ δ ηάθηζα. Ακ 

εέθεηε πνςσκή ηάθηζα εα γδηήζεηε 32 κηεκζέ, βζα αναπκμΰθακηδ ηάθηζα ημοαθέηαξ εα 

πάνεηε 10 κηεκζέ (…)» (η.241 ζ.21). κσο εηζάγνληαη θαη «ζοκακηάιε ζοπκά δζάθμνα 

πανζηςιέκα μκυιαηα πμο είκαζ ζοκήεςξ οπμημνζζηζηά άθθςκ βκςζηχκ μκμιάηςκ. Καζ εα 

ακανςηδεήηαηε ίζςξ ηάπμηε ηζ υκμια είκαζ αοηυ ημ ‗άθθο‘ ή ημ ‗Πυθο‘ πμο δζααάγεηε. 

Ηδμφ θμζπυκ ιενζηά απυ ηα πζμ ημζκά αββθζηά οπμημνζζηζηά ηαζ ηα ακηίζημζπα ζ΄ αοηά 

μκυιαηα. Χζηζκ= Αοβμοζηίκμξ. Μπέθθ= Αναιπέθθα. Μπέκ= Βεκζαιίκ. Μπέξ, Μπέηηο, 

Μπέζζο= Δθζζάαεη. Μπίθθ, Μπίθθο, Οοσθζαι= Βαζίθδξ. Μπυιπ= Ρμαένημξ. Νηέδαζκη= 

Γαοίδ (…)», αθνινπζεί κηα καθξά αθφκα ζεηξά ηέηνησλ μεληζκψλ (η.119 ζ.56).  

224
 κσο ην δήηεκα ηεο γιψζζαο ηίζεηαη απφ αλάγλσζε απφ ηα πξψηα θηφιαο ηεχρε π.ρ. 

«Γζα ηα ηαθά ζαξ θυβζα εοπανζζημφιε. Σμ εονεηήνζμ ημ έπμοιε οπ‘ υρεζ. Γζα ηδ ιαβεζνζηή 

δεκ έπεηε δίηδμ. Ζ ζοκηάηηζξ ηςκ ζεθίδςκ αοηχκ είκαζ δυηζιμξ δδιμζζμβνάθμξ ηαζ 

πεζνίγεηαζ ηδ βθχζζα ιε θζηά εηθναζηζηά ιέζα ηαζ ζαθήκεζα. Ζ λεκζηή μκμιαζία ιενζηχκ 

θαβδηχκ είκαζ έκα πνάβια πμο δεκ ιπμνεί κ‘ απμθεοπεή. Άθθςζηε Οζ λέκεξ αοηέξ θέλεζξ 

έπμοκ πμθζημβναθδεή πζα ζημ βαζηνζιανβζηυ θελζθυβζμ. Κζ εζείξ μ ίδζμξ, δεκ ε‘ απμθφβεηε 

ημ Ηιάι Μπασθκηί, ημ ζπαβέημ, ημ ιπαηθααά, ημ αηγέι πζθάθζ ηαζ ηυζα άθθα «εθθδκζηά» 

πθέμκ θαβδηά, ηζ έπμοκ λεκζηή μκμιαζία» (η.31 ζ.6). Βι. θαη η.19 ζ.6.  

225
 η.501 ζ.4. Δπίζεο ην δήηεκα απαζρνιεί ηελ αλαγλψζηξηα απφ ηελ αιινδαπή. «Φίθδ 

ιμο, παναδέπμιαζ υηζ ςξ έκα ζδιείμ έπεηε ηάπμζμ δίηδμ. Υνδζζιμπμζμφιε ανηεηέξ λέκεξ 

θέλεζξ, αοηυ υιςξ ζοιααίκεζ ζηζξ επελδβήζεζξ ηδξ ιυδαξ, υπμο μζ βαθθζημί υνμζ έπμοκ 

επζηναηήζεζ δζεεκχξ (…)», απαληά ην πεξηνδηθφ ζε αλαγλψζηξηα απφ ηελ Οηάαα 

(Κακαδά) πνπ ηνπ εθθξάδεη παξάπνλα « (…)Σδκ ςναία εθθδκζηή ιαξ βθχζζα, βζα ηδκ 

μπμίακ ειείξ εδχ είιαζηε οπενήθακεξ ηαζ πνμζπαεμφιε κα ηδκ δζαηδνήζμοιε ηαζ κα ηδ 

ιεηαδχζμοιε ζηα παζδζά ιαξ (θές πνμζπαεμφιε βζαηί είκαζ δφζημθμ ) εζφ ηδκ ηάκεζξ 
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ιείβια βαθθζηήξ, αββθζηήξ ηζ εθθδκζηήξ» (η.500 ζ.6).Βι. θαη επηζηνιή California U.S.A. 

(η.544 ζ.5). θιπ. 

226
 ην ίδην. «Γζα ημ πενίθδιμ αοηυ ‗βθςζζζηυ γήηδια‘ έπμοκ ποεεί ζηδκ Δθθάδα πμηαιμί 

ιεθάκδξ Έκα ηέημζμ γήηδια πενίπμο ιμο εέηεζ ηχνα μ θίθμξ ακαβκχζηδξ θμβμηέπκδξ (…) 

Βέααζα δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ηζξ παθδέξ εέζεζξ ηζ‘ ακηζεέζεζξ Φοπάνδ – Υαηγζδάηζ είκαζ υιςξ 

εκδζαθένμκ (… )Σμ εέια είκαζ ηυζμ πθαηφ, πμο θμαμφιαζ πςξ είκαζ αδφκαημκ κα ημ 

ελεηάζμοιε ηαζ κα ημ ακαθφζμοιε ζςζηά ζημκ πενζςνζζιέκμ αοηυκ πχνμ. Γζ΄ αοηυ 

δδιμζζεφς ημ βνάιια ημο ηαζ ιζα ζφκημιδ απάκηδζδ, θηςπή ακαβηαζηζηά ζε επζπεζνήιαηα, 

πμο απμηεθεί ιζα ηάπμζα ελήβδζδ ημοθάπζζημκ ηδξ βναιιή πμο αημθμοεχ». Δθεί 

δεκνζηεχεηαη θαη ε επηζηνιή –απάληεζε ζ’ απηή ηνπ ινγνηέρλε. κσο θαη ε γιψζζα ηνπ 

πεξηνδηθνχ, αθνινπζεί μέλα πξφηππα. «Οζ βκχιεξ ηαζ μζ οπμδείλεζξ ηςκ ακαβκςζηνζχκ 

ιαξ είκαζ πάκημηε εοπνυζδεηηεξ, ζεααζηέξ ηαζ πμθφηζιεξ βζα ηδ ζφκηαλδ ηδξ ΓΤΝΑΊΚΑ. 

Δπζηνέρηε ιαξ ιυκμ κα παναηδνήζςιε υηζ δ ζοκενβάηδξ ιαξ Φακή Πεηναθζά, βνάθεζ ιε ημ 

ίδζμ αηνζαχξ φθμξ εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα, φθμξ ακάθμβμ ιε αοηυ πμο έπεζ ηαεζενςεή 

δζεεκχξ ζηα ιεβάθα βοκαζηεία πενζμδζηά υπςξ υπςξ δ ‗ELLE‘, δ ‗Grazia‘ ή ημ ‗Ladies‘ 

Home Journal‘» απάληεζε ζηελ Μανία Φν... (Κδθζζζά) (η.471 ζ.22). 

227
 «(…)Βνίζημιαζ ζηδκ εοπάνζζηδ εέζδ κα ακαημζκχζς υηζ, απυ άπμρδ βθχζζαξ, 

δζενπυιαζηε ημ έημξ 1908. Κακέκα απυ ηα βθςζζζηά πνμαθήιαηα, πμο απαζπμθμφζακ ημ 

Έεκμξ ζηδκ πνχηδ δεηαεηία ημο αζχκα ιαξ, δεκ έπεζ θοεή. Δλαημθμοεμφιε κα ηονακκμφιε 

ηαζ κα ηονακκζυιαζηε ηαζ δεκ έπμοιε ηάιδ αήια απυ ημ αδζέλμδμ, υπμο ανζζηυηακ δ 

Παζδεία ιαξ ζηα 1908. Αθθά αδζέλμδμ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ βθχζζαξ, επί ελήκηα πνυκζα, 

ζδιαίκεζ ηαθθζένβεζα ηδξ αιάεεζαξ, πκεοιαηζηή ακαπδνία, ζδιαίκεζ εεκζηή αοημηημκία. 

Δκχ ζε υθα ηα έεκδ ημο ηυζιμο δ βθχζζα είκαζ έκα υνβακμ ζοκεκκυδζδξ ηαζ ελοπδνέηδζδξ 

– βζα ημ ιεβάθμ ημζκυ – ζε ιαξ ελαημθμοεεί κα είκαζ ζηυπμξ ζημπυξ, ακηζηείιεκμ 

εηιεηάθθεοζδξ ή ηαπείκςζδ, ηζ αηυια, ημ πζμ απίζηεοημ, δζαηνζηζηυ ζδεμθμβζηήξ 

ημπμεέηδζδξ. Σμ απμηέθεζια είκαζ απμηανδζςηζηυ ηαζ εθζαεν.» θιπ. (η.527 ζ.22). 

228
 Βι. η.527 ζ.22. Γηα ηελ ηζηνξία ηνπ γισζζηθνχ καο δεηήκαηνο ελδεηθηηθά βι. Γ. 

Μπακπηληψηε, (επηκ.), Σμ βθςζζζηυ γήηδια ζφβπνμκεξ πνμζεββίζεζξ, Αζήλα 2011.  

229
 Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε γιψζζα καξηπξά πξάγκαηη κηα εθηεηακέλε επηζηνινγξαθία κε 

ζέζεηο θαη γίλεηαη παξαπνκπή ζε νξηζκέλεο επηζηνιηκαίεο απφςεηο γηα ζεκαληηθέο 

πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο γηα ηελ γιψζζα ησλ βηβιίσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(η.544 ζ.4-5). Αλάινγν πξφβιεκα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (η.536 ζ.6). 

Μεηαθξάζεηο ησλ αξραίσλ (η.544 ζ.5). Καηά ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θαζαξεχνπζαο. (η.527 

ζ.5).Τπέξ ηεο δηδαζθαιίαο κηαο απιήο θαζαξεχνπζαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ 

ηηο εθεκεξίδεο, αιιά θαη ζε παληνεηδή θείκελα, έγγξαθα θιπ. (η.538 ζ.4). Χζηφζν αμίδεη 
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λα αλαθεξζεί φ,ηη ν 1976, κε ηνλ λφκν 309/30.04.1976 «Πενί μνβακχζεςξ ηαζ 

δζμζηήζεςξ ηδξ Γεκζηήξ Δηπαζδεφζεςξ» ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο Γεσξγίνπ Ράιιε, 

λνκνζεηήζεθε ε ρξήζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζηελ εθπαίδεπζε [ΦΔΚ 100/Α /́30-4-

1976, Νφκνο 309, Άξζξν 2: «Γθχζζα δζδαζηαθίαξ (...)ηδξ Γεκζηήξ Δηπαζδεφζεςξ είκαζ 

απυ ημο ζπμθζημφ έημοξ 1976-1977 δ Νεμεθθδκζηή. Χξ Νεμεθθδκζηή βθχζζα κμείηαζ δ 

δζαιμνθςεείζα ςξ πακεθθήκζμκ εηθναζηζηυκ υνβακμκ οπυ ημο Δθθδκζημφ θαμφ ηαζ ηςκ 

δμηίιςκ ζοββναθέςκ ημο Έεκμοξ Γδιμηζηή, ζοκηεηαβιέκδ άκεο ζδζςιαηζζιχκ ηαζ 

αηνμηήηςκ» Σν ζρεηηθφ ΦΔΚ είλαη δηαζέζηκν ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν ζηελ δηεχζ.: 

http://www.et.gr/  

230
 Βι. πην θάησ.  

231
 Ζ αλάγθε γηα εξγαζία, σζεί ηνπο θνηηεηέο λα θαιχςνπλ ηα θελά ηεο ζρνιηθήο 

δηδαζθαιίαο, γλσζηνπνηψληαο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπο κε αγγειίεο. Αιιά 

απεπζχλνληαη θαη ζε ζρνιεία θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο επηζθέπηνληαη. 

Γεκνηηθά ζρνιεία γηα λα βξνπλ καζεηέο,θαη λα ηνπο πξνεηνηκάζνπλ γηα ηηο εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο ζην Γπκλάζην. «(…)Φέημξ ημκ Φεανμοάνζμ ζηεθηήηαιε κα πνμεημζιάζμοιε 

ηεθεζμθμίημοξ Γδιμηζημφ δζα ηαξ εζζαβςβζηάξ ελεηάζεζξ ημο Γοικαζίμο. Πήβαιε 

δμηζιαζηζηά ζημ Γδιμηζηυ ζπμθείμ ηδξ πενζθένεζάξ ιαξ, βζα κα ανμφιε ημκ δάζηαθμ ηδξ 

Σ‘ ηάλεςξ ηαζ κα ημκ παναηαθέζμοιε κα αάθδ ημοξ ιαεδηάξ επί δφμ θεπηά κα βνάρμοκ ζ‘ 

έκα πανηάηζ η‘ υκμιά ηαζ ηδκ δζεφεοκζή ημοξ, κα ιαγέρδ ηα πανηάηζα ηαζ κα ιαξ ηα δχζδ 

(…) ημ ζπυθαζια πήναιε ιυκμζ ιαξ ζοζηάζεζξ 6 ιαεδηχκ (10%ηδξ ηάλεςξ). Σμοξ 

ιαγέραιε –ηδ ζοκαζκέζεζ ηςκ βμκέςκ ημοξ- ηαζ δμηζιάζαιε ζηα ηφνζα ιαεήιαηα (Έηεεζδ, 

Ονεμβναθία, Ανζειδηζηή) ηςκ ελεηάζεςκ. Κακείξ ημοξ δεκ έθοζε ηακέκα απυ ηα δομ (2) 

απθμφζηαηα πνμαθήιαηα Απθήξ Μεευδμο ηαζ Πμζμζηχκ,(…) ηδκ Ονεμβναθία ζε ηείιεκμ 

8 ζηίπςκ (ιπήηε ζηζξ ελεηάζεζξ ημο επηειανίμο πμο, ςξ βκςζηυκ, είκαζ εθαζηζηχηενα ηα 

πνάβιαηα) έβζκακ 17-55 μνεμβναθζηά θάεδ! (…)» (η.529 ζ.4). 

232
 Δπηζηνιή κηαο Φζθμθυβμο Γδιμζίμο Αεδκασημφ Γοικαζίμο δπλακηθφηεηνο 75 

καζεηξηψλ αλά ηάμε, (απάληεζε ζην δεκνζίεπκα ηνπ πεξηνδηθνχ «Νηξνπέο»), δεηεί 

δηαθσηίζεη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο Μέζεο εθπαίδεπζεο ηεο επνρήο: ελδηαθέξνλ ησλ 

θνξηηζηψλ γηα θνίηεζε ζην θιαζζηθφ γπκλάζην απφ κηα δεκφζηα επαγγεικαηηθή ζρνιή: 

«(…) Καεχξ πνμπςνεί ημ ζπμθζηυκ έημξ, άθθμ έκα έημξ πάμοξ, υηακ ηάεε εαδμιάδα 

αθθάγδ ημ ζπμθζηυκ πνυβναιια ηςκ ιαεδηχκ, υηακ ηάεε θίβμ αθθάγδ μ ηαεδβδηήξ, υηακ ηα 

ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα δζδαηηέαξ φθδξ αθθάγμοκ, υηακ ιε δομ θυβζα αθέπμοιε υηζ δεκ 

εδζδάλαιεκ υπςξ έπνεπε κα δζδάλμοιε, υηακ δεκ εθεζημφνβδζακ ηα ζπμθεία, υπςξ έπνεπε 

κα θεζημονβήζμοκ, ηυηε μιμθμβχ υηζ δεκ αζζεάκμιαζ δ «ακαιάνηδημξ» χζηε κα νίλς ημκ 

θίεμκ. Γίκμιαζ επζεζηήξ ηαζ αθήκς κα πνμαζαάγμκηαζ ιαεδηαί ςξ δ ‗μναία δεζπμζκίξ‘ ημο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.et.gr/


246 

 

                                                                                                                                                                       
άνενμο ζαξ (…) Μζα ιαεήηνζα ςξ δ οπυ ζογήηδζζκ ακεπίδεηημξ ηθαζζζηήξ ιμνθχζεςξ εα 

έπνεπε κα θμζηήζδ ηάπμο αθθμφ. Να πάνδ ιζακ εζδζηήκ επαββεθιαηζηή ιυνθςζζκ, υπμο δεκ 

εα επδνέαγε ημ «μναία δεζπμζκίξ», αθμφ δεκ ηαηάθενε ηυζα πνυκζα κα ημ ιάεδ (…) Ζ 

εηπαίδεοζζξ εζξ ηδκ Δθθάδα έπεζ πάνα πμθθά πνμαθήιαηα. ηακ ζδιάκδ δ χνα ηδξ 

επακαζηάζεςξ δζ‘ αοηήκ, ηυηε ιυκμκ εα θείρμοκ αοηέξ μζ ‗κηνμπέξ‘. Νηνμπή ηδξ ιαεδηνίαξ 

δ μπμία ηυζα πνυκζα δεκ θζθμηζιήεδηε κα ιάεδ μνεμβναθία ηαζ κα δζααάγδ επζιεθχξ ηα 

ιαεήιαηά ηδξ. Νηνμπή ζημ πάμξ ηδξ εηπαζδεφζεςξ, κηνμπή ζηδκ ημζκςκίακ, πμο δεκ 

λεζδηχκεηαζ βζα ημ ηαθυ ηςκ παζδζχκ ηδξ, ηαζ ηέθμξ, κηνμπή εζξ ειάξ ημοξ θζθμθυβμοξ, μζ 

μπμίμζ δεκ ηυαμοιε ηεθάθζα ακμνεμβνάθςκ. Βθέπεηε, είιεεα ακενςπζζηαί. ηακ 

πνμζθένςιεκ, γδηάιε (…) Καζ ιία θεπημιένεζα: Σδκ 12
δ
 Γεηειανίμο 1969 δφμ ιυθζξ ιήκεξ 

ιεηά ηδκ έκανλζκ ηςκ ιαεδιάηςκ, άθθαλα δζα ηνίηδκ θμνάκ ηάλζκ πνμξ δζδαζηαθίακ 

ανπαίςκ ηαζ κέςκ Δθθδκζηχκ!» (η.522 ζ.4).  

233
 «Γεκ οζμεεηχ ημ πανάπμκμ πμο ιπμνεί κα είκαζ δζηαζμθμβδιέκμ ή αδζηαζμθυβδημ. Ζ 

θζηυηδηα ηαζ δ αηνζαμθμβία ιε ηδκ μπμία είκαζ βναιιέκδ δ επζζημθή ηδξ ακαβκχζηνζάξ ιμο, 

ιε ζοβηίκδζε, χζηε κα θένς ζηδ δδιμζζυηδηα ιζα ροπμθμβζηή πθεονά ηςκ οπμρδθίςκ 

θμζηδηχκ. Πχξ εα πείζμοιε έκα παζδί πμο εααειμθμβείημ ζημ ζπμθείμ ημο ιε 16-19, υηζ 

παίνκεζ ααειυ 5 ζηζξ εζζαβςβζηέξ ημο Πακεπζζηδιίμο; Σίπμηα αέααζα δεκ απμηθείεζ ηδκ 

‗ηαηζά χνα‘. Αθθά ιπμνεί έκαξ οπμρήθζμξ κα πεζζεεί υηζ δεκ αλίγεζ βζαηί ημο έηοπε δ ηαηζά 

χνα; Κζ ακ απμηθεζζεή δ πενίπηςζδ αοηή, δφμ πνάβιαηα ζοιααίκμοκ: ή μζ ηαεδβδηέξ ημο 

Γοικαζίμο ή δ Δλεηαζηζηή Δπζηνμπή, μ έκαξ απυ ημοξ δφμ, δεκ ήλενακ ηζ ααειμθμβμφζακ. 

‘ μπμζαδήπμηε πενίπηςζδ ζημκ οπμρήθζμ δδιζμονβείηαζ έκα ροπμθμβζηυ ηεκυ. Γζαηί κα 

είκαζ δφζημθδ δ ακαεεχνδζδ; Ο οπμρήθζμξ είκαζ έκαξ άκενςπμξ, ιζα πνμζςπζηυηδηα. 

Καζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ βίκμκηαζ μζ ελεηάζεζξ είκαζ έκαξ απνυζςπμξ ιδπακζζιυξ, υπμο μ 

ιαεδηήξ βίκεηαζ έκα κμφιενμ, πμο δεκ έπεζ μφηε ηάκ υκμια. Ίζςξ ζζπονζζεμφιε, υηζ έηζζ 

ελαζθαθίγεηαζ ημ αδζάαθδημ. Λάεμξ, ηαιιζά εββφδζδ δεκ οπάνπεζ υηακ μ άκενςπμξ- μ 

ιαεδηήξ ιε ηδκ ροπμθμβία ημο, ηζξ ζηακυηδηέξ ημο, ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο- βίκεηαζ 

απνυζςπμξ ανζειυξ. Να ηζ έκα άθθμ εέια απυ ηα ηνςηά ηδξ Παζδείαξ ιαξ» φπσο 

αλαγξάθεηαη ζηελ ζηήιε αιιεινγξαθίαο «Αγαπεηή ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.572 ζ.19).  

234
 «Γξάκκαηα ζηε ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.552 ζ.4).  

235
 «Ζ ηυπςζδ ηςκ ιαεδηχκ πμο θηάκεζ ιέπνζξ ελμοεεκχζεςξ (…) Ζ πίηνα ηδξ ακαζηζμθυβδηδξ 

απμηοπίαξ (…) Ζ απμβμήηεοζδ πμο δίκεζ ημ πηοπίμ, υηακ δεκ ανηεί βζα κ‘ ακμίλμοκ μζ πυνηεξ ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ απμηαηαζηάζεςξ (…) Αοηά είκαζ ιενζηά απυ ηα πνμαθήιαηα πμο ηναημφκ ζε 

αβςκία ημοξ κέμοξ ηαζ ημοξ βμκείξ. Καζ ηδκ αβςκία ημοξ αοηή ηδ δζμπεηεφμοκ ζηα βνάιιαηα πμο 

δδιμζζεφς» «Αγαπεηή ΓΤΝΑΗΚΑ: Παηδεία» (η.624 ζ.19).  

236
 ην ίδην 
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 Δλδεηθηηθά: Ο ελδνζθνπηθφο θαη εμσζρνιηθφο αζιεηηζκφο (η.514 ζ.5,η.515 ζ.4, η.520 ζ.6). Ζ 

ελδνζρνιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δαζθάισλ (η.529 ζ.5, 529 ζ.6. η.533 ζ.4, η.542 ζ.4). Οη ακνηβέο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπο, ην άξζξν «Διιεληθή 

Παηδεία: Ζ θσλή ελφο απειπηζκέλνπ θαζεγεηή ηεο επαξρίαο γηα ηα ηξσηά ηεο Παηδείαο» (η.557 

ζ.13, 561 ζ.9). Οη απαξάδεθηεο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ην ξεπνξηάδ ηνπ πχξνπ Καηζίκε : «Ζ 

Διιεληθή Παηδεία ςπρνξξαγεί κέζα ζε αλήιηα δηδαθηήξηα: Β΄ Γπκλάζην Αξξέλσλ. Σν Κξπθφ 

ρνιεηφ ηεο νδνχ Υέυδελ. ΗΘ  ́Γπκλάζην Αξξέλσλ. Βαζεηέο εηζπλνέο κέζα ζηε ζθφλε!» (η.573 

ζ.24-26). «Γηαηί ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ λα πεγαίλνπλ πξσί-απφγεπκα ζρνιείν;» 

(η.570 ζ.9). Ζ ζπλεθπαίδεπζε θαη  νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (η.592 ζ.13) θιπ. Γηα κηα 

ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ Παηδεία βι. Αιέμεο Γεκαξάο, H ιεηαννφειζζδ πμο δεκ έβζκε: 

Σεηιήνζα ζζημνίαξ. ηφκνο 2, Αζήλα 1973, Ρέλα ηαπξίδε-Παηξηθίνπ (επηκ.), Γδιμηζηζζιυξ ηαζ 

ημζκςκζηυ πνυαθδια, Αζήλα 1976, Άλλα Φξαγθνπδάθε, Δηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ ηαζ 

θζθεθεφεενμζ δζακμμφιεκμζ. Αζήλα 1992, ε ίδηα, H βθχζζα ηαζ ημ έεκμξ 1880-1980: Δηαηυ πνυκζα 

αβχκεξ βζα ηδκ αοεεκηζηή εθθδκζηή βθχζζα, Αζήλα 2001, Αλαζηάζηνο-Φνίβνο Υξηζηίδεο, 

Γθχζζα, πμθζηζηή, πμθζηζζιυξ. Αζήλα 1999, Γηάλλεο Ν. Φπράξεο, Σμ ηαλίδζ ιμο, Αζήλα 1999, 

Γεψξγηνο Μπακπηληψηεο (επηκ), Σμ βθςζζζηυ γήηδια ζφβπνμκεξ πνμζεββίζεζξ, Αζήλα 2011. 

Χζηφζν αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ην πκπφζην πνπ νξγάλσζε ην Αζελατθφ Σερλνινγηθφ 

Ηλζηηηνχην ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γνμηάδε, ην 1964, γηα «ηζξ ηαηαηηήζεζξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα ηδξ 

εεκζηήξ ιαξ βθχζζαξ», ζην νπνίν κίιεζαλ νη Αλδξηψηεο, Γεκαξάο, Γνμηάδεο, Καθξηδήο, 

Κξηηηθφο, Λνπθάηνο, Μάλνο, Παπαλνχηζνο, Πισξίηεο, Σεξδάθεο θαη Υξεζηίδεο, βι. Αζελατθφ 

Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην, οιπυζζμ βζα ηδ δδιμηζηή βθχζζα, Αζήλα, Μάξηηνο 1964. 

238
 «Ξεθοθθίγς ηζξ ζεθίδεξ ηδξ ‗Αβαπδηήξ ΓΤΝΑΗΚΑ‘. Πυζα βνάιιαηα δδιμζζεφεδηακ! 

Δηαημκηάδεξ! Καζ πυζα εέιαηα! Ακ ιεηνήζς ηα βνάιιαηα βζα ηδκ παζδεία εα ανεεμφκ ηα 

πενζζζυηενα. Έκα άθθμ εέια πμο ζοβηέκηνςζε ηδκ πνμζμπή ηςκ επζζημθμβνάθςκ ιμο είκαζ δ 

ηαηαζηνμθή ημο θοζζημφ ηαζ ζζημνζημφ πενζαάθθμκημξ» γξάθεη ε «Γ» (η.599 ζ.25). 

239
 «(…)Σμ βεβμκυξ ηδξ αολήζεςξ ημο πθδεοζιμφ ηαζ ηδξ αζηοθζθίαξ δδιζμονβεί έκα παβηυζιζμ 

πνυαθδια ‗οπενηνμθίαξ‘ ιε ζοιπηχιαηα αζθολίαξ. Ο πθδεοζιυξ ηδξ βδξ ηα ηεθεοηαία 100 

πνυκζα δζπθαζζάζηδηε ηαζ μ αζηζηυξ πθδεοζιυξ δεηαπθαζζάζηδηε. Σμ 1930 δ Αεήκα είπε 

400.000 ηαημίημοξ ηαζ 2 ½ πζθζάδεξ αοημηίκδηα. Σμ 1965 έθηαζε ζηα 2.000.000 ηαημίημοξ 

πενίπμο, ηαζ ηα αοημηίκδηα ζε 120.000. ε 35 πνυκζα δδθαδή, μ πθδεοζιυξ πεκηαπθαζζάζηδηε 

ηαζ μ ανζειυξ ηςκ αοημηζκήηςκ πεκηδημκηαπθαζζάζηζηε», γξάθεη ε Λ. Εσγξάθνπ ζηελ 

δεκνζηνγξαθηθή ηεο έξεπλα «Κξεκάζηε ηα παηδάθηα ζαο απφ ην παξάζπξν» (η.519 ζ.35-37).  

240
 πλερίδεη ε Εσγξάθνπ κε ην νπσζδήπνηε θνξηηζκέλν χθνο ηεο.  

241
 Βι. φ. π.  

http://www.biblionet.gr/author/7495/��������_������������
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 η.540 ζ.4. Γηα επηθξάηεζε ηνπ ηζηκέληνπ θαη θαηαζηξνθή ηνπ πξάζηλνπ πνπ ζηελ 

Αζήλα δηακαξηχξνληαη πνιιέο αλαγλψζηξηεο. Σα θείκελά ηνπο είλαη θαηά θαλφλα εθηελή 

θαη κε ζπλαίζζεκα ζιίςεο θαη αγαλάθηεζεο, αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία 

ηεθκεξησκέλα, καξηπξίεο κηαο πξαγκαηηθήο «αοημρίαξ» (η.521 ζ.4, 527 ζ.4, 572 ζ.20, 

626 ζ.12)) θ.ά.  

243
 Απφ επηζηνιή αλαγλψζηε: «Κάεε πνυκμ αοηή ηδκ επμπή, μ διενήζζμξ ηαζ πενζμδζηυξ 

Σφπμξ, μζ δζάθμνεξ μνβακχζεζξ, πμο έπμοκ ηάλεζ ζακ ζημπυ ημοξ ηδκ πνμζηαζία ημο 

εθθδκζημφ θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, ηαεχξ ηαζ άημια, ηα μπμία κζχεμοκ ηδκ αβάπδ πνμξ 

αοηυ ημ πενζαάθθμκ ζακ ιζα πνμέηηαζδ ηδξ βκήζζαξ θζθμπαηνίαξ, αζπμθμφκηαζ, μ ηαεέκαξ 

ιε ημκ ηνυπμ ημο ηαζ ηζξ δοκάιεζξ πμο δζαεέηεζ, ιε ημ επίιαπμ εέια ηδξ ‗θαβήξ ηςκ 

εθάηςκ‘ (…) ηαζ βεκζηυηενα ιε ηδκ πανάθμβδ ηαηαζηνμθή ημο θζβμζημφ δαζζημφ ιαξ 

πθμφημο, πμο έπεζ ζακ ααζζηυ ηίκδηνμ ημ βεθμίμ ζμοζμοδζζιυ, ηδκ επίδεζλδ ημο 

κεμπθμοηζζιμφ ηθπ.» (η.626 ζ.12). 

244
 «Πνμ πμθθχκ εηχκ ημ «Κνάημξ ειπζζηεφεοηεηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ ηδ δζαθφθαλδ ηδξ 

πεδζάδμξ ηδξ Κςπαΐδαξ ζημοξ πςνζημφξ μζ μπμίμζ ηαηχνεςζακ κα ηδκ δζαηδνήζμοκ ηυζμ 

ηαθά, χζηε κα ιπμνμφιε κα ηδ δείπκμοιε ιε οπενδθάκεζα ζημοξ επζζηέπηεξ ιαξ. Δάκ ηδκ 

επζζηεθεήηε ηχνα εα ακηζηνφζεηε έκα άεθζμ εέαια! Δηεί πμο άθθμηε ορχκμκηακ εαοιάζζα 

δέκδνα, ηχνα ανίζημκηαζ νίγεξ πμο ιυθζξ λέθοβακ ηδξ πθεμκελίαξ ημο λοθμηυπμο. Απμνχ 

πχξ δ δαζζηή οπδνεζία επέηνερε ηδκ απμδεηάηζζδ ηςκ δέκδνςκ, ηδ ζηζβιή πμο θέεζ υηζ εα 

ηζιςνήηαζ αοζηδνά υπμζμξ πνμλεκεί γδιζέξ ζηα δέκηνα» (η.568 ζ.5). 

245
 «Γεκ ιπμνεί ηακείξ κα ζοιθςκήζεζ ηακείξ ιε ημκ εφζημπμ παναηηδνζζιυ ηδξ 

‗Φζθμδαζζηήξ Δκχζεςξ Αεδκχκ‘, «πμο ιίθδζε βζα ‗Φεζηζαάθ πονηασχκ‘, ζπεηζηά ιε ημ 

πμνυ απυ θςηζέξ πμο ζάνςζακ ηα εθθδκζηά δάζδ ζημ πνυκμ πμο ιαξ πέναζε, ημ εθζαενυ 

απμθμβζζιυ,, ακαθένεζ δ ΦΔΑ ζε ακαημίκςζδ ηδξ, ‗ηαηά ημοξ ιεηνζχηενμοξ οπμθμβζζιμφξ, 

άκς ηςκ 200 πζθζάδςκ δαζχκ, πμο ιαξ απέιεζκακ ιεηααθήεδζακ ζε ηάναμοκμ ηαζ ζηάπηδ 

ιεηαλφ Ημοκίμο ηαζ Οηηςανίμο ΄ε.‘ε.‘» θιπ. (η.626 ζ.14)  

246
 «Αγαπεηή ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.607 ζ.19). Αλαθέξεηαη θαη ε κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο απφ 

ηελ εηαηξεία ηζηκέλησλ «ΣΗΣΑΝ» ζηε Διεπζίλα πνπ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 κνιχλεη 

ηελ αηκφζθαηξα ηεο πεξηνρήο θαη δεκηνπξγεί πλεπκνλνινγηθέο αζζέλεηεο.(η.577 ζ.20). 

247
 «Αγαπεηή ΓΤΝΑΗΚΑ» (η.618 ζ.14). 

248
 «(…) Ήδδ δεκ βκςνίγμοιε ηδκ Αεήκα πμο ιεβαθχζαιε, ηαεχξ παθζά ζπίηζα 

κεμηθαζζημφ νοειμφ ηςκ ανπχκ ημο αζχκα ιαξ έπμοκ ζπεδυκ ελαθακζζηεί ηαζ δ 

μζημδυιδζή ηδξ βίκεηαζ ααζζηά ιε ηα ζπέδζα ηςκ (…) ενβμθάαςκ. Σμ δνυιμ ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ ζζμπέδςζδξ ημκ παίνκεζ ηχνα ηαζ δ επανπία (…) ». Βι. «Σν ηζηκέλην 

εμαθαλίδεη ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή» (η.559 ζ.7). 
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 «(…) Χξ πυηε εα ακεπυιαζηε κα παίνκδ δ αζηήιζα ηδ εέζδ ηδξ μιμνθζάξ; Γεκ εα 

ηάκμοιε απμθφηςξ ηίπμηα βζα κα ζςεεί υ,ηζ αηυια ιπμνεί κα ζςεή; Δίιαζηε, θμζπυκ, ηυζμ 

αδζάθμνμζ ή ηυζμ ηαηυβμοζημζ; Πμφ είκαζ, μζ έθθδκεξ ανπζηέηημκεξ, πμο εα ιπμνέζμοκ κα 

ακηθήζμοκ νοειυ απυ ηδκ πανάδμζδ πμο ηαζ δ ίδζα δ πυθδ ηζ μ ηυπμξ πνμζθένμοκ; 

Νμιίγμοκ υ,ηζ είκαζ ιμκηένκμζ ιεηαθοηεφμκηαξ έκα λέκμ ζχια, έκακ μονακμλφζηδ ηδξ Νέαξ 

Τυνηδξ, ζ‘ αοηυκ ημκ εκηεθχξ δζαθμνεηζηήξ οθήξ πχνμ (…)» (η.568 ζ.5). 

250
 η.559, φ. π.. Χζηφζν αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη νη πσιήζεηο ζπηηηψλ ησλ θπθιαδίηηθσλ 

λεζηψλ (ελδερνκέλσο θαη άιισλ λεζηψλ) πνπ αλαθέξεη ην πεξηνδηθφ (η.623 ζ.21-22). 

Αζελαίνη αζηνί αγνξάδνπλ παιηά θηίζκαηα. Σα γθξεκίδνπλ θαη ζηε ζέζε ηνπο ρηίδνπλ 

λέεο ηζηκεληέληεο νηθνδνκέο κε ζχγρξνλα πιηθά θαη καδί κε ηνπο απιντθνχο ληφπηνπο, 

πνπ κηκνχληαη απηφλ ηνλ ‗ιμκηενκζζιυ‘ ηνπο, απφ θνηλνχ ζπκκεηέρνπλ ζηελ απψιεηα ηνπ 

ηνπηθνχ ηνπο ρξψκαηνο. Σν θαηλφκελν ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ κπεηφλ ηνπ ζίδεξνπ, ηεο 

‗ζζιεκημημκίαξ‘ απιψλεηαη ζε ‗παβηοηθαδζηή ηθίιαηα‘» (η.526 ζ.4). Μηινχλ γηα ηελ 

θαθνπνίεζε ηεο ζθπξηαλήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηελ θαθφγνπζηε «ηαηυβμοζηδ ιίιδζδ ημο 

‗ιμκηένκμο‘» (η.559 ζ.7), γηα ηνπο «Πφνβμοξ ηδξ Μάκδξ», ηηο κηθξέο αιιά 

αξηζηνπξγεκαηηθέο βπδαληηλέο εθθιεζίεο (η.641 ζ.15). Οη απφςεηο ηεο αλαγλψζηξηαο φηη 

νη μέλνη ζέβνληαη ην παξαδνζηαθφ ρξψκα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηνλ Δι. Γασηάκμ απφ 

ηελ Δθεκεξίδα «Φςκή ηδξ Πάνμο» (η.623 ζ.21-22) 

251
 Οη δηακαξηπξίεο, ε έθθξαζε ζιίςεο γηα ηα φζα ζπληεινχληαη είλαη αιιεπάιιειεο απ’ 

φια ηα κέξε ηεο Διιάδαο (η.516 ζ.4, 567 ζ.4) θιπ. 

252
 Δλδεηθηηθά: πσο ν ζξπιηθφο λαφο ηεο Παλαγηάο ηεο Φεξκαιίλαο, ζηελ πιαηεία ηεο 

Νεάπνιεο ηνπ Μηξάκπειιν Κξήηεο, φπσο θαηαγγέιιεη ε Λ. Εσγξάθνπ, πνπ εθηφο ησλ 

άιισλ κεηαθέξεη θαη ηελ ζιίςε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηνπο θφβνπο ηνπο 

γηα κειινληηθέο θαηεδαθίζεηο, Βι. «Απηή ήηαλ ε Παλαγηά ε Φεξκαιίλα» (η.506 ζ.37). 

Δπίζεο ζεκαληηθνί λανί κέλνπλ απξνζηάηεπηνη φπσο ε «παθαζμηάηδ εηηθδζία ιε 

ημζπμβναθίεξ ηαθήξ ιεηααογακηζκήξ ηέπκδξ ημο Αβίμο Νζημθάμο ηδξ Ηζηζαίαξ» (η.567 ζ.4). 

253
 η.586 ζ.11.  

254
 «ηδ ζάηζζηα, ηηίζιαηα ιε ζηαθζζηά λφθζκα ηααάκζα ιε ηζξ γςβναθζζιέκεξ βεςιεηνζηέξ 

παναζηάζεζξ, μζ ημίπμζ πμο δζδβμφκηαζ ζζημνίεξ ιε ηα πνχιαηα ηαζ ηα ζπέδζα ηςκ θασηχκ 

γςβνάθςκ, ηα ηγάηζα – ζςζηά ηεκηήιαηα- ηαηαζηνέθμκηαζ ιένα ιε ηδκ διένα (…)»            

(η.516 ζ.4). ηε Θάζν, ε αλαθαίληζε ηεο εθθιεζίαο ηεο Παλαγίαο, κε ρξήκαηα Θάζηνπ 

Διιελνακεξηθαληθνχ, κέζα απφ ηελ αδηαθνξία εθφξσλ αξραηνηήησλ, ηελ έθαλε 

αγλψξηζηε. Σεο αθαίξεζε «ημοξ απαθμφξ θασημφξ πνςιαηζζιμφξ» ηεο, αδηαθφξεζε γηα 

ηνλ πξννξηζκφ ηεο. Καη κεηέηξεςε ηελ φςε ηεο ψζηε απφ εθθιεζία λα ζπκίδεη «ιμκηένκμ 

ημονζζηζηυ λεκμδμπείμ»
 
(η.626 ζ.12). «Πήβα ζηα αθδεχξ ιαβεοηζηά πςνζά ηδξ αμνείμο 



250 

 

                                                                                                                                                                       
Δοαμίαξ, Αζιήκμ, Ανηειήζζμ, Γεναηζμφ, Γαθαηζχκα, Γμφαεξ, Αβδίκεξ, Αβνζμαυηακμ, 

Δθθδκζηά ηαζ Βαζζθζηά (…) ημ αάρζιμ πνοζμζημθίζηςκ ηέιπθςκ ιε «ιπνμοηγίκα, δ 

επζγςβνάθδζδ εζηυκςκ αηυιδ ηαζ ημ ηαεάνζζιά ημοξ ιε μζκυπκεοια, ιε απμηέθεζια κα ηζξ 

ζαήζδ! (...)» (η.591 ζ.17). «(…) ε πμζυκ κα ημ θςκάλμοιε; Μζα επίζηερή ιαξ ζηδκ 

Δζημζαθμίκζζζα έλς απυ ηδκ Κααάθα ιαξ έδςζε ηδκ αθμνιή κα ζηεθημφιε ηζ ηίκδοκμ 

πενκάκε ηα ικδιεία ιαξ. ηζξ πθαβζέξ ημο Παββαίμο πηίζηδηε ημκ 5μ αζχκα ημ ιμκαζηήνζ 

(…) Έκα ανζζημφνβδια ανπζηεηημκζηήξ, ιέζα ζημ πνάζζκμ (…) Μζα ακαηαίκζζδ, υιςξ 

ημφαβαθε υθδ ηδκ παηίκα ημο πνυκμο. Αζθαθχξ, ηαθμπνμαίνεηα έβζκακ υθα αοηά, απυ ιδ 

εζδζημφξ, βζα ακαζηδθχζεζξ καχκ. Μπεηυκ, ααθέξ, ζηεπάγμοκ ηα παθδά ηηίζιαηα. 

Τπδνεζίεξ εβηνίκμοκ ηα ζπέδζα; Πμζμξ εζδζηυξ έθέβπεζ ημ ηάεε ηζ πμο ιπμνεί κα εκμπθήζδ 

υηζ πζμ ςναίμ ιαξ άθδζε δ Υνζζηακμζφκδ (…)» (η.637 ζ..23). 

255
 Οη επηζηνιέο ησλ αλαγλσζηξηψλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη αλαγλσζηψλ είλαη 

αιιεπάιιειεο: «Φέημξ, είπαιε ηδκ ηφπδ κα πενάζμοιε ηζξ εενζκέξ ιαξ δζαημπέξ ζηδ ηζάεμ 

ηαζ απμθαζίζαιε κα επζζηεθεμφιε ημ βκςζηυ ζε υθμοξ, απυ ηα δζδβήιαηα ημο 

Παπαδζαιάκηδ, πενίθδιμ Κάζηνμ ηαζ ηδκ εηηθδζία ηδξ Γεκκήζεςξ ημο Υνζζημφ. Μεηά 

θφπδξ ιαξ, δζαπζζηχζαιε υηζ υθεξ μζ παιπάθαζεξ εζηυκεξ έθεζπακ. Κάημζημζ ημο κδζζμφ ιαξ 

πθδνμθυνδζακ υηζ έπμοκ ιεηαθενεή, ζηδκ εηηθδζία, εκηυξ ημο πςνζμφ, ηαζ επνυηεζημ 

ζφκημια κα ιεηαθενεή ηαζ ημ λοθυβθοπημ, αθδεζκυ ένβμ ηέπκδξ, ηέιπθμ. Αζηία ηδξ 

ιεηαθμνάξ αοηήξ, υπςξ εκκμήζαιε, είκαζ δ πζεακή ανπαζμηαπδθεία. Καζ ζηεθεήηαιε : 

πυζμ δφζημθμ είκαζ κα οπάνπδ έκαξ θφθαηαξ; (…)» (η.588 ζ.140), «Πμθφ εκδζαθένμκηα ηα 

υζα βνάθηδηακ βζα ημκ ηναηήνα ημο Δοθνυκζμο ζημ ηεφπμξ 630 ηδξ 6δξ Μανηίμο. Δίκαζ 

θοπδνυ ημ υηζ ανπαζμθμβζημί εδζαονμί ηεναζηίαξ αλίαξ θεφβμοκ απυ ημκ ηυπμ ιαξ, είηε ημ 

εέθμοιε, είηε υπζ. Γοζηοπχξ, αοηή θαίκεηαζ υηζ είκαζ δ ιμίνα ηςκ εδζαονχκ ιαξ. Ζ επάναηδ 

ανπαζμηαπδθεία πνυκζα ηχνα ιαζηίγεζ ηδκ παηνίδα, ηαζ ανίζημκηαζ ηαζ ζήιενα Έθθδκεξ, μζ 

μπμίμζ εηιεηαθθεφμκηαζ ηζξ εθθδκζηέξ ανπαζυηδηεξ (…) Οζ λέκμζ δεκ ζοκδέμκηαζ ιε εθθδκζηά 

ανπαζμθμβζηά ικδιεία ζοκαζζεδιαηζηά. Σμοξ εκδζαθένεζ δ πνδιαηζηή ημοξ αλία (…)» (η.633 

ζ.13-14). 

256
 Γξάθεη έλαο ζενιφγνο «(…) Πάκηα ημ θςκάγς, μζ παθζέξ εηηθδζίεξ κα βίκμοκ ιμοζεία, 

υθα ηα παθδά λςηθήζζα κα ηεεμφκ οπυ ηδκ επμπηεία ηδξ Ανπαζμθμβζηήξ Τπδνεζίαξ (…) 

Έπνεπε κα ημ ζηεθημφιε κςνίηενα, πνζκ μζ ζδζςηζηέξ ζοθθμβέξ βειίζμοκ ηαζ πνζκ πάνμοκ ημ 

δνυιμ-άεεθά ημο - βζα ημ ελςηενζηυ.» (η.644 ζ.13). 

257
 η.569 ζ.5. 

258
 «(…) Ζ αζζεδηζηή μιμνθζά ηςκ κεμηθαζζηχκ ηηδνίςκ ηδξ Αεήκαξ πανααθέπεηαζ πάνζκ 

ηςκ ζοιθθενυκηςκ ημο ηάεε ηενδμζηυπμο (…) Σζ δμοθεζά έπμοκ ιπμοηίη ιε μκυιαηα ζε 
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ζηοθ ―Lady Jane‖ ή ηα ηθάπξ Stagecoach ή Crazy Girl (!) ζηδκ Πθάηα; (…)» δηεξσηάηαη 

κηα θνηηήηξηα  απφ ηελ Αζήλα (η.615 ζ.12). 

259
 πσο θαηαγγέιιεη ε αλαγλψζηξηα Οονακία Κς… (Ηςάκκζκα) (η.578 ζ.11).  

260
 η.568 ζ.7. 

261
 η.497 ζ.24. 

262
 Γξάθεη ε «Γ»: « Οζ δζαθδιίζεζξ πμφ ηαηαπςνμφκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ ημφ πενζμδζημφ, ιδ 

κμιίγεηε πχξ είκαζ παιέκμξ πχνμξ. Ζ ζφβπνμκδ δζαθήιζζζ ιε ηα ςναία ζπέδζα ηαζ ηα 

έλοπκα ηείιεκα είκαζ μθυηθδνδ επζζηήιδ ηαζ oζ ηαηαπςνήζεζξ είκαζ εκδζαθένμοζα οθδ, βζαηί 

έηζζ ηαεμδδβείζεε πχξ κα ρςκίζεηε ηάεε ηζ πμφ ζάξ πνεζάγεηαζ (…)» (η.207 ζ.7). Αμίδεη λα 

πξνζερζεί ε ηδενινγηθή απηή ππνζηήξημε ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ θάλεη ε «Γ».  

263
 Δλδεηθηηθά: «Αβαπδηή ιμο ΓΤΝΑΗΚΑ. Παναημθμοεχ ημ πενζμδζηυ ζμο πνυκζα ηχνα ηαζ 

αθέπς ιε ιεβάθδ ιμο εοπανίζηδζζ δζανηή αεθηίςζδ ηυζμ ζηδκ φθδ ζμο υζμ ηαζ ηδκ ειθάκζζζ. 

Μπμνεί άθμαα κα ζοβηνζεή ιε μπμζμδήπμηε λέκμ πενζμδζηυ δ ΓΤΝΑΗΚΑ ηαζ αοηυ αλίγεζ 

ζοβπανδηδνίςκ βζαηί ακεαάγεζ ηδ ζηάειδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο πενζμδζημφ Σφπμο ζηδκ Δθθάδα. 

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά υιςξ εα ιμο επζηνέρδξ κα ηάκς ηδκ παναηήνδζί υπςξ ηαζ πμθθέξ 

άθθεξ θακηάγμιαζ ακαβκχζηνζέξ εα ήεεθακ κα ηάκμοκ υ,ηζ μζ ηαηαπςνδιέκεξ ζημ πενζμδζηυ 

δζαθδιίζεζξ είκαζ πμθθέξ. Νμιίγς πςξ εα έπνεπε κα πενζζηαθή ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ δ 

ηαηαπχνδζί ημοξ. Μαηνά απ‘ ειμφ δ ζηέρδ υηζ δεκ ακαβκςνίγς ημκ ημζκςκζηυ ηδξ νυθμ 

πμο παίγεζ δ δζαθήιζζζ ζηδκ επμπή ιαξ» (η.249 ζ.9). «Δδχ ηαζ έλδ ιήκεξ ημ πενζμδζηυ είκαζ 

βειάημ δζαθδιίζεζξ. Σζ κα ηάκς ηζξ 92 ζεθίδεξ ηδ ζηζβιή πμο μζ ιζζέξ είκαζ δζαθδιίζεζξ;» 

(η.274 ζ.4). Παξφκνηεο επηζηνιέο βι. θαη η.359 ζ.131,133, η.474 ζ.28, 518 ζ.6 θ.ά. 

264
 Δθηφο ησλ άιισλ ππάξρνπλ θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρέζεηο αγνξάο - 

δηαθήκηζεο θαη νηθνλνκίαο. «' εοπανζζηχ βζα ηα ηαθά ζμο θυβζα, αβαπδηή ιμο θίθδ ηαζ 

ιε ζηακμπμζεί δ θνάζζ ημο βνάιιαηυξ ζμο υηζ ακαβκςνίγεζξ ημκ ημζκςκζηυ νυθμ πμφ παίγεζ 

δ δζαθήιζζζ ζημκ ηαζνυ ιαξ. Πναβιαηζηά δεκ κμείηαζ ζήιενα κα οπάνπδ ειπμνζηή ή 

αζμιδπακζηή επζπείνδζζ πςνίξ κα δζαθδιίγδ ηα πνμσυκηα ηδξ υπςξ ηαζ δεκ κμείηαζ κα 

οπάνπδ ηαηακαθςηήξ πςνίξ κα ηαεμδδβήηαζ απυ ηδ δζαθήιζζζ βζα ηζξ αβμνέξ πμο εέθεζ κα 

ηάκδ ή ηζξ οπδνεζίεξ πμο πνυηνζηαζ κα πνδζζιμπμζήζδ (…)» θιπ. «(…) Να εοπυζαζηε 

θμζπυκ κα ακαπηφζζεηαζ δ δζαθήιζζδ. Πμθθή δζαθήιζζδ ζ‘ έκα ηυπμ ζδιαίκεζ ειπμνζηή ηαζ 

αζμιδπακζηή δναζηδνζυηδηα ιε υθεξ ηζξ αβαεέξ ζοκέπεζεξ: Δνβαζία, πνήια, εοιάνεζα, 

εοηοπία. Πάνηε πανάδεζβια ημοξ Αιενζηακμφξ πμο έπμοκ ακαβάβεζ ηδ δζαθήιζζδ ζε 

ενδζηεία. Σμ ακηίεεημ δεκ ζδιαίκεζ πανά θηχπεζα, ηαημιμζνζά, δοζηοπία πμο είκαζ μζ 

πθδβέξ απυ ηζξ μπμίεξ εα πνέπεζ κα απαθθαβή επί ηέθμοξ μ ηυπμξ ιαξ. Γζ‘ αοηυ αξ αθέπμοιε 

ηδ δζαθήιζζζ ιε ημ ζςζηυ πνίζια ηαζ ηακείξ ιαξ δεκ πνυηεζηαζ κα πάζδ» είλαη ε απάληεζε 

ζηελ επηζηνιή αλαγλψζηξηαο ηεο πνπ παξαηίζεηαη ζηελ ζεκ.256. Χζηφζν, φπσο 
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πιεξνθνξνχκαζηε, ε δηαθήκηζε ηνπ πεξηνδηθνχ θαιχπηεη ην 30% ησλ ζειίδσλ ηνπ, θαη 

«(…) επζηνέπεζ κα πμοθζέηαζ δ ΓΤΝΑΊΚΑ ιε 7 δνπ. απυ ηζξ μπμίεξ εζζπνάηημοιε ιυθζξ 4,45 

δνπ., εκχ ημ ηεφπμξ (…) ημζηίγεζ πάκς απυ 15 δνπ. Ζ δζαθήιζζδ θμζπυκ ηαθφπηεζ ημ 

παεδηζηυ ηςκ 10 δνπ. Ακ είζηε δζαηεεεζιέκδ κα πθδνχκεηε ηδ ‗Γοκαίηα‘ 20 δναπιέξ, ηυηε 

κα ηδκ ηυρμοιε ηδ δζαθήιζζδ (…)» απφ απάληεζε ζε άιιε αλαγλψζηξηα (η.423 ζ.10). 

265
 Βι. η.313 ζ.36-37. Γηα κηα ηζηνξηθή ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο κέζα απφ ηηο ζειίδεο 

ηεο «Γ», βι θαη ιγα Μπαθνκάξνπ, «Ζ δηαθήκηζε ζηε βξεθηθή ηεο ειηθία» (η.476 ζ.66-

69). Δπίζεο βι. Μαξηδνχθνο θαη Παπαπαπνιχδνο, Hellads: Ζ Δθθάδα ιέζα απυ ηδ 

δζαθήιζζδ: ημο 1940-1989…, 1997, Μαλψιεο Υαηξεηάθεο, Σδθευναζδ ηαζ δζαθήιζζδ: Ζ 

εθθδκζηή πενίπηςζδ, Αζήλα 1997, σθξάηεο Καιατηδήο, Ζ Γζαθήιζζδ: υπςξ εα εέθαηε 

κα ηδκ λένεηε, Αζήλα, 1998, J. Sivulka, Ζ ζζημνία ηδξ δζαθήιζζδξ, soap, sex, and 

cigarettes, Αζήλα-Πεξηζηέξη, 1999, Γεψξγηνο Υ. Εψηνο, Γζαθήιζζδ, Αζήλα, 2000, θιπ. 

266
 «(…) Έκα ιυκμ είκαζ ημ πανάπμκυ ιμο: Γζαηί ζε βειίγμοκ ιε ηυζεξ δζαθδιίζεζξ; Γεκ ιαξ 

θηάκεζ ημ ναδζυθςκμ πμο ιαξ έπεζ παναγαθίζεζ ι‘ αοηέξ (…)» παξαπνλείηαη (η.491  ζ.5).  

267
 η.649 ζ.26.  

268
 Βι. «Γηαθήκηζε θάζε ιεπηφ» (η.660 ζ.148-149) 

269
 η.570 ζ.9.  

270
 η.586 ζ.11. 

271
 «(…) ηα δφμ ηεθεοηαία ηεφπδ υιςξ είδα ιε έηπθδλδ κα έπδξ δδιμζζεφζεζ ιζα δζαθήιζζζ, 

πμο μ επζεζηέζηενμξ παναηηδνζζιυξ ηδξ είκαζ ποδαία. Κνίια ζημ υιμνθμ ηαζ ζμαανυ 

πενζμδζηυ ιαξ κα αζπδιίγεζ απυ ηέημζεξ εζηυκεξ πνμηθδηζηέξ ηαζ άζεικεξ βζα θίβα πνήιαηα 

(…) Καηαθαααίκεζξ αέααζα βζα πμζα νεηθάια πνυηεζηαζ. ε παναηαθχ πμθφ λακαηφηηαλε 

ηδκ εζηυκα (ηαεχξ ηαζ ηζξ θνάζεζξ πμο ηδ ζοκμδεφμοκ) ηαζ ακ ανείξ υηζ έπς άδζημ ηυηε ζμο 

γδηχ ζοββκχιδκ βζα ηδκ παναηήνδζδ». Με ηελ πξψηε καηηά ζηα ηεχρε πνπ επηθαιείηαη ε 

αλαγλψζηξηα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη πξφθεηηαη γηα ηελ καπξφαζπξε νινζέιηδε 

θσηνγξαθία ηεο εηαηξείαο «vionell SPRAY» «Μμκηένκμ απμζιδηζηυ βζα κέμοξ ακενχπμοξ» 

φπνπ ηα ζψκαηα θαη ησλ δχν θχισλ παξνπζηάδνληαη γπκλά. Σν θάησ ηκήκα ηνπ θνξκνχ 

ηνπ αλδξηθνχ ζψκαηνο θαιχπηεη ην θεθάιη θαη ν ζψξαθαο γπλαίθαο, ε νπνία κε 

αηζζεζηαθή θίλεζε ησλ άλσ άθξσλ, πξνζηαηεχεη απφ ηνλ θσηνγξαθηθφ θαθφ ην ζηήζνο 

ηεο. Καίηε ιέγνληαο: «Οζ εοαίζεδηεξ πενζμπέξ ημο ζχιαημξ πνεζάγμκηαζ ζδζαίηενδ 

πενζπμίδζδ (…) Ζ VIONELL απμηνέπεζ ημκ ημπζηυ ενεεζζιυ ηαζ ηαηαπμθειά μνζζηζηά ηζξ 

δοζάνεζηεξ μζιέξ. VIONELL-απαναίηδημ ζοιπθήνςια ζηδκ ηαεδιενζκή ζαξ ηαεανζυηδηα. 

VIONELL-βζα ηζξ ηνίζζιεξ διένεξ. Ζ πενζπμίδζζξ ηςκ εοαίζεδηςκ πενζμπχκ ημο ζχιαημξ 

θέβεηαζ VIONELL. Καζ απυ ηχνα ακηί 50 ιυκμκ 40 δνπ.» βι. (η.507 ζ.51). 
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272

 Βι. φ. π. Σν δηαθεκηζηηθφ θείκελν, πξνθάιεζε ζπδήηεζε ζηηο ζηήιεο ηεο 

αιιεινγξαθίαο θαη ηελ επηζηνιή ηνπ δηαθεκηζηή ΛΑΜΓΑ ΑΛΦΑ, απ’ ηελ νπνία αληινχκε 

ελδηαθέξνληα ζηνηρεία: γηα ηη θιίκα ησλ ζπδεηήζεσλ, ηηο απφςεηο ησλ δηαθεκηζηψλ ηεο 

επνρήο, ηελ «θζθμζμθία» ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο ηνπο, ηελ εκπινθή ηεο επηζηήκεο 

ζηε δηαθεκηζηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο δηαπηζηψλνπκε ηελ αμία πνπ απνθηνχλ ην ζψκα θαη 

ε θξνληίδα ηνπ κέζα απφ ηε δηαθήκηζε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Βι. η.513 ζ.4.  

273
 Βι επηζηνιή η.638 ζ.15. 

274
 Χζηφζν αμίδεη λα παξαηεζεί ε επηζηνιή ηνπ αλαγλψζηε, γηαηί κέζα απφ απηή 

δηαπηζηψλνπκε ηελ ηάζε πξνο ην γπκλφ ιίγν πξηλ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδεηαη.  

«Έπεζξ ζοκεζδδημπμζήζεζ, υηζ ημκ ηεθεοηαίμ ηαζνυ θζθμλεκείξ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενεξ 

δζαθδιίζεζξ, πμο πανμοζζάγμοκ βοκαίηεξ ιε αηάθοπημ ζηήεμξ; Σμ ηεθεοηαίμ ηεφπμξ 636 

οπενααίκεζ ηάεε υνζμ. ηζξ ζεθίδεξ 54,104, 106, ηαζ 122 πανμοζζάγεηαζ ημ βοκαζηείμ 

ζηήεμξ ζ‘ υθδ ημο ηδκ δυλα, εκχ ζηζξ ζεθίδεξ 43, 58, 131 ηαζ 138 ειθακίγεηαζ δζαηνζηζηά. 

Σμ βεβμκυξ υηζ μζ ηαηαπςνήζεζξ αοηέξ απμηεθμφκ δζαθδιίζεζξ, παφεζ κα δδιζμονβεί βζα 

ζέκα εοεφκδ;» .φ. π. 

275
 . π. 

276
 Πιεξνθνξίεο αληιεζήθαλ απφ ηελ απάληεζε, ζε ελνριεκέλε απφ ηελ παξνπζία 

δηαθεκίζεσλ κε «ηυζμ πμθφ βοικυ» αλαγλψζηξηα (η.547 ζ.5). Δπίζεο καδί κε ηελ 

απάληεζε δεκνζηεχεηαη θαη θσηνγξαθία δηαθεκηζηηθήο αθίζαο φπνπ αλαθέξεηαη φηη είλαη 

απφ ηελ πιαηεία πληάγκαηνο. Απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο θσηνγξαθίαο δηαπηζηψλνπκε φηη 

πξφθεηηαη γηα ηελ αθίζα ηεο εηαηξείαο «BERKSHIRE». Γηαθεκίδεη κηα γπκλή γπλαηθεία 

ζηινπέηα πνπ «Δίκαζ πζμ βοκαίηα ιε (ηαθζυκ) ‗BERKSHIRE‘». 

277
 πσο ε «Ζ ακήεζηδ ηαζκία, ημ απανάδεηημ θζθι ‗Bob and Carol and Ted and Alice‘, 

(…) δ ζηαιπνυγζηδ ηακηνίθζα δφμ γεοβανζχκ πμο ζημ ιζζυ θζθι βονίγμοκ ιε ηα εζχνμοπά 

ημοξ» φπσο ηελ πεξηγξάθεη αλαγλψζηξηα Γηθεγφξνο απφ ηελ Αζήλα θαη αλαξσηηέηαη 

«Δλάθθμο ακ ημ ζελ είκαζ ιμκαδζηυξ ζημπυξ ημο βάιμο ζε ηζ δζαθένμοιε απυ ηα γχα;» 

(η.522 ζ.5). Φηιηππηθφ απεπζχλεη γπλαίθα παηδίαηξνο. Χζηφζν ην πεξηνδηθφ έρεη 

δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή Σέρλε ηελ νπνία θαη παξαζέηνπκε «(…) 

ζμκ αθμνά υιςξ, ημ ‗Σεθεοηαίμ ηαβηυ‘ ακελάνηδηα απυ ηδκ παναπθακδηζηή θήιδ ημο, πμο 

πνμέηνελε ηδξ πνμαμθήξ ημο, οπάνπεζ δ ααζζηή ηαζ ηεηιδνζςιέκδ άπμρδ υηζ είκαζ ιία ηαζκία 

Σέπκδξ. Καζ υπμο οπάνπεζ αθδεζκή ηέπκδ, εα ζοιθςκήζεηε υηζ δεκ ιέκεζ πχνμξ βζα 

νοπανυηδηεξ ηαζ ποδαζυηδηεξ» (η.633 ζ.12.) βι θαη  (η.653 ζ.16-17). Αμίδεη λα αλαθεξζεί 

φηη παξάιιεια κε ην γπκλφ ζηελ Διιάδα εηζβάιεη θαη ε «κέα απεζθή», νη δεκνθηιείο 

ζηνπο λένπο, θηλεκαηνγξαθηθέο «ππεξπαξαγσγέο» θαξάηε, φπσο «Μεβάθμξ Ανπδβυξ», 

«Μαηςιέκεξ βνμεζέξ ημο ηανάηε», «Ήνςαξ ημο ηανάηε» θ.ά., κε πξσηαγσληζηέο ηνπο 
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«ααζζθζάδεξ ημο ιπμλ» Μπνμφξ Λή ηαζ Βάβη Γμφη». Γηαθεκίδνληαη κε εθθξάζεηο, φπσο: 

«Μαζηζβχκεζ ηα κεφνα», «Κυαεζ ηδκ ακαπκμή», «θα ηα κέα ηυθπα ημο ηγμφκημ ηαζ ημο 

ηανάηε». «Πνμαάθθμοκ ηδ αία ζηδκ πζμ ποδαία ηδξ ιμνθή, υπζ βζα κα ηδκ ηαηαββείθμοκ, αθθά 

κα ηδ εεμπμζήζμοκ ηαζ κα ηδκ ηάκμοκ πανάδεζβια βζα ημοξ κέμοξ (…)» γξάθεη αλαγλψζηεο 

απφ ηηο έξξεο (η.610 ζ.8). 

278
 η.631 ζ.11. 

279
 ην ίδην. «(…)Σμ θαζκυιεκμ αοηυ πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζηδ Θεζζαθμκίηδ ηαζ υπζ ιυκμ ζηα 

δζάθμνα πενίπηενα ηςκ πεγμδνμιίςκ, αθθά ηαζ ζημκ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ πμφ είκαζ μ 

ηαενέθηδξ ηδξ πχναξ ιαξ (…)» (η.639 ζ.15).  

280
 «Σα πενίπηενα, πμο πζάκμοκ ηα πεγμδνυιζα ηςκ δνυιςκ ηδξ Αεήκαξ, ημο Πεζναζά ηαζ 

ηςκ ιεβάθςκ πυθεςκ ηδξ πχναξ, είπακ ζηδεή, ανπζηά απυ ημ Κνάημξ, βζα κα αμδεδεμφκ μζ 

ακάπδνμζ ηςκ ηεθεοηαίςκ πμθέιςκ. Να ελμζημκμιμφκ, δδθαδή ηα πνμξ ημ γδκ, πμοθχκηαξ 

ηζζβάνα, εθδιενίδεξ ηαζ πενζμδζηά. Σμ ηαεεζηχξ ηςκ πενζπηένςκ έπεζ, αέααζα 

δζαθμνμπμζδεεί, ηαζ, εηηυξ απυ ηα ακςηένς, πμοθμφκ ηαζ ηζαηζάνεξ ηαζ αζπζνίκεξ αθθά 

ηαζ αζαθία(…)» (η.631 ζ.11).  

281
 ην ίδην. 
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ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ 

Η ΜΟΔΑ 

Ι. Σο θαινόμενο ηηρ Μόδαρ 

«Ζ κφδα κνηάδεη (πξνζνκνηάδεη) ζηε θσηνγξαθία. Καη νη δχν είλαη 

νξηαθέο κνξθέο ηέρλεο (ζην θαηψθιη αλάκεζα ζηελ ηέρλε θαη ηε κε-

ηέρλε). Καη νη δχν παξάγνληαη βηνκεραληθά, αιιά βαζεηά αηνκηθά/ 

εμαηνκηθεπκέλα. Καη νη δχν ηζνξξνπνχλ δηθνξνχκελα/κε αζάθεηα 

αλάκεζα ζην παξφλ θαη ην παξειζφλ: ε θσηνγξαθία παγψλεη ηελ 

νπζία ηνπ ηψξα, ελψ ε κφδα παγψλεη ηε ζηηγκή ζε κηα αηψληα 

ρεηξνλνκία ηνπ κνλαδηθνχ ζσζηνχ δξφκνπ χπαξμεο. Κη φκσο, ηίπνηε 

δε καξηπξεί πην έληνλα (ζθνδξά) ηελ παξνδηθφηεηα φζν νη 

‘βαιζακσκέλεο’ ζηηγκέο πνπ δηαζψδνληαη (δηαηεξνχληαη) ζε απηέο ηηο 

ζηηγκηαίεο ιήςεηο φπνπ πνδάξνπκε κε ηα ξνχρα ηνπ ρηεο. Πνιχ καθξηά 

απφ ην λα ζηακαηήζνπλ ην ρξφλν, καο εληάζζνπλ ζηελ ηζηνξία. ‘Σν 

ηψξα είλαη παξειζφλ’ έγξαςε ν πνηεηήο ηνπ 18νπ αηψλα John Clare, 

θαη ην ‘ηψξα’ ηεο κφδαο είλαη ε λνζηαιγία ελ ησ γίγλεζζαη»
 1
. 

Όιςξ  

 «Ζ κφδα είλαη πεξίπινθε, ζπλαξπαζηηθή, ελνριεηηθή θαη, πάλσ απ’ φια, 

εζηζηηθή (…)»
2
  

Ζ Μυδα οπήνλε έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα θαζκυιεκα ημο Γοηζημφ 

πμθζηζζιμφ πμο ακαδφεδηε ήδδ ηαηά ηδκ φζηενδ ιεζαζςκζηή πενίμδμ, 

εκδεπμιέκςξ ζηδκ ανπή ηδξ Ακαβέκκδζδξ ζηδκ Γοηζηή Δονχπδ, απμηέθεζια ηδξ 

κςνίξ ειθακζζιέκδξ ειπμνζηήξ ηεθαθαζμηναηίαξ ζημκ 14μ αζχκα
3
. Καηέηηδζε 

πμθθμφξ ημιείξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο ηαζ ζήιενα ζπεδυκ 

ηακέκα άημιμ ημο δοηζημφ πμθζηζζιμφ δεκ ανίζηεηαζ εηηυξ ηδξ επζννμήξ ηδξ.  

Χξ ζζημνζηυ θαζκυιεκμ δ ιυδα ζοιπμνεφεηαζ ιε ημκ ιμκηενκζζιυ 

(modernism): ηδ νήλδ ιε ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηδκ αηαηάπαοζηδ πνμζπάεεζα βζα ηδκ 

επίηεολή «ηνπ λένπ»
4
. Ζ ιυδα ηαηά ημκ Walter Benjamin (1938-1940), είκαζ «ε 

αηψληα επαλάιεςε ηνπ λένπ»
5
. Ο Γνδβυνδξ Γηζγέθδξ (1974) ηδκ πανμιμζάγεζ ιε ημ 

«έζηκν»
6
.  
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Ζ θέλδ ε κφδα (fashion), απυ ημ ηέθμξ ημο 16μο αζχκα ηαοηίζηδηε ιε ηδκ 

έκκμζα ηςκ ζοκεπχκ αθθαβχκ. Γζα πνχηδ θμνά ηαηαβνάθδηε ζημ αββθζηυ θελζηυ 

ηδξ Ολθυνδδξ ημ 1568 ςξ «ν ηξφπνο ηεο έλδπζεο (…) πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ 

θνηλσλία γηα ην παξφλ»
7
.  

ηδκ Δθθάδα «ε λέα απηή έλλνηα ηνπ ζπξκνχ, ηνπ εθήκεξνπ θαη ησλ 

γξήγνξσλ αιιαγψλ, ηεο αλαλέσζεο θαη ησλ λεσηεξηζκψλ, ζα κπεη πεξηθξαζηηθά 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα γχξσ ζηελ έθηε δεθαεηία ηνπ 18νπ αηψλα - σζηφζν, σο ηα 

ηέιε ηνπ αηψλα ν φξνο έρεη θηφιαο εηζαρζεί απηνχζηνο, ειιελνπνηεκέλνο σο 

‘κφδα’»
8
.  

Ζ ιυδα δεκ είκαζ ηαεμθζηή, μφηε θαζκυιεκμ πμο οπάνπεζ πακημφ ηαζ πάκηα. 

Οζ νίγεξ ηδξ δεκ ανίζημκηαζ μφηε ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ μφηε ζημοξ βεκζηυηενμοξ 

μιαδζημφξ ιδπακζζιμφξ. Απυ ηδκ ανπζηή ηδξ ειθάκζζδ πάκηςξ ζε ιζα ημζκςκία, 

έπεζ επδνεάζεζ έκακ μθμέκα αολακυιεκμ ανζειυ άθθςκ ημζκςκζχκ ηαζ ημζκςκζηχκ 

μιάδςκ ζημ κα αημθμοεμφκ ηδ θμβζηή ηδξ
9
.  

Ζ ιυδα απυ πμθφ κςνίξ ηαοηίζηδηε ιε ημ έκδοια, ηδκ ημζκςκζηή ηάλδ ηαζ 

ηδκ βοκαίηα
10

, ςζηυζμ ήδδ απυ ηδκ πνμσζημνζηή επμπή δ έκδοζδ ηαζ ηα πνυηοπα 

ειθάκζζδξ θεζημφνβδζακ ςξ μπηζηέξ εζηυκεξ ζπεδζαζιέκεξ βζα ηδκ ιεηαθμνά 

πθδνμθμνζχκ ζπεηζηχκ βζα ηδκ ημζκςκζηή αθθά ηαζ ηδκ πνμζςπζηή ηαοηυηδηα ηςκ 

αηυιςκ. Αοηέξ μζ εζηυκεξ ιμνθμπμίδζακ ιζα ζδιεζςηζηή βθχζζα απυ έκα ζφκμθμ 

ζοζζςνεοιέκςκ εκηοπχζεςκ ηαζ ακαικήζεςκ δζάθμνςκ μιάδςκ αηυιςκ, βθχζζα 

δ μπμία έβζκε ιε ημ πνυκμ ηχδζηαξ ζηδκ ιυδα
11

.  

Ζ ιυδα μπςζδήπμηε δεκ είκαζ ιυκμ γήηδια εκδοιαζίαξ. Χξ ιυδα ιπμνεί κα 

μνζζηεί ιζα ημζκςκζηά πνμενπυιεκδ απμηίιδζδ ηάπμζαξ ζδέαξ πναηηζηήξ ή 

πνμσυκημξ είηε ιζα ιμνθή ζοθθμβζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ςξ εη ημφημο έπεζ 

ζοκέπεζεξ ζε πμθθέξ εηθάκζεζξ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ. Ο νυθμξ ηδξ ιυδαξ, μφηςξ ή 

άθθςξ, είκαζ ζδιακηζηυξ ςξ θμνέαξ δζάδμζδξ ζδεχκ, πναηηζηχκ, ή πνμσυκηςκ 

ηαηακαθςηζηχκ, πμο ακηζηαημπηνίγεζ ηζξ ιεηαααθθυιεκεξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ 

αθθά ηαζ αοηέξ ημο ακενχπμο ιε ημκ οθζηυ πμθζηζζιυ ημο
12

. Ζ ιυδα, υπςξ 

οπμζηδνίγεζ μ Herbert Blumer (1969), είκαζ ζοθθμβζηή μιαδζηή ακηίδναζδ ζημ 

«Zeitgeist», ζημ «πλεχκα ησλ θαηξψλ»
13

. 
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Απυ ημκ 18μ αζχκα ηαζ ελήξ, ζοββναθείξ υπςξ μζ Adam Smith (1759), 

Georg Simmel (1904), Θ. Μνπζηνμχδεο (1920), Paul Nystrom (1928), Edward 

Sapir (1931), Ζerbert Blumer (1969), Immanuel Kant (1978), Roland Barthes 

(1983), Gilles Lipovetsky (1994) επζζδιαίκμοκ ηζξ δζαδζηαζίεξ ιε ηζξ μπμίεξ δ ιυδα 

αθθάγεζ ημ ζηοθ ηαζ ηζξ αλίεξ πμο εζζήβαβε ζημκ ηφηθμ ηδξ ακενχπζκδξ 

αθθδθεπίδναζδξ ςξ έκαξ ιδπακζζιυξ ή ζδεμθμβία πμο ηονζανπεί ζημοξ ημιείξ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ. Αθθά ζδιαίκμοζα είκαζ ηαζ δ θμβζηή ηδξ επίζδξ ζημοξ ημιείξ ηδξ 

ηέπκδξ, ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ ηδξ επζζηήιδξ, αηυιδ ηαζ ηδξ ενδζηείαξ. Όιςξ ζδζαίηενα 

πνμθακήξ είκαζ ζημκ ημιέα ηδξ έκδοζδξ
14

. 

Μμθμκυηζ απυ πμθφ κςνίξ δ ιυδα επζζδιαίκεηαζ ςξ έκα εονφηενμ 

ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ, εκ ημφημζξ ιέπνζ ηδκ δεηαεηία ημο 1980 ζμαανέξ ιεθέηεξ δεκ 

οπήνλακ, θυβς ηδξ απαλίςζδξ ηδξ έκκμζαξ κφδα
15

 ηαζ ηδξ ιμκμδζάζηαηδξ 

ενιδκείαξ ηδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ ηαζ ηδξ ηαηακαθςηζηήξ 

θεζημονβίαξ ηδξ, ηζ έηζζ πμθθμί ηείκμοκ ζηδκ «έθθξαζε εζηθήο θαηαδίθεο ίζσο 

αθφκε θαη πεξηθξφλεζεο, γηα ην ζέκα»
16

.  

Όιςξ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, δ ιυδα απμθαιαάκεζ πνςημθακή πνμαμθή 

απυ ηα δοηζηά ιέζα εκδιένςζδξ ηαζ μνίγεζ ηδκ αζηζηή γςή υπςξ ηακέκα άθθμ 

μπηζηυ ιέζμ
17

. Ζ αολακυιεκδ ζδιαζία ηδξ απυ ηα ηέθδ ημο 20μφ αζχκα πνμηάθεζε 

ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηδξ αηαδδιασηήξ ημζκυηδηαξ
18

, αθθά ηαζ πμζηζθία 

πνςημπμνζαηχκ ενβαζζχκ (ακενςπμθμβίαξ, ροπμθμβίαξ, βθςζζμθμβίαξ, 

ημζκςκζμθμβίαξ ηαζ πμθζηζζιζηχκ επζζηδιχκ), πμο εέημοκ ηδκ ιεθέηδ ηδξ ιυδαξ 

δίπθα ζε άθθα δδιμθζθή θαζκυιεκα: ημο εεάηνμο, ηδξ δδιμζζμβναθίαξ, ηδξ 

δζαθήιζζδξ ηαζ ημο ηζκδιαημβνάθμο ηαζ ακαβκςνίγμοκ ηδ δοκαιζηή ηδξ ςξ ιζα 

ζδιακηζηή πμθζηζζηζηή δνάζδ, ςξ έκα ζδιακηζηυ ιέζμ έηθναζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ 

ηαοηυηδηαξ, ηςκ πμθζηζηχκ ζδεχκ ηαζ ηδξ αζζεδηζηήξ, ιμκηέθμ ενιδκείαξ πμο 

επδνέαζε ηδκ επακαλζμθυβδζδ ηςκ δδιζμονβζηχκ πναηηζηχκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ ηέπκδξ
19

. Με ιενζηέξ ελαζνέζεζξ, εκημφημζξ, μζ 

ηεθεοηαίεξ δεκ δζαηοπχκμκηαζ απυ εηπνμζχπμοξ ηδξ θζθμζμθίαξ
20

. 

Ζ πανμφζα ενβαζία εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ςξ ιζα ζοιαμθή ηαζ ηδξ 

θαμβναθίαξ ζηδ ιεθέηδ εκυξ θαζκμιέκμο, πμο ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ημ θασηυ 

πμθζηζζιυ.  
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ΙΙ. Επεςνηηικέρ πποζεγγίζειρ ζηη μελέηη ηος ενδύμαηορ και ηηρ μόδαρ  

Ζ έκδοζδ ηαζ δ ιυδα απμηεθμφκ πθμφζζα ηαζ πμζηίθα πεδία ιεθέηδξ. 

Δνεοκδηέξ ακαθενυιεκμζ ζε αοηά ηα παναηηδνίγμοκ ςξ «πβξίδηα» επεζδή απυ 

ημζκμφ δδιζμονβμφκ δζαθμνεηζηά εκκμζμθμβζηά πθαίζζα ηαζ πνμζεββίζεζξ
21

.  

ε ιζα πνμζπάεεζα ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηςκ εεςνζχκ πμο 

πνμζπαεμφκ κα ενιδκεφζμοκ ηζξ ζοκεπείξ αθθαβέξ ηδξ ιυδαξ, αοηέξ, είκαζ δοκαηυ 

κα ζοκμρζζεμφκ ζηδκ εεςνία ηδξ δζάποζδξ ιε ηνείξ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ: 

ηδκ ηθαζζηή «Θεσξία ηεο θαζνδηθήο δηάρπζεο» (Σhe trickle-down theory)
22

, ηαζ ηζξ 

κευηενεξ εηδμπέξ ηδξ υπςξ ηδ «Θεσξία ηεο νιφθιεξεο δηάρπζεο» (Σhe trickle-

across theory)
23

 ηδκ «Θεσξία ηεο αξρεγίαο ηεο ππνθνπιηνχξαο» (Σhe subcultural 

leadership theory)
24

. Δπί πθέμκ ηδκ «Θεςνία ηδξ ζοθθμβζηήξ επζθμβήξ» (Σhe 

collective selection theory)
25

 ηαεχξ ηαζ ηδκ «Θεσξία ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο» (The 

historical continuity theory)
26

. Έπμοκ δζαηοπςεεί αηυιδ ηαζ εεςνίεξ πμο 

ακαθένμκηαζ ζημοξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ημοξ δδιζμονβμφξ ιυδαξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ζπεδζαζιμφ, υπςξ μ αζζεδηζηυξ, ζζημνζηυξ, ημζκςκζημ-

πμθζηζζιζηυξ, ροπμθμβζηυξ ηαζ μ πανάβμκηαξ ιάνηεηζκβη
27

 η.ά.  

Δπεζδή ιζα ενεοκδηζηή ζδέα δεκ οπάνπεζ πμηέ αθ’ εαοηήξ, αθμφ ακήηεζ ζε 

έκα εονφηενμ ακαθοηζηυ πθαίζζμ ιε ιζα ζεζνά εεςνδηζηχκ οπμεέζεςκ, ζημ πεδίμ 

ηδξ έκδοζδξ, οπάνπμοκ ζμαανέξ ακηζπαναεέζεζξ βζα ημ ακ ημ έκδοια ή δ έκδοζδ, 

ημ ημζημφιζ ή δ ιυδα εα πνέπεζ κα είκαζ μ πνμκμιζαηυξ υνμξ, ηαζ πχξ πνέπεζ κα 

μνίγεηαζ. 

Έκα μθμηθδνςιέκμ ηαζ ζζπονυ εκκμζμθμβζηυ πθαίζζμ, πμο ακαπηφπεδηε 

απυ ηδκ Αιενζηακίδα ακενςπμθυβμ Joanne B. Eicher (2000), θαιαάκεζ ημ έλδπκα 

(dress) ςξ έκκμζα-ηθεζδί, πμο μνίγεηαζ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηυζμ υ,ηζ ζοιπθδνχκεζ ημ 

ζχια υζμ ηαζ υ,ηζ ημ ηνμπμπμζεί
28

. Αοηυξ μ μνζζιυξ οπενααίκεζ ηδκ ιέπνζ ημ 1970 

επζηναημφζα ακηίθδρδ ιεηαλφ έλδπζεο (clothing) - ςξ ζδιείμο πμθζηζζιμφ ζηζξ 

δοηζηέξ ημζκςκίεξ – ηαζ ζςιαηζημφ ζημθζζιμφ υπςξ ηαημοάγ, αιοπέξ, δζάηνδζδ- 

ηνφπδια (piercing) ηαζ ιαηζβζάγ (make-up), ηα μπμία εεςνμφκηαζ «πξσηφγνλα». 

Σμ εκκμζμθμβζηυ πθαίζζμ ηδξ Eicher βζα ηα ελδχκαηα (dress) ςξ ζοιπθδνχιαηα ημο 

ζχιαημξ ηαζ ζςιαηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ επίζδξ αθθάγεζ ηδκ μπηζηή απυ ηα οθζηά 

αβαεά πμο κηφκμοκ ημ ζχια ζηζξ πναηηζηέξ ημο ζχιαημξ, ημκ ηαθθςπζζιυ-

πενζπμίδζδ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ οβζεζκήξ, ηαζ ημκ νυθμ πμο δζαδναιαηίγεζ δ έκδοζδ 
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ζηδκ ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ. Με ημκ μνζζιυ αοηυ, ημ έλδπκα (dress) είκαζ έκα 

θαζκυιεκμ πμθο-αζζεδηδνζαηυ, ιε ειπθεηυιεκεξ ηζξ αζζεήζεζξ ηδξ αημήξ, ηδξ 

αθήξ ηαζ ηδξ μζιήξ αθθά ηαζ ηδξ υναζδξ
29

. 

Άθθμ εκκμζμθμβζηυ πθαίζζμ βζα ημ έκδοια εηηυξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ 

εκδοιαζίαξ ακαπηφπεδηε απυ ηδκ ζδιακηζηή ζζημνζηυ Σέπκδξ ηαζ ζπεδζάζηνζα 

Stella Mary Newton (1974), δ μπμία ακέπηολε ιέεμδμ βζα ηδκ ζζημνζηή 

πνμκμθυβδζδ ηδξ γςβναθζηήξ αάζδ ηςκ εκδοιάηςκ
30

. ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ 

πνμζέββζζδξ, ζηδκ μπμία δ ζζημνζηή αηνίαεζα ηαζ βκχζδ ηδξ θεπημιένεζαξ ηςκ 

εκδοιάηςκ είκαζ ορίζηδξ ζδιαζίαξ, μ υνμξ έλδπκα θαίκεηαζ κα εκαθθάζζεηαζ ιε 

ημκ υνμ έλδπζε. ε βεκζηέξ βναιιέξ, μ υνμξ ελδχκαηα (clothes) δεκ έπεζ 

πνδζζιμπμζδεεί ςξ ακαθοηζηή έκκμζα απυ ηάεε ενεοκδηζηή πανάδμζδ, αθθά ζε 

ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ είκαζ δ ηαθφηενδ επζθμβή (πνμηζιχιεκμξ υνμξ), επεζδή είκαζ 

ιζα μοδέηενδ ηαζ πενζβναθζηή μκμιαζία ζε ακηίεεζδ ιε ημκ υνμ κφδα, δ μπμία 

πενζθαιαάκεζ πάκηα έκα ζδακζηυ. Σμ ίδζμ ιπμνεί κα θεπεεί βζα ημκ αββθζηυ υνμ 

«garment» ηαζ βζα ημκ αιενζηακζηυ «apparel», μ μπμίμξ ηονίςξ πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα κα μνίζεζ ηδκ ηαηαζηεοή εκδοιάηςκ, ςξ υνμξ ηδξ αζμιδπακίαξ ηδξ έκδοζδξ
31

. 

Σμ ημζημφιζ είκαζ έκα άθθμ εκκμζμθμβζηυ πθαίζζμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

ζηδκ ένεοκα. Όπςξ ημ έκδοια, έηζζ ηαζ ημ ημζημφιζ έπεζ ημ πθεμκέηηδια, πένα 

απυ ημκ μνζζιυ ηδξ έκδοζδξ, κα οπμκμεί ιζα μθυηθδνδ ζημθή ή ιζα μθυηθδνδ 

ειθάκζζδ, αθθά μ υνμξ έπεζ ζοκδεεεί ιε ημ ιδ ιεηαααθθυιεκμ έκδοια, ςξ ιζα 

ιμνθή ακηζ-ιυδαξ. Αοηή είκαζ δ πενίπηςζδ ζηδκ ιεθέηδ ηδξ παναδμζζαηήξ 

εκδοιαζίαξ, υπμο μ υνμξ ημζημφιζ έπεζ δζαδναιαηίζεζ εεκζηυ ζδεμθμβζηυ νυθμ ηαζ 

ζζημνζηά ζε πενζθενεζαηυ επίπεδμ πναβιαημπμζήεδηακ πμζηίθεξ πναηηζηέξ ηαζ 

ιμνθέξ εκδοιάηςκ
32

. Σα Μμοζζηά εηεέιαηα επίζδξ ηάπμηε ακαθένμκηαζ ςξ 

ημζημφιζ. Πνάβιαηζ, μ μνζζιυξ θνζηνχκη ηάκεζ ημ έκδοια ζηαεενή αλία ηαζ ημ 

απμιαηνφκεζ απυ αοηυ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Χξ εη ημφημο, εα πνέπεζ κα 

απμθεφβεηαζ δ πνήζδ ημο ιε ηάπμζεξ ελαζνέζεζξ υπςξ αοηά ηςκ παναζηαηζηχκ 

ηεπκχκ (εεαηνζηά) ηαζ ημο ηανκαααθζμφ υπμο ημ θνζηνχκη είκαζ μ ηαηάθθδθμξ 

υνμξ
33

. 

Ζ Μφδα, απυ ηδκ πθεονά ηδξ, είκαζ έκαξ υνμξ πμο αβαπήεδηε ηαζ 

απαλζχεδηε, ιε δφμ ιάθθμκ δζαηνζηέξ ζδιαζίεξ ηδξ έλδπζεο (clothing) αθθά ηαζ ιε 

ηάηζ πμο είκαζ ζοκήεςξ αναπφαζα δδιμθζθέξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ημ εκκμζμθμβζηυ 
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πθαίζζμ ηδξ ιυδαξ είκαζ πζμ πενζμνζζιέκμ απυ αοηά ηδξ έλδπζεο (dress) ηαζ ηςκ 

ελδπκάησλ (clothes). Οζ ιεθεηδηέξ ηδξ ιυδαξ δεκ εκδζαθένμκηαζ βζα ημ παβηυζιζμ 

θαζκυιεκμ ηδξ έλδπζεο (dress), αθθά πενζμνίγμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηςκ πμθζηζζιζηχκ 

ηαζ ζζημνζηχκ ελεθίλεςκ ζηδκ Δονχπδ ηαζ εκ βέκεζ ζηδκ Γφζδ. Ζ ιυδα ζοκήεςξ 

εεςνείηαζ ςξ έκα βεςβναθζηά εζδζηυ ηαεεζηχξ βζα ηδκ παναβςβή ηαζ ηδκ 

μνβάκςζδ ηδξ έλδπζεο (dress), πμο ακαδφεδηε ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο δέηαημο 

ηέηανημο αζχκα ζηζξ εονςπασηέξ αοθέξ ηαζ, ζδζαίηενα, ανβυηενα ηδ βαθθζηή αοθή 

ημο Λμοδμαίημο XIV. Με ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ άκμδμ ημο ηαπζηαθζζιμφ ηςκ 

ειπυνςκ ζηδκ Δονχπδ ημο 19μο αζχκα, ιπμνμφιε πθέμκ κα ιζθάιε βζα «κνληέξλα 

θνηλσλία». Έηζζ, υηακ ζηδκ ηαηακάθςζδ ημο 20μο αζχκα ηα ιμκηένκα νμφπα 

έβζκακ ιαγζηυ θαζκυιεκμ ζηζξ πενζζζυηενεξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ, δ ιυδα έβζκε 

πανάβμκηαξ βζα ηδκ έκανλδ ηδξ ηαζκμημιίαξ, ζφιιαπμξ ηδξ πνςημπμνίαξ (avant-

garde). Ζ ιεθέηδ ηδξ ιυδαξ είπε ηδκ ηάζδ κα ηδκ ακηζιεηςπίγεζ ςξ έκα πνμκμιζαηυ 

εθίη θαζκυιεκμ ιε δζάζδιμοξ ζπεδζαζηέξ, ημζιμπμθίηζηα ηέκηνα ηδξ ιυδαξ, ηαζ ιε 

ηδκ ακαγήηδζδ ημο κέμο ηαζ ημο ζοκανπαζηζημφ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ γςήξ. 

Σμ ααζζηυ ζπήια βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ένεοκαξ ηδξ ιυδαξ ιπμνεί κα 

οπμζηδνζπεεί υηζ πνμέηορε απυ ηδκ Αιενζηακίδα ζζημνζηυ ιυδαξ Valerie Steele, δ 

μπμία ζοκέβναρε ζεζνά αζαθίςκ υπμο ηαθφπηεζ πμζηίθα πεδία ηδξ ιυδαξ
34

. 

Δκχ ζπεδυκ ζε υθεξ ηζξ βθχζζεξ οπάνπεζ υνμξ βζα ηδ ιυδα ή ηζξ ηάζεηο 

(trends), ηαιία θέλδ δεκ ήηακ ζδιακηζηυηενδ απυ ηδ βαθθζηή «la mode» (δ μπμία 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ δάκεζμ απυ ηζξ ιδ αββθυθςκεξ δοηζηέξ πχνεξ, εκχ απυ ηδκ 

ανπή ηδξ πνχηδξ δεηαεηίαξ ημο 21μο αζχκα ανπίγεζ κα ακηζηαεζζηάηαζ απυ ημκ 

αββθζηυ υνμ «fashion»). Ζ θέλδ «mode» πνμέηορε ζηδ δεηαεηία ημο 1840 ςξ 

εδθοημφ βέκμοξ μοζζαζηζηυ, ακηζηαεζζηχκηαξ ηδκ παθαζυηενμο ανζεκζημφ βέκμοξ 

(le mode) θεζημονβία πμο πνμένπεηαζ, απυ ημ θαηζκζηυ modus πμο ήηακ μ ημζκυξ 

υνμξ βζα ημ φθμξ-ζηοθ, ημκ ηνυπμ γςήξ ζε πνμδβμφιεκεξ πενζυδμοξ ηδξ 

εονςπασηήξ ζζημνίαξ.
 
Μ’ αοηυ ημ ζεκάνζμ, ιπμνεί κα βίκεζ μ ζοζπεηζζιυξ ηδξ 

ειθάκζζδξ ημο υνμο «la mode» ηαζ ηδξ ακαδοεείζαξ απυ ηδκ ορδθή ναπηζηή 

αζμιδπακία ιυδαξ ζηδ Γαθθία ζηα ιέζα ημο 19μο αζχκα. Χζηυζμ μ υνμξ «la 

mode» ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ημ εκκμζμθμβζηυ πθαίζζμ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ αθθά ηαζ ιε 

ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδυ ηδξ ιε ηδξ ζφβπνμκδξ αζηζηήξ γςήξ
35

. Μεθεηδηέξ, 

υπςξ μ Ulrich Lehman πνμζεββίγμοκ ζε αοηυ ημ εκκμζμθμβζηυ πθαίζζμ, ημ ζδιείμ 

ηδξ αολδιέκδξ ειπεζνίαξ ηδξ θεοβαθέαξ ζηζβιήξ, δ ημο εθήιενμο πμο, υπςξ 
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θαίκεηαζ, παναηηδνίγμοκ ηυζμ ηδκ ιυδα υζμ ηαζ ηδκ κεςηενζηυηδηα. Πνυαθδια 

αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ είκαζ υηζ, δεδμιέκμο υηζ δ έκκμζα ηδξ ιυδαξ απμννέεζ απυ 

πμθφ ζοβηεηνζιέκεξ βθςζζζηέξ, πμθζηζζιζηέξ ηαζ εεζιζηέξ ελεθίλεζξ ζηδκ Δονχπδ, 

δεκ οπήνλε πμηέ εφημθμ κα εθανιμζηεί εηηυξ ηδξ Γφζδξ
36

. 

Γζα ηδκ ένεοκα πνζκ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1980, οπήνλε ηάπμζα ζπεηζηή 

ζοιθςκία ςξ πνμξ ημ πμζα ήηακ ηα ηφνζα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ημ 

έκδοια ηαζ ηδ ιυδα. Αοηά ήηακ πνχημκ, μ ηνυπμξ πμο δ έκδοζδ έβζκε δ έκδεζλδ βζα 

ηδκ ημζκςκζηή πνμαμθή ηςκ πνμκμιζμφπςκ ηαζ ημκ ακηαβςκζζιυ ιεηαλφ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ηάλεςκ, δεφηενμκ, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ημ έκδοια επζζδιαίκεζ 

δζαηνίζεζξ ιεηαλφ ηςκ θφθςκ, ηνίημκ, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δ έκκμζα ημο 

εκδφιαημξ ηαζ ηδξ ιυδαξ είκαζ εκζςιαηςιέκμξ ζε έκα ζφζηδια, ημ μπμίμ ιπμνεί 

κα ακαθοεεί ιε αάζδ μνζζιέκμοξ ηακυκεξ 
37

.  

Όπςξ οπμζηδνίγεηαζ, δ ηθαζζηή ένεοκα πνζκ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1980 

είκαζ πενζμνζζιέκδ, ςζηυζμ μζ εειεθζχδεζξ ζογδηήζεζξ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1960 

ηαζ ημο 1970 έεεζακ ηζξ αάζεζξ ηδξ κευηενδξ δζεπζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ
38

 

 

ΙΙΙ. Η μόδα ζε διαθοπεηικέρ κοινυνίερ  

Ο μζημοιεκζηυξ (ημοθάπζζημκ υζμκ αθμνά ημ δοηζηυ πμθζηζζιυ) 

παναηηήναξ ηδξ ιυδαξ δεκ ειπμδίγεζ ζδιακηζηέξ ζδιαζζμθμβζηέξ δζαηοιάκζεζξ 

απυ ημζκςκία ζε ημζκςκία. Έηζζ, ηαηά ημκ Gabriel Tarde (1903), δ αλία ηδξ ιυδαξ 

δζαθμνμπμζείηαζ ιεηαλφ παναδμζζαηχκ ηαζ ιμκηένκςκ ημζκςκζχκ. ηδκ πνχηδ, μζ 

άκενςπμζ αθέπμοκ ημ έεζιμ ηαζ έπμοκ πάεμξ ιε ηδκ πχνα ημοξ πανά ιε ηδκ 

πενίμδμ πμο γμοκ, επεζδή πάκς απ’ υθα εηηζιμφκ ημ έεζιμ πμο επζανααεφεζ ημ 

πανεθευκ
39

. Όπςξ επζζδιαίκεζ μ Γνδβυνζμξ Γηζγέθδξ (1974) δ μιάδα ηαεμνίγεζ 

ημοξ αημιζημφξ νυθμοξ ηαζ ηδκ εκδοιαζία ηαζ υπζ δ ημζκςκζηή ημο ηάλδ. ε 

ημζκςκίεξ υπμο οπενζζπφεζ δ ιυδα μζ άκενςπμζ είκαζ πενζζζυηενμ οπενήθακμζ βζα 

ηδκ επμπή ημοξ πανά βζα ηδκ πχνα ημοξ
40

.  

Οζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ημζκςκζχκ πνμτπμεέημοκ δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ. 

ε μζημκμιζηά ζηάζζιεξ πενζυδμοξ, ιεηααθδηέξ υπςξ δ ημζκςκζηή ηάλδ ηαζ ημ 

εζζυδδια είκαζ ηαεμνζζηζηέξ βζα ημκ ηνυπμ γςήξ ηςκ ακενχπςκ. ε μζημκμιζηά 

επεηηαηζηέξ πενζυδμοξ δεκ ζζπονμπμζείηαζ ημ εκδζαθένμκ βζα ηδ ιυδα. ηδ 
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ζφβπνμκδ ημζκςκία, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ παθζυηενεξ επμπέξ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ μ 

νυθμξ ηδξ ιυδαξ έπεζ αολδεεί αζζεδηά ηαζ επζηαθμφκηαζ πμθθμφξ θυβμοξ βζ’ αοηυ. 

Έκα ζζπονυ επζπείνδια είκαζ δ αφλδζδ ηςκ δζαθμνχκ ζημκ ηνυπμ γςήξ ηςκ 

δζαθμνεηζηχκ μιάδςκ ζε ιέβεεμξ ηαζ έηηαζδ, βεβμκυξ πμο δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα 

ζημοξ ακενχπμοξ κα επζδεζηκφμοκ ηδκ δζαηνζηή θφζδ ηςκ μιάδςκ ημοξ
41

.  

Καηά ημκ Georg Simmel (1904) δ φπανλδ ηδξ ιυδαξ ελανηάηαζ απυ ηζξ 

ζοκεήηεξ ηδξ ημζκςκίαξ ζηδκ μπμία ακαπηφζζεηαζ. Ζ ιυδα, παναηδνεί, 

ειθακίγεηαζ ζε αηαλζηέξ - «πξσηφγνλεο» ημζκςκίεξ
42

 ή ζε αοηέξ υπμο οπάνπεζ 

ιεβάθδ ή ιζηνή ιεηααθδηυηδηα
43

.  

Πανυιμζμ επζπείνδια πνδζζιμπμζεί ηαζ μ René König (1974), μ μπμίμξ 

ακαβκςνίγεζ ηνία δζαθμνεηζηά ζηάδζα ζηδκ ημζκςκία, ζοκδευιεκα ιε ηδ ιυδα, ημ 

ηαεέκα ιε έκακ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ. Ζ πνχηδ ζδιακηζηή ζζημνζηή αθθαβή ήηακ δ 

ειθάκζζδ ιζαξ ζηαεενήξ ζενανπζηήξ ηάλδξ. ημ ζηάδζμ αοηυ, δ ιυδα είκαζ δ 

δζαηήνδζδ ιζαξ απμηθεζζηζηήξ, θεμοδανπζηήξ ανζζημηναηίαξ. ημ δεφηενμ ζηάδζμ, 

υπμο μζ άηαιπηεξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ακχηενςκ ηαζ ηαηχηενςκ ημζκςκζηχκ 

ηάλεςκ είκαζ απμδοκαιςιέκεξ, μζ δεφηενεξ οζμεεημφκ ηδκ ιυδα ηςκ εηθεηηχκ-εθίη, 

ακαβηάγμκηάξ ημοξ κα αθθάγμοκ ηδκ ιυδα ζοκεπχξ πνμηεζιέκμο κα δζαηδνήζμοκ 

ηδκ αημιζηυηδηά ημοξ . ημ ηνίημ ζηάδζμ μ König αθέπεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ζζυκμιδξ δδιμηναηίαξ ηαζ ηδξ αζμιδπακζηήξ ηεπκμθμβίαξ. Αοηή δ ζφβπνμκδ ιμνθή 

ημζκςκίαξ ζοκεπάβεηαζ ηδκ ελάπθςζδ ηδξ ιυδαξ ιέζς ηδξ ιαγζηήξ 

ηαηακάθςζδξ
44

. 

 

IV. Κοινυνικέρ ηάξειρ και μόδα  

Ζ επζννμή ηδξ Ακαβέκκδζδξ ιπμνεί κα πνμηάθεζε ηδκ επζεοιία βζα ηδκ 

ηαζκμημιία πμο επεηηάεδηε δοκαιζηά ζηδκ εονςπασηή ημζκςκία, υιςξ πζμ 

ζδιακηζηυ απυ ηδκ Ακαβέκκδζδ ζηδκ ζζημνία ηδξ ιυδαξ, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ 

Edward Sapir (1931), είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ αζμιδπακζηήξ επακάζηαζδξ ηαζ δ 

άκμδμξ ηςκ απθχκ πμθζηχκ. Ζ εοημθία ηδξ ιδπακήξ επζηάποκε ηδκ δζάδμζδ ηδξ 

ιυδαξ αθθά ηαζ ηδκ επζεοιία ηςκ απθχκ ακενχπςκ κα είκαζ ιέζα ζηδκ ιυδα
45

.  

Γεκζηά δ «ηεπκμθμβία» ηαζ δ ακάπηολή ηδξ δζαπνμκζηά, επδνέαζακ ιε ηζξ 

κέεξ βκχζεζξ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ελέθζλδ ηςκ εκδοιάηςκ.  
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Ζ επέηηαζδ ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ έδςζε ηδκ δοκαηυηδηα ζηδκ ενβαηζηή 

ηάλδ κα ακαδεζπεεί, ιε απμηέθεζια ηδκ άκμδμ ημο ηαηακαθςηζζιμφ. Ζ επζεοιία 

ακάδεζλδξ ηάπμζςκ ςξ ζζπονχκ ιέζς πνμσυκηςκ ηαηακάθςζδξ ιεηαηνέπεηαζ ζε 

ακαηνμθμδυηδζδ πμο απμηεθεί ηαζ αίηζμ ηαζ απμηέθεζια ηδξ ημζκςκζηήξ 

ακζζυηδηαξ. Βάζεζ αοημφ ημο θαζκμιέκμο ηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ δεζπυγμοζαξ ζδέαξ 

ημο 19μο αζχκα πενί ημζκςκζηήξ ελέθζλδξ - ζε εθανιμβή ημο δαναζκζζιμφ ζηδκ 

ημζκςκία ηαζ ημκ πμθζηζζιυ - ακαπηφπεδηε δ εεςνία ηδξ ηαεμδζηήξ δζάποζδξ 

(«trickle-down effect»), ηθαζζηή ελήβδζδ βζα ηδ δζάδμζδ ηδξ ιυδαξ πμο, υπςξ 

οπμζηδνίγεηαζ, δδιζμονβείηαζ ζηδκ ημνοθή ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ έπεζηα ηοθά ανβά 

πνμξ ηα ηαηχηενα ημζκςκζηά ζηνχιαηα. Δλ αοημφ ηαζ δ εεςνία ηδξ άιαθοκζδξ 

ηςκ δζαθμνχκ ιεηαλφ ηςκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ ιέζς ημο εκδφιαημξ
46

. 

Διπκεοζηήξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ «δηάρπζεο πξνο ηα θάησ» ιάθθμκ είκαζ μ 

Άββθμξ θζθυζμθμξ Herbert Spencer
47

. Ζ εεςνία αοηή ζοπκά απμδίδεηαζ ζημκ 

Αιενζηακυ ημζκςκζμθυβμ Thorstein Veblen ηαζ ζημκ Γενιακυ ημζκςκζμθυβμ Georg 

Simmel, πμο ςζηυζμ, υπςξ οπμζηδνίγμοκ μζ Skov ηαζ Melchior (2008), μζ Veblen 

ηαζ Simmel εκδζαθένμκηαζ βζα ημ νυθμ πμο δζαδναιάηζζε ημ έκδοια ηαζ δ ιυδα 

ζηζξ ακχηενεξ ηάλεζξ, βφνς ζημ 1900
48

. 

Ο Veblen ζημ αζαθίμ ημο The Theory of the Leisure Class 
49

 ακέθοζε ημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ μζημκμιζηή εοδιενία ηςκ κευπθμοηςκ αζμιδπάκςκ 

ιεηαηνάπδηε ζε ηφνμξ ιέζς ηδξ επζδεζηηζηήξ ηαηακάθςζδξ, εηδμπή πμο ζε 

βεκζηέξ βναιιέξ οζμεεηεί ανβυηενα ηαζ μ Γάθθμξ ημζκςκζμθυβμξ Pierre Bourdieu
50

. 

Ο Veblen επζκυδζε υνμοξ υπςξ ημ βμφζημ, δ επζδεζηηζηή/δζαηνζηή 

ηαηακάθςζδ, ηα ειθακή απμννίιιαηα ηαζ ακηζπνμζςπεοηζηυξ ηαηακαθςηήξ, βζα 

κα εηθνάζεζ ηδκ εεςνία ημο
51

. Κεκηνζηυ νυθμ ζηδκ ακάθοζή ημο παίγεζ δ 

μζημβέκεζα ημο αζμιήπακμο αζημφ πμο ιέζς ηδξ μζημκμιζηήξ ημο εοδιενίαξ 

ελαζθαθίγεζ ηυζμ ζηδ βοκαίηα υζμ ηαζ ζηζξ ηυνεξ ημοξ πενίηεπκα θμνέιαηα, άκεημ 

(πςνίξ ενβαζία) ηνυπμ γςήξ, πανμπέξ πμο απμηεθμφκ ηα μναηά ζδιάδζα ημο 

πθμφημο ημο. ηδκ ακάθοζδ ημο Veblen δ έκδοζδ ηςκ βοκαζηχκ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ 

εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαοηίγεηαζ ηαζ ιε ηδκ ζπυθδ (εθεφεενμ πνυκμ) αθθά ηαζ ημ 

ηαεήημκ ημοξ κα επζδεζηκφμοκ ηδκ μζημκμιζηή ημοξ ελάνηδζδ απυ ημοξ άκηνεξ 

ημοξ. Καηά ημκ Veblen δ απθή αζηία βζα υθδ αοηή ηδκ ειθακή παθανυηδηα ηαζ ηδκ 

ιμκηένκα εκδοιαζία απυ ηδκ πθεονά ηςκ βοκαζηχκ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ 



 

264 

 

οπδνεημφκ ημοξ ζογφβμοξ ημοξ θυβς ηδξ αδοκαιίαξ ημοξ κα ενβαζημφκ ηαζ ζε 

ακηάθθαβια αοημί ςξ ηφνζμζ-αθέκηεξ ακαθαιαάκμοκ ηα έλμδα ημοξ
52

. 

φιθςκα ιε ηθαζζηή ημζκςκζμθμβζηή ενβαζία ημο Georg Simmel ιε ηίηθμ 

«Fashion», πμο εηδυεδηε ημ 1904, επακεηδυεδηε απυ Σν Ακεξηθαληθφ Ζκεξνιφγην 

(πενζμδζηυ) ηεο Κνηλσληνινγίαο (The American Journal of Sociology) ημ 1957, 

υπςξ ακαβνάθεηαζ ζηδκ πενίθδρδ ημο άνενμο ηαηά ημκ Simmel, δ ιυδα είκαζ ιζα 

ιμνθή ιίιδζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ ελίζςζδξ, αθθά, παναδυλςξ, ιζα αδζάημπδ 

αθθαβή, δζαθμνμπμζεί ιζακ επμπή απυ ιζακ άθθδ ηαζ έκα ημζκςκζηυ ζηνχια απυ ημ 

άθθμ. Δκχκεζ υζμοξ ακήημοκ ζηδκ ίδζα ημζκςκζηή ηάλδ ηαζ ημοξ λεπςνίγεζ απυ 

ημοξ οπυθμζπμοξ. Ζ εθίη λεηζκά ηδκ ιυδα ηαζ, υηακ δ ιάγα ηδ ιζιείηαζ ζε ιζα 

πνμζπάεεζα κα ελαθακίζεζ ηζξ ελςηενζηέξ ηαλζηέξ δζαηνίζεζξ, ηδκ εβηαηαθείπμοκ 

βζα ιζα ηαζκμφνβζα ιυδα, ιζα δζαδζηαζία πμο επζηαπφκεηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ημο 

πθμφημο. διαημδμηεί ηδκ έθθεζρδ ηδξ πνμζςπζηήξ εθεοεενίαξ, παναηηδνίγεζ ηδκ 

βοκαίηα ηαζ ηδκ ιεζαία ηάλδ, ηςκ μπμίςκ δ αολδιέκδ ημζκςκζηή εθεοεενία 

ζοκμδεφεηαζ απυ έκημκδ αημιζηή οπμηαβή
53

. ημκ Simmel ςζηυζμ ανίζημοιε ιζα 

πνχζιδ δζαηφπςζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ απμγδιίςζδξ. Ζ ιυδα θεζημονβεί ςξ ααθαίδα 

αζθαθείαξ. Γζα πανάδεζβια υηακ ζηζξ βοκαίηεξ απαβμνεουηακ κα εηθνάζμοκ ηδκ 

αημιζηυηδηα ημοξ ζε ηάπμζεξ πενζμπέξ, δ ιυκδ δζέλμδμξ ήηακ δ ιυδα. Σμκ 14μ ηαζ 

15μ αζχκα ζηδκ Γενιακία δ πνμμπηζηή βζα πνμζςπζηή ακάπηολδ αολήεδηε, υιςξ 

ήηακ απαβμνεοιέκδ ζηζξ βοκαίηεξ. Καηά ηδκ πενίμδμ αοηή ζοκακηάιε βζα πνχηδ 

θμνά ηζξ πθέμκ «ππεξηξνθηθέο» απμηθίζεζξ απυ ημ θοζζηυ πενίβναιια ημο 

ζχιαημξ ζηδκ ζζημνία ηδξ βοκαζηείαξ έκδοζδξ.
54

.  

Πμθθμί ιεθεηδηέξ άζηδζακ ηαζ αζημφκ ηνζηζηή ζηδκ ηθαζζηή εεςνία 

«trickle-down»
55

 ηαζ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1960 ηαζ ελήξ δζαηοπχεδηακ 

εκαθθαηηζηά ακαθοηζηά πνυηοπα δζάποζδξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ ακάβηεξ ηδξ 

επμπήξ υπςξ αοηά ακαθένεδηακ.  

 

V. Κοινυνικό θύλο και μόδα! 

Σμ ημζκςκζηυ θφθμ
56

 ηαζ δ ζελμοαθζηυηδηα απμηεθμφκ έκα άθθμ πεδίμ 

ιεθέηδξ ημο εκδφιαημξ ηαζ ηδξ ιυδαξ. Απυ ηδκ πθεονά ηδξ ακενςπμθμβίαξ, ημ 

ενεοκδηζηυ πθαίζζμ ζηδνίγεηαζ ζηζξ ανπέξ ημο ζημθζζιμφ ηαζ ηδξ ζεικυηδηαξ
57

.  



 

265 

 

ηζξ πενζζζυηενεξ ημζκςκίεξ δ επίδεζλδ είκαζ θοζζηυ πνμκυιζμ ηδξ 

ελμοζίαξ. Γζ’ αοηυ ζζημνζηά ηαζ πμθζηζζιζηά είκαζ πανάδμλμ, υηζ ζηζξ δοηζηέξ 

ημζκςκίεξ απυ ημ 19
μ
 αζχκα δ βοκαζηεία ειθάκζζδ επζζηίαζε ηδκ ακδνζηή, ελαζηίαξ 

αοημφ πμο μ Βνεηακυξ ροπμθυβμξ John Flügel μκυιαζε «κεγάιε αλδξηθή 

παξαίηεζε» ηαζ ηαηά ζοκέπεζα, υπςξ επεζήιακε, μ νυθμξ ηςκ εκδοιάηςκ είκαζ 

ζδιακηζηυξ επεζδή δδιζμονβμφκ ηδκ ηαοηυηδηα απυ ηδκ παζδζηή δθζηία, εειεθζαηή 

ανπή ζηδκ ακενχπζκδ γςή
58

.  

Ο επζιεθδηήξ ημο Victoria and Albert Museum James Laver (1969) αάζεζ 

ηδξ αθήβδζδξ ημο Flügel ακέπηολε ηδκ εεςνία ηδξ «κεηαηφπηζεο ηεο εξσηνγελνχο 

δψλεο», ςξ θεζημονβζηή επελήβδζδ ηςκ ιεηααμθχκ εζδζηά ηδξ βοκαζηείαξ ιυδαξ
59

 

αθθά ηαζ ηζξ απυρεζξ ημο Αιενζηακμφ ροπακαθοηή Edmund Bergler (1953) πενί 

ιυδαξ ηαζ βοκαζηείμο ζχιαημξ
60

. Βάζεζ αοηχκ μ Laver οπμζηδνίγεζ υηζ δ 

δδιζμονβία ηδξ ιυδαξ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ βοκαίηεξ, ςξ παεδηζηά 

ακηζηείιεκα ημο ακδνζημφ αθέιιαημξ αάζεζ ηδξ ανπήξ ηδξ απμπθάκδζδξ, οζμεεημφκ 

ηζξ αθθαβέξ ηδξ ζημκ αβχκα ηδξ ζελμοαθζηήξ έθλδξ πνμξ ημ ακδνζηυ θφθμ. 

Χζηυζμ, υπςξ οπμζηδνίγεζ ζηδ εεςνία ημο, δ ιυδα είκαζ μοζζαζηζηά έκα παζπκίδζ 

απυηνορδξ πνυεεζδξ ιεηαλφ έθλδξ ηαζ ζεικμηοθίαξ πμο απμηεθεί ηαζ ηδκ αάζδ 

ηδξ εεςνίαξ ημο
61

.  

Οζ θειζκίζηνζεξ ακέθοζακ ηδκ ζπέζδ εκδφιαημξ ηαζ ημζκςκζημφ θφθμο 

πνμηεζιέκμο κα αιθζζαδηήζμοκ ηδκ αζφιιεηνδ ζπέζδ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ 

βοκαζηχκ, ηάηζ πμο μ Laver εεχνδζε ςξ δεδμιέκμ. Ζ πζμ ζδιακηζηή εηπνυζςπμξ 

ηςκ θειζκζζηνζχκ, Γαθθίδα οπανλίζηνζα θζθυζμθμξ Simone de Beauvoir 

οπμζηήνζλε υηζ δ ιυδα ηναηά ηζξ βοκαίηεξ ζε ιζα επζθακεζαηή γςή, ιαηνζά απυ 

άθθα ζδιακηζηά εέιαηα. Ζ de Beauvoir ζηδκ δεηαεηία ημο 1950 οπμζηήνζλε υηζ δ 

βοκαζηεία ημιρυηδηα είκαζ ηναβζηή, επεζδή δ βοκαίηα, ιε ηδκ εκαζπυθδζή ηδξ, 

ζηδκ μοζία ιεηαηνέπεζ ημκ εαοηυ ηδξ ζε «πξάγκα»
62

. ηζξ επυιεκεξ δεηαεηίεξ μζ 

θειζκζζηζηέξ ζογδηήζεζξ ελέηαζακ ημ ηαηά πυζμκ είκαζ ακαβηαία δ απυννζρδ ηςκ 

παθαζχκ ζοιαυθςκ ηδξ εδθοηυηδηαξ πνμηεζιέκμο κα απεθεοεενςεμφκ μζ 

βοκαίηεξ
63

.  

Χζηυζμ κέεξ πμθζηζζιζηέξ πνμζεββίζεζξ απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1980 ηαζ ελήξ, υπςξ βζα πανάδεζβια αοηή ηδξ Βνεηακίδαξ Elizabeth Wilson 

(1985), ελεηάγμοκ ηδ ιυδα ςξ ιζα ηαεδιενζκή ιμνθή ηέπκδξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ 
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ηεθαθαζμηναηζηήξ ημζκςκίαξ. Καηά ηδκ Wilson δ ιυδα δεκ είκαζ ηαηαζηαθηζηή, 

ακηίεεηα ημ έκδοια απμηεθεί αοημ-δδιζμονβζηή έηθναζδ ηονίςξ βζα υζμοξ έπμοκ 

απμηθεζζηεί απυ ανιυδζμοξ πχνμοξ ηδξ ορδθήξ Σέπκδξ θυβς θφθμο, ηάλδξ, 

ζελμοαθζηυηδηαξ, ή εεκζηυηδηαξ
64

. 

 

VI. Η μόδα και η δημοκπαηία ζηην ένδςζη. Σο Παπίζι. 

Σμ κηφζζιμ οπήνλε πνζκ απυ ηδκ ακάβκςζδ ηαζ ηδκ βναθή
65

, 

δζαιμνθχεδηε ηαεμνζζηζηά απυ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ θφθςκ αθθά ηαζ ηδκ επζεοιία 

ημοξ βζα ενςηζηή έθλδ, εκχ δ ηεθζηή ημο εζηυκα μθμηθδνχεδηε απυ ηζξ ακά επμπή 

ζζπφμοζεξ ακηζθήρεζξ πενί αζζεδηζηήξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηδξ μιμνθζάξ ιέζα ζημ 

εονφηενμ πθαίζζμ ημο ζηοθ πμο επζηναηεί ζηα επμπζηά νεφιαηα, ηαεχξ ηαζ ζε 

αοηά ηδξ ηεπκζηήξ. Χζηυζμ «έληνλα θαζνξηζηηθφ ήηαλ – θαη παξακέλεη- γηα ηελ 

ελδπκαηνινγηθή κνξθνινγία ην είδνο ηεο θνηλσλίαο –πξσηφγνλεο, παξαδνζηαθήο, 

αζηηθήο - ε ζρέζε θαη κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο γηα ην 

θάζε άηνκν ξφινπο- αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην επάγγεικα, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ηηο 

θνηλσληθέο δνμαζίεο ηελ ηνπηθή ή εζληθή ζπλείδεζε»
66

.  

Όπςξ μζ πενζζζυηενμζ ιεθεηδηέξ ηδξ έκδοζδξ ζοιθχκδζακ πνζκ απυ ηδκ 

ειθάκζζδ ηδξ ειπμνζηήξ ηεθαθαζμηναηίαξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ πυθεςκ ζηδκ 

ιεζαζςκζηή Δονχπδ, δ ιυδα οπυ ηδκ ζδιενζκή ηδξ έκκμζα δεκ οπάνπεζ
67

. Οζ ίδζεξ 

πνμηζιήζεζξ (βμφζηα), ίδζεξ παναδυζεζξ, ίδζεξ ηεθεημονβίεξ πανέιεζκακ πςνίξ 

μπμζεζδήπμηε ζδιακηζηέξ αθθαβέξ, επεζδή δ εζηίαζδ ηςκ παναδμζζαηχκ 

ημζκςκζχκ ήηακ κα ζέαμκηαζ ηδκ ζζημνία ηαζ κα ακαπανάβμοκ ημ πανεθευκ
68

.  

Ζ έκκμζα ηδξ ιυδαξ, ηα μναηά ζδιάδζα ηδξ αθθαβήξ, δ ανπή ηδξ 

κεςηενζηυηδηαξ
69

, ηδξ ηίκδζδξ πνμξ ημκ ζφβπνμκμ ηυζιμ απυ ημκ ζηαηζηυ ηυζιμ 

ημο φζηενμο Μεζαίςκα, ηδξ «λίθεο ηνπ Υξφλνπ ππεξάλσ ηνπ Σφπνπ», υπμο μζ 

άκενςπμζ πθέμκ ανπίγμοκ κα ακακεχκμοκ ηα εκδφιαηά ημοξ πένα απυ ηδκ 

εεκζηυηδηα ή ηδκ ημζκςκζηή ημοξ εέζδ αθθά ζφιθςκα ιε ημκ πνυκμ, ακζπκεφεηαζ 

ζηα ιέζα ημο 14μο αζχκα
70

, ςξ απμηέθεζια ηδξ επίδναζδξ ημο ειπμνίμο ηαζ ηςκ 

ίδζςκ ηςκ ανπχκ ηδξ πνχζιδξ ηεθαθαζμηναηίαξ πμο ζοκδέεδηε ιε ηδκ επέηηαζδ 

ημο ειπμνίμο, ηδκ αφλδζδ ηςκ πυθεςκ, ιε ηδκ οπμπχνδζδ ηςκ ανπχκ ηδξ 



 

267 

 

ζενανπζηήξ ημζκςκίαξ ηςκ θεμοδανπζηχκ πνυκςκ ηαζ ηδκ άκμδμ ηδξ αζηζηήξ 

ηάλδξ
71

.  

Ήδδ απυ ημκ 15μ αζχκα αηυια, δ ιυδα εεςνήεδηε ηυζμ ζδιακηζηή ζηδ 

Γαθθία, χζηε ζημκ Κάνμθμ VII, γδηήεδηε κα δδιζμονβήζεζ αηυιδ ηαζ οπμονβείμ 

ιυδαξ
72

. 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πνχζιδξ επμπήξ ημο 15μο ηαζ 16μο αζχκα αθθά ηαζ 

ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ιεηαααηζηήξ πενζυδμο ημο 14μο αζχκα, δ Δονχπδ 

ανζζηυηακ ζε ζδζαίηενδ μζημκμιζηή ακάπηολδ, ηαεχξ μζ μζημκμιζηέξ αθθαβέξ 

δδιζμφνβδζακ ηδκ αάζδ βζα ζπεηζηά βνήβμνεξ πμθζηζζιζηέξ αθθαβέξ. ε αοηήκ ηδκ 

πνμκζηή πενίμδμ μζ αθθαβέξ ζημκ ζιαηζζιυ ηςκ ακενχπςκ απυηηδζακ ιζα 

ζδζαίηενδ θμβζηή, δ αθθαβή δεκ ήηακ πζα ζπάκζα ή ηοπαία, αθθά άνπζζε κα βίκεηαζ 

ιάθθμκ αοημζημπυξ. Σα εκδφιαηα άνπζζακ κα αθθάγμοκ ιε πζμ βμνβμφξ νοειμφξ 

ηζξ ααζζηέξ ιμνθέξ ημοξ, εκχ ιζηνέξ αθθαβέξ ζε εκδοιαημθμβζηέξ θεπημιένεζεξ 

πναβιαημπμζμφκηαζ επίζδξ βνδβμνυηενα. Γεκζηά ηα εκδφιαηα αθθάγμοκ. Γίκμκηαζ 

πμθοδάπακα. Πενίπμο ζηα ιέζα ημο δέηαημο πέιπημο αζχκα δδιζμονβζηέξ 

βναιιέξ, κέα πνχιαηα ηαζ οθέξ ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ, ιε παναθθαβέξ ζημ 

πθάημξ ηςκ χιςκ ηαζ ημο ζηήεμοξ, ημ ιήημξ ημο εκδφιαημξ, ημ ζπέδζμ ηςκ 

ηαπέθςκ ηαζ ηςκ οπμδδιάηςκ, ηαεχξ ηαζ άθθεξ αθθαβέξ
73

. Αοηή δ ηάζδ εκηάεδηε 

πεναζηένς, ιε ηδκ πζμ αηναία ίζςξ ιμνθή ηδξ ζηζξ μθμέκα αολακυιεκεξ 

απμηθίζεζξ απυ ημ θοζζηυ πενίβναιια ημο ζχιαημξ πμο ειθακίζηδηακ ημ δέηαημ 

έηημ αζχκα
74

 ζηα αζηζηά ηέκηνα οπμδδθχκμκηαξ αημιζηή εθεοεενία
75

, αθθά ηαζ 

ιζα πνχηδ δζάεεζδ δζαθμνμπμίδζδξ ηαηά θφθμ
76

. Δκημφημζξ μ αβνμηζηυξ ηυζιμξ 

ζοκέπζζε κα κηφκεηαζ παναδμζζαηά
77

. 

Ζ αφλδζδ ημο ειπμνίμο ηαζ δ ζοκαηυθμοεδ άκμδμξ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ ήηακ 

έκαξ ζδιακηζηυξ θυβμξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ιυδαξ
78

. Ζ αζηζηή ηάλδ, 

ακηαβςκζγυιεκδ ηδκ ανζζημηναηία μζηεζμπμζήεδηε ηα πμθοηεθή εκδφιαηά ηδξ βζα 

κα ζδιαημδμηήζεζ ηδκ ημζκςκζηή ηδξ ακέθζλδ πνμηαθχκηαξ απαβμνεοηζημφξ 

κυιμοξ (sumptuary laws), πμο εκίζποζακ ζδιακηζηά ηδκ δδιμηζηυηδηά ηδξ
79

 ζε 

ζοκάνηδζδ ιε ηδκ απυ ημκ 16μ αζχκα έκηοπδ ιμνθή ηοηθμθμνίαξ ημοξ
80

.  

Χζηυζμ ζφιθςκα ιε ημκ Lars Svendsen (2006), αηυια ηζ ακ οπμζηδνίγεηαζ 

υηζ μζ νίγεξ ηδξ ιυδαξ ακζπκεφμκηαζ πενίπμο ημ 1350, εα ήηακ μνευ κα ζδιεζςεεί 

υηζ δ βζβάκηςζή ηδξ ιε ηδκ ζφβπνμκδ έκκμζά ηδξ, ηζξ βνήβμνεξ αθθαβέξ ηαζ ηδκ 
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ζηαεενή πνυηθδζδ ημο άημιμο κα ζοιααδίγεζ ιε ηδκ δθζηία ημο-αηνζαέζηενα, ημ 

κα είζαζ «κνληέξλνο» βίκεηαζ ζοκχκοιμ ημο «λένο»-πναβιαημπμζήεδηε απυ ημ 

δέηαημ υβδμμ αζχκα ηαζ ελήξ
81

.  

Με ηδκ έθεοζδ ηδξ αζμιδπακζηήξ επακάζηαζδξ μ ηυζιμξ ηονζανπείηαζ βζα 

πνχηδ θμνά απυ ηζξ ιδπακέξ, μ ηαπζηαθζζιυξ ακεεί ζε κέμ επίπεδμ ηαζ δ ιυδα 

εκδοκαιχκεηαζ Νέεξ πμθοπθδεείξ πυθεζξ πνμέηορακ ηαζ κέεξ ιμνθέξ 

επζημζκςκίαξ. Οζ ζζδδνυδνμιμζ, ημ ηδθέθςκμ, μ ηζκδιαημβνάθμξ ηαζ δ ιαγζηή 

πθέμκ ηοηθμθμνία ημο διενήζζμο ηαζ πενζμδζημφ Σφπμο εκηείκμοκ ηδ ηαπφηδηα 

ηαζ ημ νοειυ ηδξ ζφβπνμκδξ γςήξ. Οζ ημζκςκζημί νυθμζ πμθθαπθαζζάζηδηακ. Ζ 

δδιυζζα γςή απέηηδζε ζδζαίηενδ ζδιαζία ηαζ δζαπςνίζηδηε απυ αοηή ηδξ 

ζδζςηζηήξ. Ζ ακηίεεζδ ιεηαλφ θζθυλεκμο εζςηενζημφ πχνμο ηαζ πμθοζφπκαζηςκ 

δνυιςκ ζδιαημδμηήεδηε απυ εκδφιαηα ιε ειθακείξ δζαηνίζεζξ ιεηαλφ ζπζηζμφ ηαζ 

δδιυζζμο πχνμο. Αοηυ ζήιαζκε υηζ δ ιυδα έβζκε αηυιδ πζμ ζδιακηζηή απυ υηζ 

ήηακ ηαηά ηδκ πνμαζμιδπακζηή πυθδ. Ζ ηοηθμθμνία ελάθθμο ηδξ εζηυκαξ 

(θςημβναθία) ήηακ δ ίδζα ιζα ιμνθή ηδξ ιαγζηήξ επζημζκςκίαξ
82

. 

Όιςξ δ αζμιδπακζηή επακάζηαζδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε έκα επακαζηαηζηυ 

πμθζηζηυ ζδεχδεξ αθθά ηαζ δ πνμζήθςζδ ζημ ηίκδια ημο Ρμιακηζζιμφ 

δζαιυνθςζακ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ηδκ ιμνθή ημο εκδφιαημξ. Ήδδ απυ ημκ 18μ 

αζχκα ημ έκδοια άνπζζε κα δζαβνάθεζ ηδκ ιεθθμκηζηή ημο «ιεηαιυνθςζδ» ζημκ 

αζμιδπακζηυ ηυζιμ ημο 19μο αζχκα ηαζ δ ιυδα έβζκε βοκαζηεία ηαηελμπήκ 

οπυεεζδ
83

, εκχ πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ίδζαξ πενζυδμο - ιέζς ημο έημζιμο εκδφιαημξ 

ηαζ ηδξ δζάεεζήξ ημο ζηα πμθοηαηαζηήιαηα - ανπίγεζ μ εηδδιμηναηζζιυξ ηδξ 

έκδοζδξ ακμίβμκηαξ ηζξ πφθεξ πθέμκ ημο ιαγζημφ ηαηακαθςηζζιμφ
84

.  

Απυ ημκ 19μ αζχκα ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί υηζ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ 

ζδιακηζηχκ ιεηααμθχκ ζηδκ βαθθζηή πνςηεφμοζα ιπαίκμοκ μζ αάζεζξ ημο κέμο 

ζοζηήιαημξ ιυδαξ πμο ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ Γεφηενδξ Αοημηναημνίαξ (1850-

1870) ηίεεηαζ ζε θεζημονβία ιε ηδκ έκανλδ ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ, ιε ημοξ 

δζάζδιμοξ αζημφξ εηπνμζχπμοξ ηδξ, ημοξ ζπεδζαζηέξ ιυδαξ ζηζξ οπδνεζίεξ ημο 

πθμφημο ηαζ ηδξ ανζζημηναηίαξ. 

Απυ ημκ 14μ αζχκα ηαζ ιέπνζ ημοθάπζζημκ ηδκ Γαθθζηή Δπακάζηαζδ 

(1789) δ ζοκεπήξ ιεηααμθή ηδξ ιμνθήξ ημο εκδφιαημξ πνμένπεηαζ απυ ηζξ ηάεε 

θμνά ααζζθζηέξ αοθέξ πμο δεζπυγμοκ ζηδκ Δονχπδ θυβς ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ 
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ζηναηζςηζηήξ ημοξ επζννμήξ. Απυ ηα ηέθδ ημο 17μο αζχκα, υηακ δ Γαθθία δβείηαζ 

πθέμκ ημο εκδοιαημθμβζημφ ακηαβςκζζιμφ ηαζ ακαβκςνίγεζ ηδκ αλία ηαζ ηδκ 

δφκαιδ ηδξ ιυδαξ, επεκδφεζ πνμπαβακδζζηζηά ζηδκ αζμιδπακία ηδξ ηαζ εέηεζ ημ 

πθαίζζμ βζα ηδκ δδιζμονβία ηςκ πνχηςκ εζδζηχκ ηδξ ιμκηένκαξ ιυδαξ
85

 ηαζ ηδκ 

ιαηνμπνυκζα ηονζανπία ημοξ ζ’ αοηήκ.  

Ακαιθζζαήηδηα ζζημνζηά μ ηίηθμξ ηδξ πνχηδξ «εζδζημφ» ημο ζφβπνμκμο 

ζπεδζαζιμφ εκδοιάηςκ ακήηεζ ζηδκ Rose Bertin, δ μπμία ακέθααε ημκ ζπεδζαζιυ 

ηςκ εκδοιάηςκ αθθά ηαζ ημκ ηαθθςπζζιυ ηδξ Μανίαξ Ακημοακέηαξ. Ζ εοθοήξ 

Bertin έδςζε θάιρδ ζηδκ ααζίθζζζα αθθά πνμχεδζε ημ εκδοιαημθμβζηυ ηδξ φθμξ 

ιέζς ηδξ βαθθζηήξ αοθήξ ηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ ηδξ Δονχπδξ
86

. Ζ επζηοπία ηδξ ςξ 

εκυξ ζζπονμφ πνμηφπμο ηςκ ηάζεςκ ηδξ ιυδαξ έεεζε ημ πθαίζζμ, ημ μπμίμ 

αημθμφεδζακ ζηζξ επυιεκεξ δεηαεηίεξ μζ ζπεδζαζηέξ ιυδαξ. Σμ ζηοθ Bertin 

(φζηενδ θάζδ ημο Ρμημηυ) δεκ ήηακ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ ιζα ανζζημηεπκζηή 

πνμαμθή ηςκ οθζζηάιεκςκ ιμνθχκ εκδοιάηςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ζηακυηδηα 

ημθαηείαξ ηαζ πνμαθέρεςκ ηςκ πνμηζιήζεςκ ημο εθζηίζηζημο αβμναζηζημφ ημζκμφ 

ηδξ Bertin, πανά δ δδιζμονβία εκηεθχξ κέςκ βναιιχκ εκδοιάηςκ, πμο έεεηε 

ςζηυζμ ημ κέμ ζφζηδια ηδξ ιυδαξ 
87

.  

Όιςξ, «ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε απέηπρε λα εμαιείςεη ηελ βαζηά ηεξαξρηθή 

θαη απαξραησκέλε νξγάλσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ελδχκαηνο»
88

. Σμ Πανίζζ 

πανέιεζκε ημ ηέκηνμ ηδξ ημιρυηδηαξ ηαζ ηδξ πμθοηέθεζαξ. Γκςζημί νάπηεξ ηαζ 

ιμδίζηνεξ, οπυ ημοξ κέμοξ εοβεκείξ ηδξ αοημηναημνίαξ ιέζα απυ ηα πμθοηεθή ημοξ 

ζαθυκζα, ακαδείπεδηακ ζε πενζγήηδημοξ πνμιδεεοηέξ ηδξ πανζζζκήξ ημιρυηδηαξ 

ιε δζεεκή πεθαηεία απυ πθμφζζμοξ ηαζ βαθαγμαίιαημοξ
89

.  

Απυ ηα ιέζα ημο 19μο αζχκα ημ πμθοηεθέξ ειπυνζμ ηςκ ανζζημηναηζηχκ 

ενβαζηδνίςκ εκδοιάηςκ ηδξ μδμφ Saint Honoré ζημ Πανίζζ επεηηείκεηαζ ηαζ ζημοξ 

βεζημκζημφξ δνυιμοξ ηδξ βαθθζηήξ πνςηεφμοζαξ, ηαεχξ ηαζ ημ ειπυνζμ εζδχκ 

ιυδαξ ζε δζάθμνεξ πμζυηδηεξ ζε άθθεξ ημκηζκέξ πενζμπέξ
90

. Όιςξ πανά ηδκ υπμζα 

αηιμζθαζνζηή δζαθμνά ημο αζηζημφ ημπίμο μζ πενζμπέξ αοηέξ είπακ ηάηζ ημζκυ. Σδκ 

ηοθθή ειπζζημζφκδ ημο αβμναζηζημφ ημζκμφ ζηδκ παβηυζιζα οπενμπή ηδξ 

πανζζζκήξ ιυδαξ. Σα μκυιαηα ηςκ αζπμθμοιέκςκ ιε ηδκ ναπηζηή έβζκακ 

ζοκχκοια ιε ημ ίδζμ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ιυδαξ. Έηζζ ζηδκ μοζία αοηή δ ημπζηή 

επζπεζνδιαηζηυηδηα ηαηά ηζξ δεηαεηίεξ ημο 1850 ηαζ 1860 ακέδεζλε ηδκ ναπηζηή ζε 
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«Τςειή Ραπηηθή». Όπςξ πμθθμί ζζημνζημί ακαθένμοκ, ζ’ αοημφξ ημοξ δνυιμοξ 

«γελλήζεθε ε κνληέξλα κφδα»
91

.  

Καηά ηδκ ίδζα πενίμδμ ζηδκ αοθή ημο Ναπμθέμκηα ΗΗΗ μ νάπηδξ μκμιάγεηαζ 

ζπεδζαζηήξ ιυδαξ ηαζ βίκεηαζ δδιμζίςξ ακαβκςνζζιέκδ πνμζςπζηυηδηα
92

. Ο 

νάπηδξ ηδξ αοημηνάηεζναξ Δοβεκίαξ, ηδξ ηεθεοηαίαξ εοβεκμφξ ααζζθζηήξ δβέηζδαξ 

ηδξ ιυδαξ υπςξ οπμζηδνίγεηαζ
93

, μ Άββθμξ ιεηακάζηδξ ζηδκ βαθθζηή πνςηεφμοζα 

Charles Frederick Worth, είκαζ μ πνχημξ ζπεδζαζηήξ ιυδαξ πμο ημ ζφκμθμ ηδξ 

βοκαζηείαξ ειθάκζζδξ εεςνήεδηε έηημηε ςξ δδιζμονβία ημο. Ο ίδζμξ 

«θαιιηηέρλεο», - πμο οπμβνάθεζ ηα νμφπα ημο εζζάβμκηαξ ηδκ εηζηέηα ιε ημ υκμιά 

ημο-, χζηε μζ ιμκαδζηέξ δδιζμονβίεξ ημο κα είκαζ δζαηνζηέξ απυ ηα «ρπδαία» 

ακηίβναθα ημο ακενπυιεκμο έημζιμο εκδφιαημξ
94

.  

Έηζζ, βαθθζηή Τρδθή Ραπηζηή ιε ειπκεοζιέκμοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ 

ζθνάβζζε ηδκ ζζημνία ηδξ Μυδαξ απυ ηα ιέζα ημο 19μο αζχκα βζα ηα επυιεκα 100 

πνυκζα πενίπμο
95

. Απεοεφκεδηε «ζηνπο ιάηξεηο ηνπ σξαίνπ» ηαζ ημο «επγελνχο» 

αθθά ηαζ ζηδκ μζημκμιζηή εθίη ηδξ Γοηζηήξ ημζκςκίαξ, πςνίξ κα αθήκεζ πενζεχνζα 

πνυζααζδξ ηαζ ζημοξ «θνηλνχο ζλεηνχο». Ακηαπμηνίεδηε ζηζξ απαζηήζεζξ αθθά ηαζ 

ημ πκεφια ηδξ επμπήξ. Οζ δελζμηέπκεξ νάθηεξ ιε άνηζα ενβαζηήνζα ιυδαξ 

δδιζμφνβδζακ ιμκαδζηά παηνυκ, αθθά ηαζ ηδκ ακάθμβδ εζηυκα πμο ιαγί ιε ηδκ 

πανάθθδθδ πμνεία ηδξ ηέπκδξ έεεζακ ηζξ αάζεζξ ηδξ ιμκηένκαξ αζζεδηζηήξ
96

. 

Απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1960 ηαζ ελήξ ςξ ηζξ ιένεξ ιαξ, δ Τρδθή Ραπηζηή 

ιεηαηνάπδηε ζηαδζαηά ςζηυζμ ζε είδμξ ιμοζεζαηυ. Οζ ιεβάθεξ ημζκςκζηέξ 

αθθαβέξ αθθά ηαζ δ ακάβηδ ιζαξ μζημοιεκζηήξ αζζεδηζηήξ αθαίνεζακ ααειδδυκ 

ιέζα ζημ πνυκμ πμθθά πθεμκεηηήιαηά ηδξ ηαζ εκ ηέθεζ πανέδςζακ ηδκ 

πνςημηαεεδνία ηδξ ιυδαξ ζημ έημζιμ έκδοια
97

.  

 

VII. Οι ζελίδερ ηηρ μόδαρ 

Ζ ζφκημιδ ηοηθμθμνία πνμσυκηςκ ηαζ πνμηφπςκ (πνμζςπζημηήηςκ), ιε 

ζηυπμ κα πνμηαθέζμοκ ιζακ αολδηζηή ηθίιαηα εκδοιαημθμβζηχκ επζεοιζχκ, 

παναηηδνίγεζ ηα ηέθδ ημο 19μο ηαζ ηδκ ανπή ημο 20μφ αζχκα ςξ ηδκ πενίμδμ ημο 

ναβδαίμο εηζοβπνμκζζιμφ ημο ειπμνίμο ηδξ έκδοζδξ. Χζηυζμ, μζ βνήβμνεξ ηαζ 

εηηεηαιέκεξ αθθαβέξ ζηδκ έκδοζδ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ άκμδμ ημο ζπεδζαζηή 
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ιυδαξ, ημο δζάζδιμο δβέηδ ημο ζηοθ, ηζξ κέεξ εεαιαηζηέξ πανμοζζάζεζξ ηαζ 

επζδείλεζξ ιυδαξ ηδξ αζμιδπακίαξ ηδξ ιυδαξ αθθά ηαζ μ ζοκεπχξ δζεονοκυιεκμξ 

πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ πμθοηεθχκ ακαθχζζιςκ, εα ήηακ ιζηνήξ ζδιαζίαξ πςνίξ 

ηδκ δδιμζζυηδηα πμο πνμζέθενε δ ιαγζηή παναβςβή ηδξ δζαθδιζζηζηήξ εζηυκαξ 

ηαζ ηςκ ηεζιέκςκ πμο πθαζζζχκμοκ ηα πνμσυκηα. Χζηυζμ, πανάθθδθα ιε ημκ 

ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ ιυδαξ απυ απθή ηαηαζηεοή ζε πμθζηζζιζηή αζμιδπακία, δ 

ακάπηολδ ημο ημιέα ηδξ ελανηήεδηε απυ ηδκ άκμδμ ηδξ βναθζζηζηήξ (graphic) 

επζημζκςκίαξ, πμο πανείπε ηδκ δοκαηυηδηα μπηζηήξ ακαπαναβςβήξ ηςκ 

ιεηαηνεπμιέκςκ πνχηςκ οθχκ ζε εκδφιαηα-πνμσυκηα, πμο εα πανμοζζαζημφκ 

ζηδκ αβμνά, εα ζογδηδεμφκ ηαζ αηυιδ ηαζ εα θμνεεμφκ
98

, ιέζς ηςκ πάνηζκςκ 

παηνυκ, πμο ιε ηζξ απαναίηδηεξ μδδβίεξ δδιζμφνβδζακ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ 

ιεηαηνμπή ημο «πξαγκαηηθνχ ελδχκαηνο» ζε «γξαπηφ» ιε εζηυκα ηαζ θέλεζξ, ζε 

«αληηθείκελν [εμ]εηδηθεπκέλσλ άξζξσλ ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο, θαη αξγφηεξα 

πεξηνδηθψλ πνπ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηε κφδα»
 99

. 

Ζ ααζζηή θεζημονβία ηςκ ζεθίδςκ ηδξ ιυδαξ πένα απυ ηδκ πενζβναθή ηςκ 

κέςκ ιμκηέθςκ έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ ιαγζηή πνμχεδζή ηδξ «ζαλ αίζζεζεο, ζαλ 

ηάζεο», ιέζα απυ ηδκ δδιζμονβία ιδκφιαημξ ιε πενζεπυιεκμ ηδ ιυδα. Όπςξ 

οπμζηδνίγεζ δ Γζαημοιάηδ-Μςναΐηδ (1999):  

«Τπάξρεη κηα πάγηα επθνξία ζηα θείκελα ηεο κφδαο πνπ δελ ηε 

βξίζθνπκε ζε άιια πξντφληα καδηθνχ πνιηηηζκνχ. θηλεκαηνγξάθν, 

εθεκεξίδεο, ιατθά ξνκάληδα. Ζ πνιχηηκε ζπλδξνκή ηεο ρξσκαηηζηήο 

γθξαβνχξαο είλαη ε ζενπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο κφδαο. ηε κέζε ησλ 

επηρξσκαηηζκέλσλ ιηζνγξάθσλ πεξηζζφηεξν ζαλ δνθίκην παξά ζαλ 

απεηθφληζε καληεχνπκε πχξγνπο, πάξθα ή ζαιφληα πνιπηειή ησλ 

νπνίσλ νη θπξίεο είλαη ζακψλεο (…) Ζ γπλαίθα αλαγλψζηξηα ηεο 

κφδαο νλεηξεχεηαη λα γίλεη κία απφ ηηο δηαζεκφηεηεο πνπ καο αθεγείηαη 

θαζεκεξηλά ε καδηθή θνπιηνχξα θαη ε Μφδα ζπκκεηέρεη βαζηά ζ’ απηή 

ηελ δηαδηθαζία».
100

 

Χζηυζμ δ εονεία δζάδμζδ ηεζιέκςκ ηαζ εζηυκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

ιυδα ήηακ ηαζ δ απάκηδζδ ζηζξ απαζηήζεζξ εκυξ ακαπηοζζυιεκμο ακαβκςζηζημφ 

ημζκμφ ιε αολακυιεκμ επίπεδμ παζδείαξ αθθά ηαζ ιε ιζα λεηάεανδ επζεοιία βζα ηα 

εθήιενα πνμσυκηα ηδξ ημοθημφναξ ηδξ ιυδαξ. ηζξ ηαηεοεοκυιεκεξ 
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εζημκμβναθήζεζξ ηζξ επζθεβιέκεξ απυ ζπεδζαζηέξ, ηαηαζηεοαζηέξ, εηδυηεξ ηαζ 

δζαθδιζγυιεκμοξ, ιέζα απυ ηδκ πνμζπάεεζά ημοξ χζηε αοηέξ κα βίκμοκ 

εθηοζηζηέξ, οπάνπεζ ιζα ζζημνζηή ελέθζλδ. Αοηυ ιπμνεί κα ζοκμρζζηεί ςξ ιζα 

αθθαβή απυ ιζα ζοβηέκηνςζδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα υθμο ημο 19μο αζχκα ζηζξ 

οθζζηζηέξ πμζυηδηεξ ημο πνμσυκημξ, ηδκ πνμαθεπυιεκδ θεζημονβία ημο ηαζ ημ 

πθαίζζμ ηδξ πνήζδξ ημο, πνμξ έκα αολακυιεκμ εκδζαθένμκ βζα ημκ ζοιαμθζζιυ ηδξ 

επζθάκεζάξ ημο ηαζ ηδξ ροπμθμβζηήξ ημο δοκαηυηδηαξ ςξ ιεηαδυηδ ιζαξ 

ζδζάγμοζαξ δεζηήξ ηαζ αζζεδηζηήξ αλίαξ ζηα πνυκζα ημο Μεζμπμθέιμο. Γζα 

πανάδεζβια, ιέζα απυ ηζξ δζαθδιζζηζηέξ αθίζεξ ή ηζξ δζαθδιζζηζηέξ ζηήθεξ ηςκ 

εθδιενίδςκ είκαζ δοκαηυ κα εκημπζζηεί μ ιεηαζπδιαηζζιυξ ηςκ ηαθθοκηζηχκ 

πνμσυκηςκ απυ ζημζπεία πμο οπυζπμκηαζ ζςιαηζηή ηαεανζυηδηα, ημ 1890, ζε 

ιαβεοηζημφξ θμνείξ ηδξ γςηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ εζςηενζηήξ ηαεανυηδηαξ ζηδκ 

δεηαεηία ημο 1930. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ δεηαεηζχκ 1950 ηαζ 1960 ζπεδζαζηέξ 

ηαζ δζαθδιζζηέξ πανμοζίαγακ ηα πνμσυκηα ημοξ ςξ εκενβμφξ πανάβμκηεξ 

ημζκςκζηήξ αθθδθεπίδναζδξ. Έηζζ, είδδ μζηζαηήξ πνήζδξ (μζηζαηά αβαεά), 

ηνυθζια ηαζ είδδ έκδοζδξ πνμζδζμνίζηδηακ ιε ακενχπζκα παναηηδνζζηζηά, 

βεβμκυξ πμο μδήβδζε ζε ιζα ακαβκχνζζδ ημο νυθμο ημο πνμσυκημξ ζηδ 

ζδιαημδυηδζδ ηδξ αημιζηυηδηαξ ημο ηαηακαθςηή ηαζ ημο ηνυπμο γςήξ ζηδκ 

ηαηαηενιαηζζιέκδ αβμνά ημο 20μφ αζχκα. Με αοηυ ημ ζεκάνζμ έπζπθα ηαζ ιυδα 

δζαθδιίγμκηακ ζοπκά ςξ κεακζηά, ημιρά, ζέλζ ηαζ δζαζηεδαζηζηά. Ζ ελέθζλδ ημο 

πενζμδζημφ ιυδαξ ηαζ ηδξ εζηυκαξ ημο δζαδναιαηίγεζ έκα ζδιακηζηυ νυθμ ζε αοηήκ 

ηδκ αθθαβή βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ μζημκμιζηήξ, ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ 

γςήξ ςξ ζοιπφηκςζδξ ηαζ δζαιυνθςζδξ ημο ζηοθ
101

. 

 

VIII. Η διείζδςζη ηηρ δςηικήρ μόδαρ ππιν και μεηά ηην ζύζηαζη ηος Νέος 

Ελληνικού Κπάηοςρ (1833-1940) 

Ο εκδοιαημθμβζηυξ ηχδζηαξ ηςκ Δθθήκςκ ηαηά ημοξ πνυκμοξ πμο 

αημθμφεδζακ ιεηά ηδκ Άθςζδ (1453) ηαζ ιέπνζ ημκ 19μ αζχκα δεκ ιπμνεί κα 

εεςνδεεί ςξ εκζαίμξ. Οζ δζαδμπζηέξ λεκζηέξ ηαημπέξ (Οεςιακχκ-Βεκεηχκ) άθδζακ 

ηα ίπκδ ημοξ ζηδκ γςή ηςκ Δθθήκςκ: «Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, ε έιιεηςε 

ελφηεηαο, νη δηαθνξεηηθέο ειιεληθέο θνηλσλίεο πνπ δηακνξθψζεθαλ» ιε 

πμθφιμνθεξ ηαζ πμζηίθεξ εκδοιαημθμβζηέξ εηδμπέξ ζφιθςκα ιε ηζξ βεςβναθζηέξ, 
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ηθζιαημθμβζηέξ, πμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ, ηζξ δζαεέζζιεξ πνχηεξ φθεξ ηαζ ηζξ ημπζηέξ 

ακάβηεξ ακά πενζμπή αθθά επί πθέμκ «κε ην θνηλσληθφ θχξνο πνπ επηδίσθε θάζε 

θνξά λα απνθηήζεη ν ππφδνπινο ιαφο κέζσ απηήο ηεο ζεκεησηηθήο γιψζζαο»
 102

. 

Ζ δζείζδοζδ ηδξ δοηζηήξ ιυδαξ, ηδξ «θξάγθηθεο», ηαζ δ επίδναζή ηδξ ζηα 

ημπζηά εκδοιαημθμβζηά ζπήιαηα ημο εθθαδζημφ πχνμο ελανηήεδηε ηονίςξ απυ 

ηδκ ημοθημφνα ημο εηάζημηε ηαηαηηδηή ηαζ ηζξ ενδζηεοηζηέξ ημο αλίεξ
103

,ηδκ 

βεςβναθζηή εέζδ ηδξ ηάεε πενζμπήξ
104

 ηαζ ηονίςξ, απυ ηζξ ανπέξ ημο 18μο αζχκα 

ηαζ ελήξ, απυ ηδκ άκμδμ ημο εθθδκζημφ ειπμνζημφ ηεθαθαίμο εηηυξ ηςκ μνίςκ ηδξ 

Οεςιακζηήξ αοημηναημνίαξ, πμο επζημζκχκδζε ηζξ ηθεζζηέξ παναδμζζαηέξ 

ημζκςκίεξ ιε ηα δοηζηά ζδεχδδ-ζοκήεεζεξ κμμηνμπίεξ, θζθμζμθζηά ηαζ ζδεμθμβζηά 

νεφιαηα-, ιε απμηέθεζια πμθθμί κα επδνεαζημφκ ηαζ ιεηαλφ άθθςκ κα 

οζμεεηήζμοκ ηαζ ηδκ εονςπασηή ιυδα, ηδκ βαθθζηή, ηάηζ δδθςηζηυ ηδξ 

ακακεςηζηήξ ηάζδξ ηδξ απμδέζιεοζδξ απυ ημ «παξαδνζηαθφ» ηαζ ημ 

«αλαηνιίηηθν» πξφηππν εκδοιαζίαξ
105

. 

Μεηά ηδκ Δπακάζηαζδ ηαζ ηδκ ίδνοζδ ημο Νέμο Δθθδκζημφ Κνάημοξ, δ 

εονςπασηή ιυδα, πανά ημοξ υπμζμοξ ηναδαζιμφξ
106

- υπςξ άθθςζηε ζοιααίκεζ ηαζ 

ζε υθεξ ηζξ κεςηενζζηζηέξ πνμζπάεεζεξ - ανπίγεζ κα δζαθμνμπμζεί ηα παναδμζζαηά 

ημπζηά ζπήιαηα ιέζα απυ ιζα δζαδζηαζία δζάποζδξ πμο απυ ημ 1870 πενίπμο 

ζζπονμπμζείηαζ. Οθμηθδνχκεηαζ θίβμ πνζκ απυ ημκ Β΄ Παβηυζιζμ πυθειμ
107

 άιεζα 

ζπεηζγυιεκδ ιε ηδκ ηαεοζηενδιέκδ ςξ ηυηε αζηζηή ακάπηολδ ηαζ ηζξ ιεηέπεζηα 

μζημκμιζηέξ αθθαβέξ ηδξ
108

, ηδκ ααζζθζηή αοθή ςξ πνυηοπμ ηδξ αζηζηήξ 

ειθάκζζδξ
109

, ηδκ άκμδμ ηδξ βοκαζηείαξ δζαημζιδηζηήξ παζδείαξ
110

, ηδκ είζμδμ ηςκ 

βοκαζηχκ ζηα επαββέθιαηα ηδξ ναπηζηήξ ηαζ ηδξ ιμδζζηνζηήξ
111

, ηδκ ανςβή ημο 

βοκαζηείμο ηαζ μζημβεκεζαημφ πενζμδζημφ Σφπμο
112

, ημοξ πμθέιμοξ, ηζξ 

πνμζανηήζεζξ εδαθχκ ηαζ ιεηαηζκήζεζξ πθδεοζιχκ
113

. 

 

IX. Η κςπιαπσία ηηρ Γαλλικήρ Ττηλήρ Ραπηικήρ και η πηώζη ζηο ππώηο 

μιζό ηηρ δεκαεηίαρ ηος 1970 μέζα από ηα δημοζιεύμαηα ηηρ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Όπςξ υθα ηα βοκαζηεία πενζμδζηά έηζζ ηαζ δ «Γ» απμηεθεί ανπείμ ηδξ 

ζζημνίαξ ηδξ ιυδαξ ηαζ ηδξ βοκαίηαξ.  
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«Καη αλ αθφκα ηα γξαπηά κλεκεία ηεο Μφδαο ήηαλ ηα κφλα πνπ 

ππήξραλ ζηνλ θφζκν πάιη ζα κπνξνχζακε λα πάξνπκε απ’ απηά κηα 

ζρεηηθψο αθξηβή ηδέα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ηζηνξίαο ηεο 

επνρήο (…) Καη κηα θαη κηιήζακε γηα ηζηνξία, κπνξνχκε λα δνχκε θαη 

θάηη άιιν. Τπάξρνπλ πάληνηε γπλαίθεο κε ζηπι θαη πλεχκα, πνπ είλαη 

εγέηηδεο ηεο γεληάο ηνπο δνπλ θαη ληχλνληαη δειαδή φπσο ζα ήζειαλ λα 

θάλνπλ θαη νη άιιεο. Ζ ηθαλφηεηα απηήο ηεο εγεζίαο θαη ζηε κφδα 

φπσο θαη ζε άιια πεδία, πξνέξρεηαη απφ ηελ αληζφηεηα ηνπ ηαιέληνπ 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο αλζξψπνπο. Απηέο πνπ θάλνπλ θάηη πξψηεο ή ην 

ηειεηνπνηνχλ δίλνπλ κηα ζπίζα θαη αλάβνπλ θιφγεο ζηηο άιιεο. Δθείλν 

πνπ έρεη αμία είλαη φηη πάληα νη εγέηηδεο έρνπλ νπαδνχο»
114

.  

Ακ ηαζ ημ ηέθμξ ημο 19μο
 
αζχκα ανίζηεζ ηδκ βοκαίηα απαθθαβιέκδ απυ ημ 

ηνζκμθίκμ πμο οπμζηδνίγεζ μ πνςημπυνμξ Worth
115

, ηαζ ημ ένβμ ημο εα ζοκεπίζμοκ 

μζ Γάθθμζ ζοκάδεθθμί ημο ηαζ υπζ ιυκμ ζημκ επυιεκμ αζχκα, ςζηυζμ ζηδκ ανπή 

ημο 20μφ αζχκα δ βοκαίηα είκαζ δέζιζα αηυιδ ημο ημνζέ, θμνά πθμφζζεξ θμφζηεξ 

ααδίγεζ ανβά, ζοιιεηέπεζ εθάπζζηα ζηα ζπμν ηαζ ηδκ βοικαζηζηή ηαζ αημθμοεεί ημ 

ζααμοάν αίαν ηδξ αανυκδξ ηάθ
116

.  

Όιςξ δ ιυδα «έξρεηαη θαη παξέξρεηαη δίλνληαο πάληα ηε ζθπηάιε ζε θάπνην 

λέν ζπξκφ». Ζ βοκαζηεία βμδηεία, δ ‘Θεά’ πνπ έηξεθε ηα φλεηξα ηνπ αλδξηθνχ θχινπ 

ζηα 1920 δελ έρεη ηίπνηα ην θνηλφ κε ηε γφεζζα ηνπ 1925» ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ ιε 

ηδκ ςναία ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970. «Ζ ηέρλε ηνπ γνεηεχεηλ, παλάξραηα 

θιεξνλνκηά ηεο γπλαίθαο απφ ηελ πξψηε δηδάμαζα, ηελ Δχα, γλψξηζε ηξείο 

ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ζηνλ αηψλα καο. Ο πξψηνο ηνπνζεηείηαη ζην 1900, ν 

δεχηεξνο ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 θαη ν ηξίηνο ζπκπίπηεη κε ηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε», 

υπςξ δζααάγμοιε ζε ακοπυβναθμ άνενμ ηδξ «Γ» ημ 1974
117

.  

Μεηά ηδκ εφεθθα ημο Πνχημο Παβηυζιζμο βίκεηαζ αζζεδηή δ ααεζά 

αθθαβή, υηακ δ «λέα γπλαίθα», πεηχκηαξ έκα -έκα ηα ζφιαμθα ηδξ «ζθιαβηάο» ηδξ, 

υπςξ οπμζηδνίγεζ ημ άνενμ ηδξ «Γ», ειθακίγεηαζ ακακεςιέκδ ηαζ ανπίγεζ κα 

δζεηδζηεί ηδκ εέζδ ηδξ ζημκ ημζκςκζηυ ηαζ επαββεθιαηζηυ ζηίαμ. Ανπίγεζ κα αβκμεί 

επζδεζηηζηά ηζξ παθζέξ ακαπνμκζζηζηέξ ακηζθήρεζξ πμο ηδκ ηναημφζακ θοθαηζζιέκδ 

ζηδκ ημογίκα ηαζ ζηα ζαθυκζα, λεηζκχκηαξ απυ ηδκ ειθάκζζδ. Ζ πνςημπυνα Δφα 

ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1920 είκαζ δοκαιζηή ηαζ «παηάεη γεξά ζηε γε». ημ πχνμ ηδξ 
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ενβαζίαξ ηδξ ανκείηαζ κα ηδκ ακηζιεηςπίζμοκ δζαθμνεηζηά μζ άκδνεξ ζοκάδεθθμί 

ηδξ, αθθά ηζξ εθεφεενεξ χνεξ ηδξ «μέξεη λα γίλεηαη θαη πάιη γπλαίθα». Αβαπάεζ ηδκ 

δζαζηέδαζδ, επζδίδεηαζ ιε ιακία ζημ ηαβηυ ηαζ ζημ ηζάνθεζημκ πμο ηυηε 

βκςνίγμοκ ιεβάθεξ δυλεξ. Γεκ θέεζ υπζ ζε «έλα πνηεξάθη ηζέξπ ή έλα ηζηγάξν - 

ζπαληφηεξα φκσο – πνπ ην θαπλίδεη κε πξαγκαηηθή άλεζε». Σχνα αβαπάεζ ηα ζπμν 

ηαζ δεκ δζζηάγεζ κα πανεί ηδκ εάθαζζα ηαζ κα αθήζεζ ηα ιπνάηζα ηδξ ηαζ ημοξ 

ιδνμφξ ηδξ ζημ πάδζ ημο ήθζμο. ηα επυιεκα πνυκζα ημο πνχημο ιζζμφ ημο 20
μο

 

αζχκα πνυκζα δ βοκαίηα άθθαλε πμθθέξ θμνέξ πνυζςπμ. Έβζκε αζζεδζζαηή 

«βάκπ», ιε έκημκα ααιιέκα πείθδ, λονζζιέκα θνφδζα ηαζ ιαηνζά «νληνπιαξηζκέλα 

καιιηά» ηαζ ηνάηδζε αοηυκ ημ ηφπμ ιέπνζ ημ 1940. Δκχ ιεηά ηδκ θήλδ ημο 

Γεφηενμο Παβηυζιζμο πμθέιμο εα λακαανεί ηδκ παιέκδ εδθοηυηδηά ηδξ ζφιθςκα 

ηα ακαβναθυιεκα ζημ άνενμ ηδξ «Γ» 
118

.  

ημ πνχημ ιζζυ ημο 20μφ αζχκα δ ηονζανπία ηςκ δδιζμονβχκ Γαθθζηήξ 

Τρδθήξ Ραπηζηήξ είκαζ παβηυζιζα ζημκ ημιέα ημο εκδφιαημξ. ε δδιμζζεφιαηα 

ιάθζζηα ηδξ «Γ» δζααάγμοιε ζπεηζηέξ ακαθμνέξ.  

ε δδιμζίεοιά ηδξ δ Μανία Κανααία ιε ηίηθμ «Καζ μ Πμοανέ έπθαζε ηδ 

βοκαίηα!», ημ 1974, επζζδιαίκεζ ηδκ επίδναζδ ημο Γάθθμο δδιζμονβμφ, ημο 

πνχημο πμο «ελζσκάησζε ηελ αηψληα νκνξθηά ηεο ιατθήο θνξεζηάο ζηελ ζχγρξνλε 

κφδα»
119

, ηαζ πμο ζηδκ δεηαεηία ημο 1910 πνυηεζκε - έπθαζε έκακ κέμ ηφπμ 

βοκαίηαξ. Καηάνβδζε ημκ άηαιπημ ημνζέ ηαζ ζηδ εέζδ αοημφ ημο ηέναημξ, «γηα 

ην νπνίν ν Κνθηψ έιεγε πσο ε πξνζπάζεηα λα ην βγάιεηο απνηειεί έλα ηφζν 

ζχλζεην επηρείξεκα πνπ πξέπεη θαλείο λα πξνζρεδηάζεη πξνζεθηηθά φπσο θαη ηελ 

κεηαθφκηζε ελφο ζπηηηνχ»
120

, μ Πμοανέ πνυηεζκε ημ «ζνπηηέλ», ημ κέμ, εθαθνυ 

εζχνμοπμ, ιε εθαζηζηέξ ίκεξ, πνυβμκμ ημο θαζηέλ ηαζ έθοζε ημ πνυαθδια βζα ημ 

πμφ εα ζηενέςκακ μζ βοκαίηεξ ηζξ ηάθηζεξ, - ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ημο ημνζέ 

επζκμχκηαξ ηζξ γανηζένεξ. Δπίζδξ ακηζηαηέζηδζε, ηζξ ιαφνεξ βοκαζηείεξ ηάθηζεξ 

ηςκ ανπχκ ημο αζχκα ιε ηάθηζεξ απυ θεπηυ ιεηάλζ ζε πνχια ιπέγ ηδξ ζαιπάκζαξ 

ηαζ ζε θίβμ δδιζμφνβδζε πνςιαηζζηέξ
121

. 

ε ακοπυβναθμ άνενμ, ημ 1963, ιε ηίηθμ «Μζα Βαζίθζζζα ηδξ Μυδαξ: 

Κμηυ ακέθ. Δηείκδ πμο δίδαλε ηδκ απθυηδηα ζ’ υθεξ ηζξ βοκαίηεξ» ηαζ ιυκμ απυ 

ημκ ηίηθμ ημο ακηζθαιαάκεηαζ μ ακαβκχζηδξ ηδκ ζοιαμθή εκ ζοκεπεία ηδξ ακέθ 

ζηδκ ελέθζλδ ημο βοκαζηείμο εκδφιαημξ. Απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1920, δ ίδζα εα 
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θμνέζεζ ηαζ εα θακζάνεζ ηα νμφπα ηδξ, ηδκ θζθμζμθία ηδξ, ηαζ εα δδιζμονβήζεζ 

ηδκ ιμκηένκα βοκαζηεία ζζθμοέηα, βζαηί πίζηερε πςξ δ βοκαίηα έπνεπε κα αβεζ απυ 

ημ ζπίηζ, κα πάεζ ζημ βναθείμ, ζημ ενβμζηάζζμ, ζημ Πακεπζζηήιζμ, κηοιέκδ ιε 

απθυηδηα ηαζ άκεζδ. Να πεηάλεζ ημκ ημνζέ, κα ημκηφκεζ ηδ θμφζηα ηαζ κα ηυρεζ 

ηα ιαθθζά. Να οζμεεηήζεζ απθυ ακδνζηυ πμοθυαεν, ηαπέθα πςνίξ θηενά ηαζ 

θνμφηα, ημζιήιαηα θηζαβιέκα ιε θακηαζία ηαζ πςνίξ πνοζάθζ (faux bijou). Να 

ηαπκίγεζ δδιυζζα, κ’ αθήκεζ ηδκ επζδενιίδα ηδξ εθεφεενδ «ζην ράδη ηνπ ήιηνπ» ηαζ 

κα παίνεηαζ ημ δθζμηαιέκμ ηδξ δένια, κα αάθεζ ηα κφπζα ηςκ πμδζχκ ηδξ, κα 

θμνάεζ ζακδάθζα ηαζ έκα εφημθμ ηαβζέν, ημ ίδζμ βζα υθεξ ηζξ χνεξ. Πνμηάθεζε έηζζ 

ηδκ ιεβαθφηενδ εκδοιαημθμβζηή επακάζηαζδ ηδξ επμπήξ ηδξ
122

. 

Χζηυζμ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ημ επίζδξ ακοπυβναθμ άνενμ «Κνζζηζάκ Νηζυν 

εκακηίμκ Εάη Φάε», ημ 1950, μζ νίγεξ ημο «Νηνπ Λνπθ» - δ επζζηνμθή ζηδ 

εδθοηυηδηα - ανίζημκηαζ ζημ 1938. Αθμφ πνχηα μ άβκςζημξ ηυηε Νηζυν 

δδιμζζεφεζ ζηδκ βαθθζηή εθδιενίδα «Φηγθαξφ» ηα ζηίηζα πμο εκεμοζίαζακ ημοξ 

«ξαθηάδεο ηνπ Παξηζηνχ». Ζ Ακζέξ, δ «γλσζηή θαπεινχ» ηδξ βαθθζηήξ 

πνςηεφμοζαξ, ημο γδηάεζ ηαπέθα, «ν γλσζηφο ξάθηεο Πηγθέ» θμνέιαηα, ηαζ ζηδκ 

ζοκέπεζα ηάκεζ ηδκ «επαλάζηαζε ζηε κφδα», θακζάνμκηαξ «ηηο θαξδεηέο θνχζηεο κε 

πιηζέ»
123

. 

Ο Γεφηενμξ Παβηυζιζμξ πυθειμξ εα ακαζηείθεζ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ιυδαξ 

υπςξ θαίκεηαζ απυ δδιμζζεφιαηα ηδξ «Γ». Ζ ακέθ ιεηά ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ 

ημθελζυκ ηδκ 1δ επηειανίμο ημο 1939 απμπςνεί απυ ηδκ ζηδκή ηδξ βαθθζηήξ 

ιυδαξ, ηοηθμθμνχκηαξ υιςξ ημ άνςια «αλέι 5», βζα κα εοιίγεζ ηδκ φπανλή 

ηδξ
124

. Όιςξ μ Νηζυν, αιέζςξ δφμ πνυκζα ιεηά ηδκ θήλδ ημο πμθέιμο, 

ακηζθαιαάκεηαζ ηζξ ιεηαπμθειζηέξ βοκαζηείεξ επζεοιίεξ ηαζ δναζηδνζμπμζείηαζ ιε 

ηδκ ενοθζηή πανμοζίαζδ ηδξ βναιιήξ «Νηνπ Λνπθ» ζηζξ 12 Φεανμοανίμο ημο 

1947
125

, λακαδίκμκηαξ ζηδκ βοκαίηα ηδκ παιέκδ απυ ημκ πυθειμ εδθοηυηδηα
126

, 

ηαζ ιζακ χεδζδ ζηδκ βαθθζηή Τρδθή Ραπηζηή «δίλνληαο θαη πάιη ην ζηέκκα ηεο 

βαζίιηζζαο ηεο κφδαο ζην Παξίζη»
127

. 

Μεηαθένς απυζπαζια απυ ημ άνενμ ηδξ ακχκοιδξ ζοκηάηηνζεξ ιε ηίηθμ 

«Αοηυξ ήηακ μ Νηζυν!» υπμο ακαπμθεί ηαζ βθαθονά πενζβνάθεζ - δέηα πνυκζα 

ιεηά- ηδκ πανμοζίαζδ ημο «Νηνπ Λνπθ» ζημ ζαθυκζ ημο Νηζυν, αθθά ηαζ ημ ηθίια 

ηδξ επμπήξ. Μκήιεξ πμο ηδξ λοπκά μ πνυςνμξ εάκαηυξ ημο ημ 1957:  
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«Δθείλνλ φκσο, πνπ λνζηαιγψ πεξηζζφηεξν είλαη ν δξαζηήξηνο 

επαλαζηάηεο πνπ έδσζε κηα θαηλνχξγηα ψζεζε ζηελ πςειή κφδα – 

πνπ θαηλφηαλ πσο είρε ραζή νξηζηηθά κεηά ηνλ πφιεκν-θαη πνπ ε 

θαληαζία ηνπ επέδξαζε κε ζαπκαζηφ ηξφπν παλ ζην ληχζηκν ησλ 

γπλαηθψλ ηνπ θφζκνπ .Σίπνηα δελ κπνξεί λα κνπ μαλαδψζε ηε 

ζπγθίλεζη πνπ έλνησζα ζηελ πξψηε επίδεημη ζηα 1947 ηφηε πνπ 

ιαλζάξηζε ην πεξίθεκν ‘ληνπ ινπθ’. Μέζα ζηε κεγάιε ζάια 

πξνρψξεζε ζηγά- ζηγά ρνξεπηηθά έλα καλεθέλ. Φνξνχζε έλα ηαγηέξ 

κπιε πνπ ην ιέγαλε ‘Υειηδφλη’ κε θαξδεηά θαη καθξπά θνχζηα θαη 

δαθέηα ζθηγκέλε ζηε κέζε θη ηα καιιηά ηεο ήηαλ θνκκέλα θνληά. 

ηξηθνγπξλνχζε ζα λεξάηδα ζηε κέζε ηεο ζθάιαο πάλσ ζηα ιεπηά 

παπνπηζάθηα ηεο θαη μαθληθά φιεο εκείο κε ηα καθξπά καιιηά, κε ηα 

άραξα θνξεκαηάθηα θαη ηηο καθξπέο αλδξηθέο δαθέηεο κείλακε κε ην 

ζηφκα αλνηρηφ, ληξνπηαζκέλεο θάπσο γηα ηα ράιηα καο. Κη’ ελψ 

πεξλνχζαλ έλα-έλα ηα σξαία καλεθέλ επηδεηθλχνληαο ηηο δηάθνξεο 

παξαιιαγέο ηεο λέαο γξακκήο καγεκέλνη θαη ζπγθηλεκέλνη αξρίζακε 

λα λνηψζνπκε φινη κε απεξίγξαπηε ραξά πσο ε αζιηφηεο ηνπ πνιέκνπ 

είρε πεξάζεη πηά. Όηαλ πέξαζε θαη ηα ηειεπηαίν βξαδπλφ θφξεκα (…) 

μέζπαζαλ ζε αζπγθξάηεην ελζνπζηαζκφ., ςπρξνί δεκνζηνγξάθνη, 

γεξαηέο δηεπζχληξηεο πεξηνδηθψλ κφδαο, ξάθηεο θαη πειάηεο πάλσ 

ζηηο θαξέθιεο θψλαδαλ ζαλ ηξειινί ‘Νηηφξ Νηηφξ!’ (…) Σελ άιιε 

κέξα ήηαλ ν πην δηάζεκνο δεκηνπξγφο κφδαο (…)»
128

  

Όιςξ δ ααζζθεία ημο πενίθδιμο «Νηνπ Λνπθ» δεκ εα δζανηέζεζ βζα πμθφ 

υπςξ οπμζηδνίγεζ άνενμ ημο πενζμδζημφ
129

. Μεηά ημ 1950 ημ κηφζζιμ είκαζ ανηεηά 

πναηηζηυ, δέκεζ πενίθδια ιε ημ ημκηυ αβμνίζηζημ πηέκζζια πμο οζμεεημφκ μζ κέεξ 

βοκαίηεξ ηαζ μπςζδήπμηε ηαενεθηίγεζ ιζα νζγμζπαζηζηυηενδ αθθαβή πμο δεκ 

πενζμνίγεηαζ ζηδκ ειθάκζζδ. Ζ βοκαίηα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950, ανπίγεζ κα 

δζεηδζηεί εκημκυηενα ηα δζηαζχιαηά ηδξ ηαζ δεκ έπεζ άδζημ μ θασηυξ ζοκεέηδξ 

(Γζχνβμξ Μδηζάηδξ), υηακ ιε ηδκ παζίβκςζηδ «Βαιεληίλα», πνμθδηεφεζ: «φπσο 

παο ζε ιίγα ρξφληα ζα θνξέζεο παληειφληα (…)»
130

. ηδκ επυιεκδ δεηαεηία δ 

«Βαιεληίλα φρη κφλν θφξεζε παληαιφληα αιιά θαηάθεξε λα πάεη θαη ζην δηάζηεκα» 

(Ζ Σζενέημαα θέβεηαζ Βαθεκηίκα) πνμζεέημκηαξ ζημ μπθμζηάζζμ ηδξ βμδηείαξ ηδξ 

ηαζ ημ δοκαιζζιυ, ζημζπείμ πμο, ζηα επυιεκα πνυκζα, μζ άκδνεξ απέδεζλακ υηζ ημ 
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εηηζιμφκ. Έηζζ δοκαιζηή ηαζ απενζυνζζηα εδθοηή, δ ζφβπνμκδ βοκαίηα, εα θεάζεζ 

ιέζα απυ ηδ εφεθθα ημο ιίκζ, ημο ζδ ενμο, ημο βζμφκζζελ ηαζ ημο ιάλζ, ζηδκ 

δεηαεηία ημο 1970, ηαζ δ βοκαίηα ημο 1974 ελεθίζζεηαζ πςνίξ κα μπζζεμπςνεί. Εδ 

έκημκα ζημ νοειυ ηδξ επμπήξ ηαζ λένεζ κα είκαζ βοκαίηα αηυια ηαζ υηακ δακείγεηαζ 

ημ κηφζζιυ ηδξ απυ ηδκ ακδνζηή βηανκηανυιπα
131

.  

Καζ ζηδκ δεηαεηία ημο 1950, ημ Πανίζζ ελαημθμοεεί κα είκαζ δ 

πνςηεφμοζα ηδξ ιυδαξ. Πανά ηζξ επίιμκεξ πνμζπάεεζεξ ηδξ Ν. Τυνηδξ, ημο 

Λμκδίκμο ηαζ ηδξ Ρχιδξ κα ζοκαβςκζζημφκ ηδκ πυθδ ημο θςηυξ ηαζ κα ηδξ 

πάνμοκ ηα ζηήπηνα, ελαημθμοεεί κα παναιέκεζ ημ ηέκηνμ ηδξ «ακίκεηεο» 

βοκαζηείαξ ημιρυηδηαξ ζφιθςκα ηαζ ιε δδιμζζεφιαηα ηδξ «Γ»: 

«Παξά ηηο επίκνλεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ νη κεγάινη 

ξαπηηθνί νίθνη ησλ άιισλ ρσξψλ, ην γεγνλφο είλαη πσο ε παξηδηάληθε 

κφδα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη πάληα ζε αλακθηζβήηεηα πςειφηεξν 

επίπεδν. Πψο λα ηε κηκεζή θαλείο εχθνια, φηαλ ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη αθξηβψο φηη είλαη ακίκεηε, Παξηδηάληθε»
132

  

«Ζ Ν. Τφξθε, ην Λνλδίλν, ε Ρψκε, ζέιεζαλ λα ζπλαγσληζηνχλ ηελ 

πφιη ηνπ Φσηφο θαη λα ηεο πάξνπλ ηα ζθήπηξα.ηνπ Γηθηάηνξνο ηεο 

Μφδαο. Γελ ηα θαηάθεξαλ φκσο θαη ην Παξίζη ζάλαη γηα πάληα ην 

θέληξν ηεο γπλαηθείαο θνκςφηεηαο»
133

  

«Δίηε ζέινπκε είηε φρη ην Παξίζη παξακέλεη ε Καξδηά ηεο Δπξψπεο 

θαη ε Δπξψπε, θαη ε Δπξψπε αλ φρη ηίπνη’ άιιν έρεη κηα παξάδνζε 

πνιηηηζκνχ, πνπ ηελ θάλεη λα ππεξέρεη, ή αλ ζέιεο λα ζνπ δίλεη κηα 

δηαθνξεηηθή γεχζε απφ άιιεο πην δπλαηέο θαη πινχζηεο επείξνπο. Έηζη 

ην Παξίζη δελ κπνξεί παξά λα θξαηά θαη ζα θξαηά πνιχ αθφκε θαηξφ 

ηα ζθήπηξα ηεο γπλαηθείαο κφδαο, γηαηί έρεη πίζσ ηνπ κηα κεγάιε 

παξάδνζη θνκςφηεηαο θη’ εθιεπηπζκέλνπ γνχζηνπ, πνπ δελ κπνξεί λ’ 

απνθηεζή απφ ηνλ θαζέλα έηζη εχθνια, θη’ απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ 

άιιε.»
 134

  

Δπίζδξ εκδιενςκυιαζηε απυ ηδκ «Γ», βζα ηζξ άνηζεξ αζζεδηζηά 

πανμοζζάζεζξ, ζε ηάεε ζεγυκ, ηςκ βαθθζηχκ ημθελζυκ ζηα πμθοηεθή ζαθυκζα ηςκ 

Οίηςκ Τρδθήξ Ραπηζηήξ, πμο είκαζ «καγλήηεο» βζα δδιμζζμβνάθμοξ ηαζ 
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ακηαπμηνζηέξ ημο διενήζζμο ηαζ πενζμδζημφ Σφπμο ημο ελςηενζημφ ηαζ κηυπζμο 

ηαζ, ζοβηεκηνχκμοκ αοηά αβμναζηέξ απυ υθμ ημκ ηυζιμ ηαζ απμηεθμφκ ηενάζηζα 

πδβή εζυδςκ βζα ημ βαθθζηυ ηνάημξ»
135

.  

ηδκ δεηαεηία ημο 1950 μζ Γάθθμζ νάθηεξ ηναημφκ ηζξ δδιζμονβίεξ ημοξ ςξ 

επηαζθνάβζζημ ιοζηζηυ απυ ηδκ ακηζβναθή. Σμ θςημβναθζηυ οθζηυ απυ ηζξ 

πανμοζζάζεζξ ημοξ απαζημφκ κα δδιμζζεοηεί ζημκ Σφπμ ιεηά απυ ηνίιδκμ
136

, 

πνμηαθχκηαξ ημοξ «θαηάζθνπνπο ηεο κφδαο» κα ακηζβνάρμοκ ηδκ ημιρυηδηα ηςκ 

Γάθθςκ δδιζμονβχκ ιε θςημβναθζηέξ ιδπακέξ ηνοιιέκεξ ζε βοκαζηεία ηαπέθα 

ηαζ ακδνζηά νμθυβζα πεζνυξ
137

.  

ηδκ ίδζα δεηαεηία (1950) δζάζδιμζ νάθηεξ ιεζμονακμφκ ζημ Πανίζζ, ιε 

ημνοθαίμοξ ημκ Εάη Φάε, ημκ Πζέν Μπαθιαίκ, ημκ Εάκ Νηεζέ. Τπένηενμξ υθςκ 

πανέιεζκε μ Νηζυν
138

, ιέπνζ ημκ πνυςνμ εάκαημ (1957). Δίκαζ «ν ξπζκηζηήο ηεο 

παγθφζκηαο κφδαο, ν θαιιηηέρλεο ξάθηεο, πνπ απνθαζίδεη ηί ζα θνξέζεη ν θφζκνο» 

δζααάγμοιε ζηδ «Γ».
139

. Σδκ ηαθθζηεπκζηή πμνεία ημο μίημο ιε επζηοπία εα 

ακαθάαεζ μ δζάδμπυξ ημο μ «Μηθξφο Πξίγθηπαο», ιυθζξ 21 εηχκ αμδευξ ημο, 

δζαημζιδηήξ ηςκ ιπμοηίη ηαζ ζπεδζαζηήξ ιμκηέθςκ ηςκ ζοθθμβχκ ημο, Τα- Μαηζέ 

αίκ - Λςνάκ
140

.  

Δπί πθέμκ αλίγεζ κα ακαθενεεί, ιεηαπμθειζηά, δ είζμδμξ ηςκ δδιζμονβχκ 

ηδξ Γαθθζηήξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ ζημκ ημιέα ημο έημζιμο εκδφιαημξ. Απυ ηζξ ανπέξ 

ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 δδιζμονβίεξ ηςκ «βαζηιέσλ» ηδξ ιυδαξ, ημο Νηζυν ηαζ ημο 

Φάε, πμο ζημ Πανίζζ ηοηθμθμνμφκ ζε εηδυζεζξ πμθοηεθείαξ ηαζ ζε ιεηνδιέκα 

ακηίηοπα, ζηδκ Αιενζηή εηδίδμκηαζ ηαζ ηοηθμθμνμφκ ιε επζηοπία ζε εηαημιιφνζα 

ακηίηοπα ηαζ ζηζξ 48 ηυηε πμθζηείεξ ηδξ, ζε πνμζζηέξ ηζιέξ, πμο δζαιμνθχκμοκ ηδκ 

ειθάκζζδ ζημ εονφ ημζκυ ηδξ. Ηδμφ ηί ακαθένεζ δ «Γ» ημ 1950: 

«ην Παξίζη ππάξρνπλ δπν βαζηιείο, πνπ νη αλαγλψζηξηέο καο 

αζθαιψο ζα ηνπο μέξνπλ. Δίλαη ν Κξηζηηάλ Νηηφξ θαη ν Εαθ Φαζ (…) 

Ζ εμνπζία ηνπο είλαη απφιπηε. Απηνί απνθαζίδνπλ ηη ζα θνξέζνπλ ζε 

θάζε επνρή νη Παξηζηλέο θαη νη γπλαίθεο φινπ ηνπ θφζκνπ. Απηνί 

θαλνλίδνπλ ηε γξακκή ηεο Μφδαο (…) Δίλαη γλσζηφ φηη θαη νη δπν 

απηνί βαζηιείο ηεο κφδαο δελ πεξησξίζηεθαλ ζηηο δάθλεο πνπ ηνπο 

εμεζθάιηζε ην Παξίζη θαη ν παιαηφο γεληθά θφζκνο. Ξεθίλεζαλ γηα ηελ 

θαηάθηεζη ηνπ Νένπ Κφζκνπ θαη είλαη γεγνλφο φηη ε εθζηξαηεία ηνπο 
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εζεκείσζε πιήξε επηηπρία (…) ην βαξχ ππξνβνιηθφ ηεο πειαηείαο 

ηνπο θαη νη δπν ζπγθαηαιέγνπλ πνιιέο βεληέηεο ηνπ Υφιπγνπλη θαη 

θνζκηθέο θπξίεο ηεο δηεζλνχο αξηζηνθξαηίαο. Σα κνληέια ηνπο, πνπ ζην 

Παξίζη θπθινθνξνχλ ζε εθδφζεηο πνιπηειείαο θαη ζε κεηξεκέλα 

αληίηππα, ζηελ Ακεξηθή εθδίδνληαη θαη θπθινθνξνχλ ζε εθαηνκκχξηα 

αληίηππα θαη ζηηο 48 Πνιηηείεο»
141

  

Όιςξ αθθαβέξ ζηδκ βοκαζηεία έκδοζδ ηδξ πενζυδμο δεκ είκαζ ζδιακηζηέξ. 

Όπςξ άθθςζηε θαίκεηαζ απυ ηα ελχθοθθα ηαζ ηα δδιμζζεφιαηα ηδξ «Γ», αθθά ηαζ 

υπςξ ακαθένεζ εφζημπα δ ζοκηάηηνζα Μυδαξ Όθβα Μπαηή ζε ακαζηυπδζδ ηδξ 

δεηαεηίαξ, ιέπνζ ημ 1952 ημ «Νηνπ Λνπθ» ιε ηδκ θανδζά θμφζηα, ηδκ ημκζζιέκδ 

ιέζδ ηαζ ηα εθανιμζηά ημνζάγ είκαζ ηα ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ηδκ βοκαζηεία 

ζζθμοέηα ηδξ επμπήξ. ηδκ ζοκέπεζα μζ εκδοιαημθμβζηέξ θεπημιένεζεξ, δ άκεζδ 

ζημ ημνζάγ ηαζ ηα ιακίηζα ιαγί ιε ημ παζπκίδζ ιε ημ ιάηνμξ ηδξ θμφζηαξ δίκμοκ 

ημκ ηυκμ ζηδ ιυδα
142

. 

Χζηυζμ ηδκ δεηαεηία ημο 1950 υπςξ επζζδιαίκεζ δ «Γ», ιε ηδκ 

«ζξηακβεπηηθή» επζζηνμθή - 12 Αφβμφζημο ημο 1954- ηδξ ααζίθζζζαξ ημο 

Μεζμπμθέιμο ακέθ, ημ ηαβζέν ακέθ ηίεεηαζ ςξ ημ ηθαζζηυ έκδοια ηδξ 

βοκαζηείαξ ημιρυηδηαξ, ιέπνζ ηζξ ιένεξ ιαξ
143

.  

Σαοηυπνμκα υιςξ, υπςξ θαίκεηαζ, δ Μαίνδ Κμοάκη πνμεημζιάγεζ ηδκ 

ακαηνμπή ζηδκ ζζημνία ημο εκδφιαημξ ηδκ επυιεκδ δεηαεηία. Απυ ημ 1955 ζημ 

Λμκδίκμ θακζάνεζ ηδκ θμφζηα «Μίλη»
144

. 

 Aπυ ηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 πμθθά αθθάγμοκ ζηδκ Δονχπδ ηαζ 

ηδκ Αιενζηή, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηα δδιμζζεφιαηα ηδξ «Γ». 

Σμ ζοκηδνδηζηυ ςξ ηυηε Λμκδίκμ ακακεχκεηαζ ηαζ βίκεηαζ ηδξ ιυδαξ
145

. 

ηδκ Αιενζηή ελάθθμο βεκκζέηαζ ημ ηίκδια ηςκ «Hippy», θζθμζμθία ηαζ ηνυπμξ 

γςήξ, πμο πενκάεζ ηαζ ζ’ υθεξ ηζξ δοηζηέξ πνςηεφμοζεξ
146

, εκχ μ Κνζξ Μπάνκανκη, 

ζημ Καίδπη Σάμοκ, επζπεζνεί ηδκ πνχηδ ιεηαιυζπεοζδ ηανδζάξ ηαζ ακμίβεζ κέμοξ 

μνίγμκηεξ βζα ηδκ πεζνμονβζηή επζζηήιδ, μ Βένκεν θμκ Μπνάμοκ, μ «παηέξαο ησλ 

ππξαχισλ» ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο απυ ηδκ Αιενζηή λεηζκμφκ ιεηά ημοξ Ρχζμοξ κα 

ηαηαηηήζμοκ ημ δζάζηδια, ηαζ μ ζηδκμεέηδξ Ρμγέ Βακηίι δδιζμονβεί ηδκ βοκαίηα 

ημο έημοξ 40.000 ι. Υ. ιέζα απυ ηδκ ηαζκία ημο «Μπαξκπαξέιια»!
 147

.  
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Ζ δδιμζζμβνάθμξ Βεαηνίηδ πδθζάδδ βνάθεζ ημ 1967:  

«(…) ζήκεξα ε κφδα ράξηλ ηεο ηξνκεξήο εμάπισζεο ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο θαη δεκνηηθφηεηαο, φπσο ν Σχπνο, ε ηειεφξαζε θαη ν 

θηλεκαηνγξάθνο, δελ είλαη κφλν απηφ πνπ φιεο νη γπλαίθεο θνξνχλ, 

αιιά θπξίσο απηφ πνπ φινη, άλδξεο θαη γπλαίθεο, δηαβάδνπλ. Άιινηε ε 

κφδα ήηαλ ππφζεζε ησλ ιίγσλ, ε ελαζρφιεζε κηαο κεηνλφηεηαο. Σψξα 

έγηλε κηα γεληθή θξνληίδα, φρη κφλν ζηνλ ηνκέα ηνπ ληπζίκαηνο αιιά 

θαη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο ζχγρξνλεο δσήο φπσο ε αξρηηεθηνληθή, 

φπσο ην απηνθίλεην θαη ην ςπγείν. Δίλαη έλαο παξάγνληαο πνπ 

θαζνξίδεη, ζε κεγάιν πνζνζηφ, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηελ 

θνηλσλία , επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ηηο ηδέεο ηνπ θαη βέβαηα, ην 

γνχζην ηνπ»
148

.  

Μέζα ζ’ αοηυ ημ πθαίζζμ δ Τρδθή Ραπηζηή, υπςξ εκδιενςκυιαζηε, ημ 

1968, απυ ηδ «Γ», δέπεηαζ ζζπονυ πθήβια. Πεεαίκεζ ηαζ λακαγεί «έκκεζα» ιέζς 

ημο έημζιμο εκδφιαημξ, δακείγεζ ηδκ «θνλθεμηφλ», ηδκ ιαβεία ηδξ ηαζ επζαζχκεζ 

«έκκεζα» υπζ ςξ πνςηαβςκίζηνζα, αθθά πθέμκ ςξ πνμςεδηζηυ ενβαθείμ, 

«ξεθιάκα» ημο έημζιμο εκδφιαημξ. 

«Σα κνληέια ησλ παξηζηλψλ θνιεμηφλ, γηα ηηο νπνίεο μνδεχνληαη 

εθαηνκκχξηα, κέλνπλ απνχιεηα. Υάξηο ζηε ιάκςε απηψλ ησλ θνιεμηφλ 

φκσο ηα πξεη α πνξηέ γλσξίδνπλ ηεξάζηηα επηηπρία κε ηε θίξκα ησλ 

κεγάισλ καίηξ, δίλνληαο έκκεζα δσή ζηελ Τςειή Ραπηηθή πνπ θζίλεη 

ζηελ επνρή καο (…) είλαη ε θαιχηεξε ξεθιάκα γηα ηα έηνηκα 

κνληειάθηα πνπ έρνπλ ζηε θφδξα ηνπο, ηηο εηηθέηεο κε ηα καγηθά 

νλφκαηα (…)»
149

  

Γεκ ηονζανπεί πζα ιυκδ ηδξ αθθά απυ ηδκ ανπή ημο 1966, ηδκ 

ζοκαβςκίγμκηαζ «απίζηεπηα θνκςέο δεκηνπξγίεο» ηδξ εκςιέκδξ πζα ζηαθζηήξ Άθηα 

Μυκηα, πμο μζ πενζζζυηενμζ νάθηεξ ηαζ μζ επζδείλεζξ ημοξ πνμηαθμφκ ημ 

παβηυζιζμ εκδζαθένμκ υπςξ βνάθεζ δ Όθβα Ηςάκκμο ημ 1966:  

«Ρψκε: (…) Γηαηί αθαηαλίθεηα γνεηεπηηθέο θη’ απίζηεπηα θνκςέο είλαη 

νη δεκηνπξγίεο ηεο ηηαιηθήο Άιηα Μφληα. Οη δεκηνπξγίεο ησλ Ηηαιψλ 

ξαπηψλ θέηνο απνθάζηζαλ λα ελσζνχλ (ν πεξζηλφο αληαγσληζκφο 
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αλάκεζα ζηελ Ρψκε θαη ηελ Φισξεληία, ζηάζεθε ιέλε επηδήκηνο) γηα 

λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θνηλφ ερζξφ: ηε γαιιηθή Χη-Κνπηχξ. Καη 

κπνξνχλ λα πεξεθαλεχνληαη πσο πέηπραλ ην ζθνπφ ηνπο. Γηαηί ζηα 

εθπιεθηηθά ζαιφληα ησλ κεγαιφπξεπσλ εθείλσλ ‘παιάηζν’ ηνπο (κελ 

μερλάηε φηη νη πεξηζζφηεξνη Ηηαινί ξάθηεο είλαη πξίγθηπεο ή 

ηνπιάρηζηνλ θφκεηεο θαη καξθήζηνη) ζπγθεληξψζεθαλ δεκνζηνγξάθνη 

απφ ηα πέξαηα ηεο γεο (…) απεζηαικέλε ηνπ Υάξπεξο Μπαδάξ, θαη 

θπζηθά ε δηεζλήο αξηζηνθξαηία (…) Κη’ αθφκα νη εθεκεξίδεο ζ’ 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν κίιεζαλ γηα ηηο επηδείμεηο ηηο ηηαιηθέο, γηα ηα 

ιακπεξά ρξψκαηα, ηελ θνκςή γξακκή ην ηέιεην θφςηκν ηα απιά θαη 

επθνινθφξεηα κνληέια πνπ ραξίδνπλ σζηφζν θνκςφηεηα κνλαδηθή ζε 

θάζε γπλαίθα. Καη απνδείρζεθε πσο ε ηηαιηθή Αιηα Μφληα έρεη ρηίζεη 

νηθνδφκεκα ζηεξεφ (…) θαη πσο ζηνλ πφιεκν ηεο θνκςφηεηαο αλ νη 

γάιινη δελ ζέινπλ λα ην παξαδερηνχλ, αληαγσλίδεηαη επίθνβα ηελ 

γαιιηθή Χη Κνπηχξ. Γεγνλφο πνπ-πξέπεη λα παξαδεζήηε- έρεη γηα ηηο 

γπλαίθεο φινπ ηνπ θφζκνπ ζεκαζία (…) Γηαηί ν αληαγσληζκφο ζα ηηο 

θάλεη αλακθηζβήηεηα αθφκα πεξηζζφηεξν θνκςέο!»
 150

. 

Χζηυζμ μ ακηαβςκζζιυξ πθέμκ ιεηαλφ ζηαθζηήξ ηαζ βαθθζηήξ ιυδαξ θαίκεηαζ 

πθέμκ ηαζ απυ ηδκ πανάθθδθδ πανμοζία ημοξ ζηζξ ακά ζεγυκ πνμηάζεζξ ηδξ «Γ»
151

.  

ημκ ημιέα ημο εκδφιαημξ, ημ πακηεθυκζ εα ιπεζ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ηδξ 

βοκαίηαξ, δ ιίκζ θμφζηα εα απμηαθφρεζ ημ ζχια ηδξ, πμζηίξ, πενμφηεξ ηαζ 

αλεζμοάν εα ηδκ ζημθίζμοκ. Δκχ υπςξ θαίκεηαζ δ «κεγάιε αλδξηθή παξαίηεζε»,  

υπςξ ζδιεζχεδηε
152

, απυ ηδκ ιυδα ηαζ ηδκ μιμνθζά, ακήηεζ ζημ πανεθευκ
153

.  

Δκχ, υπςξ ζοιπεναίκεζ δ ζοκηάηηνζα ηδξ «Γ» Βεαηνίηδ πδθζάδδ, «απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ληπζίκαηνο κηα κφδα 

επηβιήζεθε ζηηο αλψηεξεο ηάμεηο (…)»
154

.  

Ο πνμζηείιεκμξ ζηδκ ιανλζζηζηή ζδεμθμβία ηαεδβδηήξ ηδξ ημζκςκζμθμβίαξ 

ζημ πακεπζζηήιζμ ηδξ Νακηέν μ Ακνί Λεθέιπν παναημθμοεεί επζδείλεζξ πμο 

έβζκακ ζημ Πανίζζ ημ 1969 ηζ ένπεηαζ κα δζαηοπχζεζ βκχιεξ ηαζ ζοιπενάζιαηα 

υπςξ δζααάγμοιε ζηζξ «Δπζηαζνυηδηεξ» ηδξ «Γ»: 
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«Ζ βαζηθφηεξε αξρή ηεο κφδαο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ν ξπζκφο 

αγνξψλ είλαη αλψηεξνο ηνπ ξπζκνχ ρξήζεσο.  

Σν γπλαηθείν παληειφλη είλαη πξαγκαηηθφο ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηνπ 

αζηηθνχ ελδχκαηνο.. Κνζηνχκη ζθιεξφ θαη αζθεηηθφ έξρεηαη λα 

ζπκβνιίζεη κηα νπδεηεξνπνίεζε ησλ θχισλ. Γεγνλφο πάλησο είλαη, φηη 

ε θνηλή γλψκε δείρλεη κεγαιχηεξε αλνρή ζηελ αξξελνπνίεζε ησλ 

γπλαηθψλ παξά ζηελ «ζειπθνπνίεζε ησλ αλδξψλ (…) 

Ζ επηβνιή ησλ παληεινληψλ επεθηείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηνλ ελδπκαηνινγηθφ πινχην ησλ γπλαηθψλ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε 

θαηαθαλή αληίζεζε κε ηελ ελδπκαηνινγηθή θηψρεηα ησλ αλδξψλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κφδα, ηελ νπνία νη γπλαίθεο ζέινπλ 

λα ζεσξνχλ ζεφηεηα αγαζή, είλαη ηπξαλληθή θαη εγσθεληξηθή. 

Μεηαρεηξίδεηαη ην γπλαηθείν ζψκα ζαλ απιφ πιηθφ. Γελ ην ληχλεη γηα 

λα ην αμηνπνηήζεη , αιιά αληηζέησο ην νπδεηεξνπνηεί, ην παξακεξίδεη, 

πξνο φθεινο ηνπ θνξέκαηνο.  

Δθέηνο αληηκεησπίδνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα «μεγχκλσκα» 

ηνπ ζηήζνπο. Έηζη κεηά απφ ηνπο κεξνχο απνθαιχπηεηαη ηψξα θαη ην 

ζηήζνο. Εψλεο θαη΄ εμνρήλ εξσηνγελείο απνκπζνπνηνχληαη, ράλνπλ ην 

εξσηηθφ ηνπο κπζηήξην. 

Ζ γπλαίθα θνξάεη φιν θαη κηθξφηεξα ξνχρα. Γδχλεηαη ελψ 

ζπγρξφλσο λέεο δεπηεξεχνπζεο εζηίεο γελλψληαη. Δληζρχεηαη ε ζεκαζία 

ηεο ιεπηνκέξεηαο θαη ησλ αμεζνπάξ. Πεξνχθεο, βιεθαξίδεο, καθηγηάδ, 

κπαξφθ θνζκήκαηα, ξνιφγηα θνζκήκαηα, γπαιηά ηεξάζηηα, αιπζίδεο 

αξψκαηα, πνιχρξσκα θνπιάξηα, δψλεο, κπφηεο, θάιηζεο πνπ παίδνπλ 

κε ηα ζρέδηα θαη κε ην θψο απμάλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ην γφεηξφ 

ηνπο (…) Γεγνλφο, πνπ νπσζδήπνηε νδεγεί ζε κηα 

«εθδεκνθξαηηθνπνίεζε» ηεο κφδαο. Έλα αμεζνπάξ ζηνηρίδεη ιίγν. Καη 

θαζηεξψλεη κηα δεκνθξαηία ηνπ γνχζηνπ»
155

. 

Δπζπεζνχκηαξ ιζα ακαζηυπδζδ ηδξ δεηαεηίαξ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ άνηζαξ 

ακαζηυπδζδξ, υπςξ θαίκεηαζ, ηδξ ζοκηάηηνζαξ ηδξ «Γ» Α. Κθάρδ
156

 ηαζ ιε επί 
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πθέμκ ζημζπεία πμο εα πνμζηεεμφκ απυ δδιμζζεφιαηα ημο πενζμδζημφ ιπμνεί κα 

οπμζηδνζπηεί υηζ:  

Με ημ ακεαμηαηέααζια ηονίςξ ημο ιήημοξ ηδξ θμφζηαξ ελαημθμοεμφκ κα 

αζπμθμφκηαζ μζ Γάθθμζ δδιζμονβμί ηαζ ζηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ, βναιιή ααζζηά 

δζαηδνείηαζ δ ίδζα ημ 1963-1964 ζακ κα ανίζηεηαζ «ελ αλακνλή» ηδξ 

επακαζηάζεςξ πμο πνμεημζιάγεηαζ ζημ βοκαζηείμ κηφζζιμ. Οζ θμφζηεξ 

ελαημθμοεμφκ κα είκαζ ίζζεξ ή εθαθνά εααγέ ηαζ δ ιέζδ ημκζζιέκδ. ημ ίδζμ πάκηα 

ιάηνμξ πανά ηζξ απυπεζνεξ ημο Κμονέγ κα ηζξ ημκηφκεζ. Σα «ηξειά» ιμκηέθα ημο 

ηάκμοκ υθμοξ κα δζαζηεδάγμοκ αθθά ηαιζά δεκ ημθιά αηυια κα ηα οζμεεηήζεζ. 

Πνχηα ζδιεία ηδξ επακαζηάζεςξ πμο δζαθαίκμκηαζ ζημκ μνίγμκηα βζα ηδκ 

επυιεκδ πνμκζά, μζ ιπυηεξ, πάζδξ θφζεςξ ιπυηεξ. Σμ Πανίζζ δζαηάγεζ κα 

ηαθοθημφκ μζ ηαθθίβναιιεξ βοκαζηείεξ βάιπεξ ιε ιπυηεξ πάζδξ θφζεςξ. Μπυηεξ 

ιζθζηαίν, πμο θηάκμοκ έςξ ηάης απυ ημ βυκαημ ή έςξ ημοξ ιδνμφξ α θα 

ιπμοζηεηαίν, ιεηαιμνθχκμκηαξ ηζξ βοκαίηεξ ζε αλζςιαηζημφξ ηαζ μοζάνμοξ, 

ιπυηεξ ζε υθα ηα ιήηδ. Ο Κμονέγ θακζάνεζ ηζξ βηέηεξ ηαζ ηζξ πμκδνέξ ιάθθζκεξ 

ηάθηζεξ θμνειέκεξ ιε παπμφηζζα ιε ζηνμββοθειέκδ ιφηδ ηαζ παιδθυ πμκδνυ 

ηαημφκζ.  

Όιςξ δ πενίμδμξ 1964-1965 είκαζ βειάηδ απυ βεβμκυηα! Ζ ιυδα 

ακαηαθφπηεζ ημ πακηεθυκζ πμο βίκεηαζ δ ιεβάθδ αδοκαιία ηδξ. Σμ οζμεεημφκ 

ζπεδυκ υθμζ μζ νάθηεξ, βζα ημ ζπίηζ, ηα ιαβαγζά, ημ βναθείμ, ημ εέαηνμ ηδκ θζθζηή 

επίζηερδ, ηδ δελίςζδ.  

Ο Κμονέγ πμο είπε δείλεζ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ πνμκζά ηζξ επακαζηαηζηέξ 

ημο δζαεέζεζξ θακζάνεζ ηδκ δζαζηδιζηή ιυδα
157

. Γδιζμονβεί ημ «νθ Κνπξέδ», ημ 

πνχημ ιεβάθμ ζηαειυ ιεηά ημ «Νηνπ Λνπθ» ημο Νηζυν ζημ βοκαζηείμ κηφζζιμ 

υπςξ βνάθεζ δ Κθάρδ ηαζ ζοιπεναίκεζ υηζ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηδξ ιυδαξ ημο 

1965, ημ θεοηυ πνχια, ημ πακηεθυκζ, μζ ημκηέξ θμφζηεξ, (πνμμίιζμ ημο ιίκζ) μζ 

ιπυηεξ ηαζ δ βεςιεηνζηή βναιιή. Οζ πανάθμβεξ δδιζμονβίεξ ημο Κμονέγ 

απμηεθμφκ ηδκ πζμ ηναοβαθέα ακηίεεζδ δίπθα ζηδκ ηθαζζηή ηαζ ηαεζενςιέκδ επί 

ηυζα πνυκζα βναιιή ηςκ ζοκαδέθθςκ ημο. Οζ βοκαίηεξ ιεηαιμνθχκμκηαζ ζε 

αζηνμκαφηεξ ηαζ δζαζηδιζηά πμοθζά ηαζ ηα «Οπ-Αξη» απμηεθμφκ ηδκ ιεβάθδ ηνέθα 

ηδξ πνμκζάξ
158

.  
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Άθθμ πναλζηυπδια πμο πνμηαθεί ζηάκδαθμ απμηεθεί ημ «ηφπιεο» ημο 

Ρμφκηδ Γηένκνάσπ πμο άθδζε εηηεεεζιέκμ «ζηα ιαίκαξγα αλδξηθά βιέκκαηα» ζημ 

βοκαζηείμ ζηήεμξ, ζηα ιαβζυ ηαζ ζηα θμνέιαηα
159

. Υςνίξ κα αβκμδεεί αέααζα ηαζ δ 

ζοθθμβή ημο Ρμοιπέκ Συνεξ, ημο ηνζακηάπνμκμο αιενζηακμφ ιμκηεθίζη, πμο 

ενβάγεηαζ ζημ Πανίζζ ηαζ πανμοζζάγεζ ηδκ ίδζα πνμκζά ζηδκ Νέα Τυνηδ ηδκ 

ημθελζυκ ημο υπμο οπάνπεζ ηαζ ζεζνά απυ βοικυζηδεα θμνέιαηα ηαζ ιαβζυ, δ 

μπμία λεζδηχκεζ εφεθθα δζαιανηονίαξ, υπςξ πθδνμθμνμφιαζηε απυ ηδ «Γ»
 160

. 

Ζ Σμοίβηο, ημ απμζηεθεηςιέκμ ιακεηέκ ιεζμονακεί πνμζπενκχκηαξ ηδκ 

«γαξηδνχια» Σγδκ νίιπημκ, πνυηοπμ ηςκ ημνζηζζχκ ζηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ, ηαζ 

βίκεηαζ ζφιαμθμ βζα ηζξ κεανέξ ημπέθεξ πμο πνμζπαεμφκ κα ηδξ ιμζάζμοκ
161

. 

Δλάθθμο δ ειθάκζζδ ηδξ πενμφηαξ ηςκ πμζηίξ ηαζ ηδξ ημηζίδαξ επζηνέπεζ 

ζηζξ βοκαίηεξ «λα ρηίζνπλ πάλσ ζην θεθάιη ηνπο ηα πην ζνθά νηθνδνκήκαηα». Καζ 

δίπθα ζε υθεξ αοηέξ ηζξ εηηεκηνζηυηδηεξ, δ ημιρή ηονία «Υεηκψλαο 1965» (υπςξ δ 

«Γ» πνμηείκεζ) είκαζ θεπηή ηαζ πνμζεηηζηά κηοιέκδ. Φμνά βμφκεξ, πμθθέξ πθεπηέξ 

ηάθηζεξ, ιπυηεξ ηαζ πακηεθυκζα! Καζ ημ ανάδο αεθμφδα… 

Χζηυζμ, υπςξ βνάθεζ δ Κθάρδ, ημ 1965-1966 «νη παξηδηάλνη καηηξ» 

πνμηείκμοκ δφμ ιυδεξ: Πνχημκ ηδκ ηθαζζηή ιε ηδ ζμοπθ βναιιή, ηζξ βμφκεξ, ηα 

κηναπέ, ηα αναδοκά κηεημθηέ, ηζξ ιμοζεθίκεξ, ηα θηενά, ηζξ πάκηνεξ, ηα ιεβάθα 

ιπζγμφ. Καζ δεφηενμκ ηδκ δζαζηδιζηή ιυδα ημο Κμονέγ ιε ηδκ αοζηδνή βναιιή, 

ηα πμθθά βαγζά, ηα ζηθδνά οθάζιαηα, ηζξ ιπυηεξ ημ βοικυ βυκαημ. Ο Εάη Δζηενέθ 

θακζάνεζ «θνξεκαηάθηα γηα ηηο ηξηαληάξεο πνπ ζέινπλ λα θαίλνληαη δεθαεμάξεο», 

απμδεζηκφμκηαξ πυζμ εφημθα ιπμνμφκ κα θμνεεμφκ μζ δδιζμονβίεξ ημο «λένπ 

θχκαηνο» ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ. 
162

.  

Οζ άκδνεξ, ζηδκ Αιενζηή, άνπζζακ κα αάγμοκ αθεθανίδεξ, βνάθεζ δ Φακή 

Πεηναθζά ημ 1966: «Μεηαμσηέο βιεθαξίδεο» πμο θακζάνεζ δ μοδδέγα «κπήδλεο 

γνχκαλ» ΄Ηβηα Μπυνβ. Καζ υπςξ ζζπονίγεηαζ μζ ιεηαλςηέξ ηδξ αθεθανίδεξ 

«πξννξίδνληαη γηα φζνπο δελ λνηάδνληαη λα πεηχρνπλ ηφζν ζηνλ έξσηα φζν ζηηο (…) 

επηρεηξήζεηο»
163

. 

ηα πνυκζα 1966-1967 μζ βοκαίηεξ αβάγμοκ ηδκ δζαζηδιζηή ζημθή ημοξ ηαζ 

ηζξ ζηαηζένεξ ημο Κμονέγ.
164

. 
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Όπςξ ζδιεζχεδηε, δ Μαίνδ Κμοάκη ηαεζενχκεζ ημ ιίκζ ζημ Λμκδίκμ ηαζ μ 

Σγχκ ηέθεκ ηζξ θέλεζξ ηδξ ιυδαξ «θακπ», «θηλθ», «θνχθπ». Πάκηα ιε ημκ ίδζμ 

ζημπυ. Να ανίζημκηαζ ζηδκ ίδζα βναιιή, κα θένκμοκ ηαζκμφνβζμ αένα ζηζξ παθζέξ 

παναδυζεζξ, ηαζ ζηδκ αθθαβή ημο ηνυπμο κηοζίιαημξ ακηζζημζπεί έκαξ ηαζκμφνβζμξ 

ηνυπμξ γςήξ
165

. Ζ εββθέγζηδ ιυδα εζζαάθθεζ ζημ Πανίζζ ηαζ, δ Φακή Πεηναθζά βζα 

αοηή ηδ κίηδ, ηδκ ζδιαζία ηδξ ηαζ ημ πθήβια ηδξ ζηδκ Τρδθή Ραπηζηή, ημ 1967, 

βνάθεζ πνμξ ηδ Μαίνδ Κμοάκη εκεμοζζχδδ επζζημθή: 

«Αμηνιάηξεπηε θ. Μαίξε Κνπάλη. Ξέξεηο πφηε είπακε φηη λίθεζεο; Σν 

πξσηλφ εθείλν πνπ ζε κεγάιε παξηδηάληθε κπνπηίθ αθνχζακε ηε κηθξή 

πσιήηξηα λα καο ςηζπξίδε: «Μα μέξεηε δελ είλαη έλα θφξεκα 

νπνηνδήπνηε. Δίλαη έλα θφξεκα αγγιηθφ, ζε ζηπι Μαίξε Κνπάλη (…) 

Καη ηε ζηηγκή εθείλε θαηαιάβακε φηη ην πιήγκα πνπ ε βεληέηα γαιιηθή 

κφδα είρε δερζεί, ήηαλ πνιχ κεγάιν. Αλαξσηεζήθακε: κα είλαη δπλαηφλ 

ην κίλη θφξεκα, λα εξκελεχεη κηα νιφθιεξε θηινζνθία δσήο, έλα ζνθ 

ραξάο θαη αλαγέλλεζεο βαζηζκέλν πάλσ ζηηο θαηλνχξγηεο αμίεο ηνπ 

ιεγφκελνπ λένπ αγγιηθνχ πλεχκαηνο, εθείλνπ πνπ νχηε ιίγν νχηε πνιχ, 

θαηέθιπζε ηνλ θφζκν φιν; Κη’ ακέζσο θαηαιάβακε φηη ε κεγάιε 

αιιαγή θαη βέβαηα μεθίλεζε απφ έλα ηέηνην κίλη, ππεξβνιηθά θεθάην, 

ζρεδφλ θνξεκαηάθη. Δλλνήζακε φηη ε πξφζεζε ζνπ δελ ήηαλε λα θάλεηο 

ηε γπλαίθα θνκςή, αιιά λα ηελ ειεπζεξψζεηο απφ ηηο παιηέο 

πξνθαηαιήςεηο απφ ηα ζσκαηηθά ηεο θφκπιεμ (…) θ. Μαίξε Κνπάλη 

(…) δίθαηα ην φλνκά ζνπ ζα γξαθηεί κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηζηνξία 

ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα(…)»
166

 

Ακηίεεηα μ Μανη Μπμάκ ηδκ ίδζα πνμκζά ζημ Πανίζζ ημθιά κα ηαηεαάζεζ 

ηδκ θμφζηα ςξ ημ ιέζμκ ηδξ βάιπαξ ηζ αηυια πενζζζυηενμ ζηζαβναθχκηαξ ηζυθαξ 

ηδκ ιίκηζ ηαζ ηδ ιάλζ
167

.  

Πμθθά «πξαμηθνπήκαηα» ηαζ ημ 1967-1968, βνάθεζ δ Κθάρδ. Σα «ζε-ζξνπ» 

ημο Τα αζκ Λςνάκ ημο ’67-’68 πνμηαθμφκ ζάθμ. Ύζηενα απυ ημ ηαλίδζ ηςκ 

Μπδηθξ ζηδκ Ηκδία, δ ιυδα επδνεαζιέκδ απυ ημοξ πίπζξ, οζμεεηεί ηα ηαθηάκζα ηαζ 

ηα ημκημβμφκζα ηςκ βημονμφ. 

Σμ ανάδο ηδξ πνςημπνμκζάξ ημο 1968 δ Μπνζγίη Μπανκηυ - ημ «είδσιν» ηδξ 

δεηαεηίαξ, ημ εεκζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Γαθθίαξ - κηοιέκδ «ρίπππ» ειθακίζηδηε ζηδκ 
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ηδθευναζδ ηαζ εοπήεδηε ηαθή πνμκζά ζημκ ηυζιμ υθμ. «Ο Σδψλπ Υαιιπληαίε, ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξφ, εκθαλίδεηαη ληπκέλνο ρίπππ», εκχ μ Εαη Νηοηνυκ ηοηθμθμνεί ημ 

ηναβμφδζ ιε ηίηθμ «Υίπππ, ρίππ, ρίππ» υπςξ βνάθεζ ημ πενζμδζηυ
168

. 

Ζ ηζζββάκζηδ ιυδα ηάκεζ εναφζδ, ηαζ δίθθδια ηίεεηαζ ιεηαλφ ηδξ «κίλη» ηαζ 

ηδξ «κάμη» θμφζηαξ πμο πνμηείκμοκ μζ βάθθμζ ζπεδζαζηέξ. Χζηυζμ, υπςξ βνάθεζ δ 

Κθάρδ, «νη γπλαίθεο έρνπλ ζεθψζεη ην δηθφ ηνπο κπατξάθη». Όζεξ έπμοκ υιμνθα 

πυδζα θαηνεφμοκ ημκ Κανκηέκ ηαζ ακεαάγμοκ ηδ θμφζηα ζηα φρδ. Οζ άθθεξ εα 

αημθμοεήζμοκ ηδκ θμφζηα ημο Νηζυν, ηδ ιάλζ!  

Σμ 1968 παναηηδνίγεηαζ επίζδξ απυ ημ βζμφκζζελ, ημ ιμκυθοθμ, ηδκ ημζκή 

ιυδα ηαζ βζα ηα δφμ θφθα πμο πνμηείκεζ ηα γεοβάνζα κα ιμζάγμοκ ζακ δομ 

ζηαβυκεξ κενυ. Όιμζα πμοηάιζζα, πακηεθυκζα, πμοθυαεν, θμοθάνζα, υιμζα ιαθθζά.  

Όιςξ, υπςξ βνάθεζ δ Μανία Κανααία ημ 1973 απ’ ημ Λμκδίκμ, ημ 

«Γηνχληζεμ» δελ γελλήζεθε ζηελ ινλδξέδηθε Κηλθο Ρφνπλη, νχηε ζηηο παξηδηάληθεο 

κπνπηίθ ηεο Ρπ ληπ Φσκπνχξ ληε αηλη Όλνξέ. «Γελ ην έρνπλ εθεχξεη νη ρίππο ηεο 

Καιηθφξληαο θαη δελ είλαη δεκηνχξγεκα ηεο λενυνξθέδηθεο Πέκπηεο Λεσθφξνπ». Ζ 

Κανααία εοιίγεζ ζηζξ ακαβκχζηνζεξ υηζ ζπεδζάζηδηε βζα πνχηδ θμνά ημ 1925 απυ 

ημκ νςζμβάθθμ ηαθθζηέπκδ, ζπεδζαζηή ιυδαξ, γςβνάθμ ηαζ βθφπηδ Δνηέ ηαζ 

πνμηάθεζε ζηάκδαθμ
169

.  

Σμκ πυθειμ ιίκζ ηαζ ιάλζ πμο ελαημθμοεεί ηαζ ημ 1969-1970 επζζδιαίκεζ δ 

Κθάρδ πμο ζοιπεναίκεζ υηζ «ε κφδα ηνπ ρεηκψλα ηνπ 1969 -1970 είλαη ην ίδην 

πξφζσπν ηεο επνρήο. Θπκάηαη ηα πεξαζκέλα, νξακαηίδεηαη ην κέιινλ , ηνικά, 

θάζθεη θαη αληηθάζθεη, κέζα ηεο ππάξρνπλ φιεο νη ηδέεο νη ηάζεηο» πζα
170

.  

Όπςξ θαίκεηαζ απυ δδιμζίεοια ηδξ «Γ» ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960, 

ημ ηαηεζηδιέκμ ηδξ βαθθζηήξ Τρδθήξ ναπηζηήξ ναβίγεζ. «Ζ απζηεξή ηήξεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ» ημο «πλδηθάηνπ Τςειήο Μφδαο» πενί δδιμζζεφζεςξ θςημβναθζημφ 

οθζημφ ηςκ επζδείλεςκ ιεηά ηνίιδκμ, φζηενα απυ ηζξ επζδείλεζξ ημο Ηακμοανίμο βζα 

ηδκ άκμζλδ ηαζ ημ ηαθμηαίνζ ημο 1969, ημ «πλδηθάην» οπμπςνεί ηάπςξ ηαζ 

«επηηξέπεη ηελ θσηνγξάθηζε θαη δεκνζίεπζε ηξηψλ κνληέισλ απφ θάζε νίθν»
171

 ηαζ 

ςζηυζμ δ βαθθζηή εθδιενίδα «Φηγθαξφ» εέθεζ κα έπεζ ηα πνςηεία.  

«ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ(ε Φηγθαξφ) θέξλεη θαη θσηνγξαθίδεη έλα 

κνληέιν ηνπ, Οίθνπ Μπαικαίλ, ζηα ηππνγξαθεία ηεο, ηελ ψξα ηεο 
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δνπιεηάο. Μηα ιεπθή κνπζειίλα, πνπ πνδάξεη αλάκεζα ζε δχν 

ιηλνηππίεο, θη’ αθήλεη λα δηαγξάθεηαη, αλάγιπθν ην ζψκα ηνπ 

καλεθέλ (…)»
172

 

ημ ηέθμξ ημο 1970 πθδνμθμνμφιαζηε απυ ημ πενζμδζηυ ημκ εάκαημ ηδξ 

«κεγάιεο» ηδξ βαθθζηήξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ Νίκαξ Ρίηζζ
173

 ηαζ ζηδκ ανπή ημο 1971, 

ηδκ απχθεζα ηδξ «δηάζεκε[ο] θεκηλίζηξηα[ο]»
 174

 Γηαιπνζέθ- Κμηυ ακέθ. Δηείκδξ 

πμο υπςξ βνάθεζ δ Φακή Πεηναθζά έβζκε δ «βαζίιηζζα ηνπ Παξηζηνχ, πάκπινπηε 

θαη δνμαζκέλε, θίιε αγαπεκέλε ηνπ Οπίιζνλ Σζψξηζηι, ηνπ Πάκπιν Πηθάζζν, ηνπ 

ηξαβίλζθπ, ηνπ Νηηαγθίιεθ, ηνπ Λνπί Ενπβέ, ηνπ Εαλ Κνθηψ (…) [θαη] ην φλνκά 

ηεο ζα γξαθηή δίπια ζηα ζεκαληηθά νλφκαηα ηνπ αηψλα καο»
175

, βζαηί υπςξ δ ίδζα 

οπμζηήνζγε πένα απυ θμνέιαηα πνυηεζκε ηαζ «ηξφπν δσήο (…) επξέζβεπε πψο ε 

γπλαίθα γηα λα είλαη ειεχζεξε πξέπεη θαη λα ληψζεη ειεχζεξε (…)»
176

. 

ημ πνχημ ιζζυ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 ημ ηαηεζηδιέκμ ηδξ βαθθζηήξ 

Τρδθήξ Ραπηζηήξ είκαζ πανεθευκ. Πενζμνίζηδηε μ νυθμξ ηδο «ζην λα δηδάζθε, 

απιά θαη κφλν, ηξφπνπο ληπζίκαηνο, ζην λα ξίρλεη ηδέεο» πμο ςζηυζμ πθέμκ δεκ 

βίκμκηαζ «αλάξπαζηεο»
177

. Πμθθμί μίημζ ιυδαξ «έρνπλ εμαγνξαζηεί απφ 

ακεξηθάληθα θεθάιαηα»
178

. Σδκ ακηαβςκίγεηαζ ημ έημζιμ έκδοια, υπμο «ε 

βηνκεραλία αληηθαζηζηά ηελ ρεηξνηερλία, ε καδηθή παξαγσγή ηελ πξνζσπηθή 

δεκηνπξγία»
179

.Ζ ιυδα πζα δδιζμονβείηαζ ζημ δνυιμ, ηδκ «παζαξέια απηήλ ηεο 

δσληαλήο δσήο»
180

, απυ ημοξ κέμοξ πμο ημ λεηίκδζακ ηαζ ηζξ βοκαίηεξ πμο δεκ 

άνβδζακ κα ημοξ αημθμοεήζμοκ ηαζ «ίζσο γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ 

ελδχκαηνο θαζνξίδνπλ ηε κφδα πνπ ζα θνξέζνπλ»
181

. Σμ ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ δ 

Δθθδκίδα. Υαίνεηαζ ηζ αοηή ηδκ δοκαηυηδηα εηθμβήξ πμο ηδξ πνμζθένεζ δ 

επακάζηαζδ ηςκ δνυιςκ υπςξ θαίκεηαζ, απυ ημ δδιμζζεοιέκμ ζηδκ «Γ», ημ 1973, 

θςημβναθζηυ οθζηυ απυ ημοξ δνυιμοξ ηδξ Αεήκαξ ημο Dimitri Spanakis
182

.  

ημ πνχημ ιζζυ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 δ Τρδθή Ραπηζηή έπεζ πάρεζ απυ 

ηαζνυ κα είκαζ ηαηεζηδιέκμ. Βεααζχκεηαζ αοηυ ηαζ απυ ηα δδιμζζεφιαηα ηδξ «Γ».  

Σμ 1971, έιπεζνδ δδιμζζμβνάθμξ ιυδαξ ηδξ «Γ», Φακή Πεηναθζά, πμο απυ 

ηδκ δεηαεηία ημο 1960 ηαθφπηεζ ηζξ ακά ζεγυκ πανμοζζάζεζξ ζηδκ βαθθζηή 

πνςηεφμοζα, ιεηά ηδκ πανμοζίαζδ ημοξ, ζημ ζδιείςιά ηδξ ζημ πενζμδζηυ ιε ηίηθμ 

δ «Μζηνυξ απμθμβζζιυξ βζα ηδκ ανπή ιζαξ παναηιήξ» βνάθεζ:  
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«Ζ απνθαινχκελε ‘Χη Κνπηχξ’ καο έπεηζε θαη πάιη πσο ρξφλν κε ηνλ 

ρξφλν ράλεη ηελ ιάκςε ηεο, πσο ζηεξεχεη ε έκπλεπζή ηεο, ιηγνζηεχεη ην 

θνηλφ ηεο. Πνιχ θπζηθφ, αθνχ ράλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνπο ιφγνπο 

ηεο ππάξμεψο ηεο. Σν έηνηκν ηελ πιήηηεη φιν θαη βαζχηεξα. ηηο κέξεο 

καο ε κφδα γελληέηαη, δηακνξθψλεηαη θαη επηβάιιεηαη ζηνλ δξφκν θαη 

δεπηεξεπφλησο ζηηο εζηίεο θνζκεθφηεηαο. Οη παιενί ‘κεγάινη’ θεχγνπλ 

έλαο-έλαο. Μέζα ζε δπν κήλεο έθπγαλ ε Νίλα Ρίηζη θαη ε Κνθφ αλέι. 

Οη λένη έρνπλ ηδέεο δηαθνξεηηθέο. Δίλαη πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθέο θαη 

ιηγφηεξν θαιιηηερληθέο. Γελ θηινδνμνχλ λ α θηηάμνπλ έλα 

απνθιεηζηηθά παλάθξηβν θφξεκα γηα κηα κφλν κεγάιε θπξία, γηα κηα 

πξηγθίπηζζα ή ζηαξ, αιιά πνιιά καδί θνξέκαηα, θζελφηεξα, γηα 

πνιιέο κηθξέο θπξίεο, γηα ηηο ακέηξεηεο λεαξέο γξακκαηείο ή θνηηήηξηεο 

ζηνλ θφζκν φιν. Πηζηεχνπλ βαζεηά πψο ην κέιινλ ηνπο βξίζθεηαη ζην 

prêt à porter»
183

.  

Χζηυζμ, υπςξ βνάθεζ δ Πεηναθζά, ημ 1973, «θαηαιπηηθή ζηάζεθε ε δξάζε 

(θαη αληίδξαζε) ησλ λέσλ πνπ θάπνηε απνθάζηζαλ λ’ αθνινπζήζνπλ ην δηθφ ηνπο 

ηξφπν ληπζίκαηνο, πνπ νξηδφηαλ απφ ηα θαζεκεξηλά ηνπο βηψκαηα θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο αληίιεςε». Οζ βοκαίηεξ δεκ άνβδζακ κα ηαηαθάαμοκ ηαζ αοηέξ 

υηζ «κφδα» είκαζ αοηυ πμο ζμο πδβαίκεζ, είκαζ δ άκεζδ ζηζξ ηζκήζεζξ, μ 

αοημζπεδζαζιυξ, δ πνμζςπζηή θακηαζία. Οζ βοκαίηεξ πμο ηοηθμθμνμφκ απυ ημ 

πνςί ςξ ημ ανάδο ζημοξ δνυιμοξ κηφκμκηαζ πζα ζφιθςκα ιε ηδκ ιυδα ηδξ 

πνμζςπζηήξ εθεοεενίαξ. «Σψξα πηα ε κφδα δελ γελληέηαη θαη δελ θαζηεξψλεηαη de 

facto» 
184

. Οζ βοκαίηεξ δεκ είκαζ δζαηεεεζιέκεξ κα ηδκ αημθμοεμφκ ηοθθά. 

Νηφκμκηαζ υπςξ εηείκεξ εέθμοκ. «Σνικνχλ, απνξξίπηνπλ, απηνζρεδηάδνπλ»
 185

 

.Πνμηείκμοκ ηδκ ιυδα πμο ημοξ ανέζεζ»
186

 . Δπί πθέμκ απυ ημ ίδζμ δδιμζίεοια 

εκδιενςκυιαζηε υηζ:  

 «Πξηλ απφ ηξία ρξφληα [1970], νη καηηξ ιαλζάξηζαλ ηελ καθξά 

θνχζηα. Σελ νλφκαζαλ ‘κάμη’ θαη ζέιεζαλ λα ηελ επηβάινπλ γηα φιεο 

ηηο ψξεο. Οη γπλαίθεο φκσο ζηάζεθαλ ηφζν απξφζπκεο λα ππαθνχζνπλ 

ψζηε πνιιέο θαη κεγάιεο βηνκεραλίεο έπαζαλ κεγάιε νηθνλνκηθή 

παλσιεζξία. Απφ δηεηίαο νη ζρεδηαζηέο ηεο Τςειήο Ραπηηθήο 

πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ή λα θαηαξγήζνπλ ηα παληειφληα. Δλψ 

δίλνπλ έκθαζε ζηε θνχζηα. Ηδηνθηήηεο παξηζηλήο κπνπηίθ απνθαιχπηεη 
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πσο φηαλ ηελ άλνημε ε παξαγσγή παληεινληψλ εκθαλίζηεθε 

πεξηνξηζκέλε, νη λεαξέο γαιιίδεο άξρηζαλ λα ςσλίδνπλ απφ 

θαηαζηήκαηα αλδξηθψλ εηδψλ. Οη ζρεηηθέο έξεπλεο ηηο αλέβαδαλ ηηο 

λέεο κε παληειφληα ζηα 70-75% (…) Φνχζηεο θαη θνξέκαηα θνξνχζαλ 

κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο»
187

.  

Ζ Τρδθή Ραπηζηή, υπςξ οπμζηδνίγεζ δ Πεηναθζά ζημ ίδζμ άνενμ, δίκεζ ηδκ 

απεθπζζιέκδ ιάπδ ηδξ αζμηεπκίαξ ιε ημ θαιπνυ πανεθευκ. Φάπκεζ βζα 

επζπεζνήιαηα νεαθζζηζηά ηαζ πμκηάνεζ ζηδκ αλία ηδξ. Σμ «prêt-à-porter», ημ 

έημζιμ έκδοια, δίκεζ ηδκ εφημθδ ιάπδ ηδξ αζμιδπακίαξ ιε ημ ζίβμονμ πανυκ ηαζ ημ 

ζίβμονμ ιέθθμκ. Πενζζζυηενμ εοαίζεδημ ζηα ημζκά βμφζηα, θακζάνεζ ηζξ δζηέξ ημο 

εοημθμθυνεηεξ εονφηαηα εκδζαθένμοζεξ ηαζ μζημκμιζηά ζοιθένμοζεξ 

πνμηάζεζξ
188

. 

Σμ 1974 δ «απεζηαικέλε ηνπ πεξηνδηθνχ ζην Παξίζη» Όθβα Μπαηή, ιεηά ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηςκ επζδείλεςκ ηςκ βάθθςκ δδιζμονβχκ, ζημ ζδιείςιά ηδξ ιε 

ηίηθμ «Σν ιπθφθσο ηεο Τςειήο Ραπηηθήο» ιεηαλφ άθθςκ ακαθένεηαζ ηαζ αοηή 

ζηδκ έθθεζρδ ειπκεφζεςκ, ηδκ ζηνμθή εηπνμζχπςκ ηδξ πνμξ ημ έημζιμ έκδοια 

αθθά ηαζ ηδκ ζμαανή ιείςζδ ημο αβμναζηζημφ ηδξ ημζκμφ. 

«Κνηλή ε δηαπίζησζε φζσλ παξαθνινχζεζαλ ζην Παξίζη, ηηο 

επηδείμεηο ρεηκσληάηηθεο θαη θζηλνπσξηλήο κφδαο (…) Οη θεηεηλέο 

θνιεμηφλ ήηαλ πάιη κηα παξειζνληνινγία, πνπ δελ έθαλε παξά λα 

ζπκίδε, θάζε ζηηγκή, ηελ έιιεηςε θαληαζίαο ησλ καηηξ, ηελ αδηαθνξία 

ηνπο ζα έιεγε θαλείο, γηα ην πιήγκα πνπ θαηαθέξλνπλ, κε ηνλ ηξφπν 

απηφ, ζην γφεηξν ηεο Τςειήο Ραπηηθήο. Φαίλεηαη, ινηπφλ φηη νη θήκεο 

πνπ θπθινθνξνχζαλ ζηα ζαιφληα ηεο αηλη Ολνξέ, βγαίλνπλ ηειηθά 

αιεζελέο. Οη κεγάινη κφδηζηξνη εγθαηαιείπνπλ ρσξίο πηθξία, ηελ Χη 

Κνπηχξ θαη ζηξέθνληαη ζην πξνζνδνθφξν Πξεη-α-Πνξηέ. ‘Σί λα 

θάλνπκε;’ Γηθαηνινγνχληαη. Ζ Τςειή Ραπηηθή αληηπξνζσπεχεη, ηνχηε 

ηε ζηηγκή ην 5% ησλ εζφδσλ καο, νη γεξαηέο Ακεξηθάλεο 

εμαθαλίδνληαη απφ ηελ αγνξά θαη νη Δπξσπαίεο πξηγθίπηζζεο 

αθνινπζνχλ πηζηά ην πξφβιεκα ιηηφηεηαο (…)». 

Δλάθθμο, υπςξ ακαθένεζ δ Μπαηή, ημ επηέιανζμ ημο 1975, θίβεξ ιένεξ 

πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ πεζιςκζάηζηςκ επζδείλεςκ ζημ Πανίζζ, μ Γάθθμξ οπμονβυξ 
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αζμιδπακίαξ ιε ακαημίκςζή ημο ηάθεζε ηδκ αζμιδπακία εκδφιαημξ κα 

πνμζανιμζηεί ζημ πκεφια ηδξ επμπήξ, υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενμ επδνεαζιέκδ 

απυ ηδκ Τρδθή Ραπηζηή, ηαζζυιεκμξ πζα ιε άθθα θυβζα οπέν ηδξ ιυδαξ πμο 

βεκκζέηαζ ζημοξ δνυιμοξ. 

«(…) Οθηψ κέξεο, πξηλ αξρίζνπλ νη θεηεηλέο νη επηδείμεηο ηεο ρεηκσληάηηθεο 

θνιεμηφλ, ζην Παξίζη, ν Γάιινο ππνπξγφο βηνκεραλίαο, κε κηα αλαθνίλσζή 

ηνπ θαινχζε ηηο δηάθνξεο βηνκεραλίεο ελδχκαηνο λα επηδείμνπλ ξεαιηζκφ θαη 

λα παξάγνπλ ξνχρα φζν ιηγφηεξν επεξεαζκέλα απφ ηελ πςειή ξαπηηθή, 

πξνζαξκνζκέλα ζην πλεχκα ησλ θαηξψλ»
 189

.  

 

X.  Η ανάπηςξη ηος ζςζηήμαηορ ηηρ μόδαρ ζηην Ελλάδα 1860-1975, μέζα 

από δημοζιεύμαηα ηηρ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

 «Έλα απ’ ηα δπζθνιφηεξα ζέκαηα γηα ηελ θνηλσληθή δσή ζηα πξψηα 

ειεχζεξα ρξφληα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κπνξεί λα πε θαλείο πσο είλαη 

γηα ηε γπλαηθεία κφδα θείλνπ ηνπ θαηξνχ. Κη’ απηφ γηαηί πνιχ ιίγεο 

πιεξνθνξίεο έρνπκε πάλσ ζ’ απηφ ην δήηεκα. Οχηε θηγνπξίληα, νχηε 

εηδηθά πεξηνδηθά ππήξραλ ηφηε. Σν θαινθαίξη ηνπ 1838, αλ πηζηέςνπκε 

ηελ είδεζε πνπ καο δίλεη ε εθεκεξίδα ‘Φήκε’ έγηλε κηα πξνζπάζεηα γηα 

εθεκεξίδα κφδαο. ‘Μειεηάηαη κεηά ζπνπδήο ε εληφο ηεο πφιεψο καο 

ζχζηαζηο εηαηξίαο ππφ ηελ πξνεδξείαλ ραξηεζηάηεο Κπξίαο 

αληηθείκελνλ έρνπζα ηελ έθδνζηλ εθεκεξίδνο αθνξψζεο ηελ θαηά ηνλ 

ζπξκφλ ελδπκαζίαλ’. Αιιά πνηέ δελ είδε ην θσο ε εθεκεξίδα απηή. Κη’ 

νη άιιεο εθεκεξίδεο θάπνηε-ηφηε, αλαθέξαλ θάηη ζρεηηθφ κε ηε κφδα 

θαη κάιηζηα, γηα λα ηελ θαηεγνξήζνπλ. Πνηφ θχιιν ηνικνχζε ηφηε λα 

δηαζέζε εηδηθή ζηήιε γπλαηθείαο κφδαο, φπσο ηα ζεκεξηλά. Κηλδχλεπε 

λα ραξαθηεξηζζή γηα ειαθξφ, θαη καδί κε ηε ζνβαξφηεηά ηνπ, ζα έραλε 

θαη ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ. Γη΄απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

παξαθνινπζήζνπκε ηζηνξηθά ηελ εμέιημη ηεο κφδαο ζην ειιεληθφ 

θξάηνο θαηά ηα πξψηα εηθνζηπέληε ρξφληα (…)».  

                                                                               Σάηδξ Λάππαξ
190
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Οζ δζαδζηαζίεξ βζα ηδ ιεηαηνμπή ηδξ εκδοιαζίαξ αημθμοεμφκ ηδκ ίδζα ηνμπζά 

ιε ηζξ μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ιεηααμθέξ πμο λεηζκμφκ ιε ηδκ ζφζηαζδ ημο 

κεμεθθδκζημφ ηνάημοξ, ζοιπεναίκεζ ιεηαλφ άθθςκ δ Εζγή αθίιπα ζημ αζαθίμ ηδξ 

«Γπλαίθεο εξγάηξηεο ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία θαη βηνηερλία (1870-1922)»
191

. 

Ζ εζζαβυιεκδ δοηζηή βοκαζηεία ιυδα ζηδκ Δθθάδα, ζηα πνχηα πνυκζα ημο 

κέμο εθθδκζημφ ηνάημοξ ακηαβςκίγεηαζ ηδκ ηαεζενςιέκδ αζηζηή εκδοιαζία ηδξ 

Αιαθίαξ
192

. Με ηζξ ζοκηεθμφιεκεξ υιςξ απυ ηα ιέζα ημο 19μο αζχκα πμθζηζηέξ 

ηαζ μζημκμιζηέξ ακαηαηαηάλεζξ ζημ κέμ εθθδκζηυ ηνάημξ ηαζ ηδκ άκμδμ ηδξ 

αζηζηήξ ηάλδξ, δ ηαεδιενζκυηδηα ηδξ «θαιήο αζελατθήο ηάμεο» επδνεάγεηαζ ηαζ 

βνήβμνα βίκεηαζ επίηαζνδ ιζα κέα αζζεδηζηή εκανιμκζγυιεκδ ιε ηα βαθθζηά ηαζ 

αββθζηά πνυηοπα ειθάκζζδξ. Σμ εονςπασηυ έκδοια εκδοκαιχκεηαζ ηαζ εκ ηέθεζ 

επζηναηεί δζαηυπημκηαξ ηδκ ζανακηάπνμκδ πανάθθδθδ ζοιαίςζδ ηαζ 

ακηζπαθυηδηά ημο ιε ημ παναδμζζαηυ
193

. 

ηδκ ίδζα πενίμδμ δ είζμδμξ ηδξ ναπημιδπακήξ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά 

(πενίπμο ημ 1857) «ζεκαδεχεη» ημκ ημιέα ημο εκδφιαημξ. Μέζα απυ έκα 

μνβακςιέκμ ζφζηδια πνμχεδζδξ μζ ναπημιδπακέξ εζζδφμοκ ζηδκ Αεήκα ηαζ ηδκ 

επανπία. Έιπμνμζ ή πνάηημνέξ ημοξ, εηπαζδεφμοκ δςνεάκ ηζξ βοκαίηεξ. 

Γδιζμονβείηαζ έκα ενβαηζηυ δοκαιζηυ ζημκ ημιέα ηδξ ναπηζηήξ. «Έλα νιφθιεξν 

δίθηπν θαζφλ πιέθεηαη κέζα απφ ην ζχζηεκα αγνξάο ηεο ξαπηνκεραλήο»
194

. 

Όιςξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί δ δζπμημιία πμο εκημπίγεηαζ ζηζξ 

εκδοιαημθμβζηέξ πνμηζιήζεζξ. Όπςξ ακαθένεζ δ αθίιπα (2002): επεζδή ημ 

θαζυκ είκαζ ημ έκδοια - πνμσυκ ιδπακμηίκδηδξ ενβαζίαξ πμο εηηεθείηαζ ιε ηδκ 

ναπημιδπακή ηαζ ηοηθμθμνεί ιαγζηά ζημ ίδζμ ζπέδζμ ηαζ βζα ημ έκδοια πνμσυκ 

ηδξ «ρεηξνθίλεηεο» αεθυκαξ, ζηαδζαηά ηα ναιιέκα ηαζ ηεκηδιέκα ζημ πένζ νμφπα 

ιπαίκμοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ εζδχκ πμθοηεθείαξ. Δπεζδή πνμαάθθμοκ ηδ 

δελζυηδηα ημο/ηδξ δδιζμονβμφ ημοξ, απαζημφκ πνυκμ, ημζηίγμοκ πενζζζυηενμ ηαζ 

βίκμκηαζ απμηθεζζηζηυ πνμκυιζμ ηςκ ακχηενςκ ζηνςιάηςκ ηδξ εθθδκζηήξ 

ημζκςκίαξ
195

.  

Ακμίβμοκ επαββεθιαηζηέξ ζπμθέξ ημπηζηήξ ηαζ ναπηζηήξ, οθακηζηήξ ηαζ 

πεζνμηεπκίαξ
196

, ηαεχξ ηαζ ενβαζηήνζα ναπηζηήξ υπμο ηα θηςπά ημνίηζζα 

ιαεαίκμοκ ηδκ ηέπκδ ηδξ αεθυκαξ.
197
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Σμ 1882, ζημ πθαίζζμ ηοπμπμίδζδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ 
198

 ηοηθμθμνεί ημ 

πνχημ εβπεζνίδζμ Ραπηηθήο, θνπηηθήο, πιεθηηθήο θαη πνηθηιηηθήο κεηά 40 ζρεκάησλ, 

πξνο ρξήζηλ ησλ Παξζελαγσγείσλ θαη ησλ Γεκνηηθψλ ρνιψλ ησλ θνξαζηψλ απυ 

ημκ Ξεκμθχκηα Εφβμονα
199

. 

Σμ ακδνμηναημφιεκμ επάββεθια νάθηδ - ιε ημοξ βκςζημφξ «ηεξδήδεο 

κάζηνξεο, καΐζηξνπο», έπεζ ήδδ δζαζπαζηεί απυ ημ πνχημ ιζζυ ημο 19μο αζχκα, ζε 

«θξαγθνξάθηε» βζα ηα εονςπασηά ακδνζηά εκδφιαηα, «ειιελνξάπηε» βζα ηζξ 

ακδνζηέξ ημπζηέξ θμνεζζέξ, εκχ δ «ξάθηαηλα ή ξάθηηζζα», δ ιεηέπεζηα ιμδίζηνα, 

ακαθαιαάκεζ ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ βοκαζηείαξ έκδοζδξ
200

. 

Έηζζ δ ιμδίζηνα ή ενβάηνζα ηδξ αεθυκαξ, εα δζαιμνθχζεζ ημκ κέμ 

πμθζηζζιζηυ ηφπμ βοκαίηαξ, αοηήξ πμο «δελ εληάζζεηαη κε θαλέλα ηξφπν ζηνπο 

θνηλσληθνχο ζπκβηβαζκνχο πνπ δηαπξάηηεη ε γπλαίθα ηεο αζηηθήο ηάμεο, νχηε φκσο 

ζηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θαηαλαγθαζκνχο πνπ βηψλεη ε γπλαίθα ησλ 

εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ»
201

.  

Όπςξ οπμζηδνίγεζ δ αθίιπα (2002), μζ ιμδίζηνεξ εκζηενκίγμκηαζ ιέζα 

απυ ημ επάββεθιά ημοξ κέεξ ζοκήεεζεξ, υπςξ είκαζ δ «ειεχζεξε θίλεζή ηνπο» ζημ 

δνυιμ, αζζεδηζηά πνυηοπα ηα μπμία είκαζ αζφιααηα ιε ημκ ημζκςκζηυ ημοξ 

πενίβονμ. ζβά-ζζβά οζμεεημφκ ηδκ πενζπμίδζδ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ημο ζχιαημξ ιέζα 

απυ ημκ ζοβπνςηζζιυ ημοξ ιε ηζξ πεθάηζζζέξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ ηαθήξ 

ζοιπενζθμνάξ πμο επζαάθθεηαζ κα αημθμοεμφκ. «Οη λεαξέο εξγάηξηεο ηεο βειφλαο, 

αθφκε θαη εθηφο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο, εχθνια κπνξνχλ λα 

δηαθχγνπλ ην άγξππλν κάηη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Σν σξάξηφ ηνπο είλαη 

ειαζηηθφ∙άξα δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο ειεπζεξίαο ρξφλνπ θαη θηλήζεσλ (…)»
202

. 

«Ζ κφδα γίλεηαη κάζηηγα γηα ηνπο λνηθνθπξαίνπο». Μεβάθα πμζά 

λμδεφμκηαζ ηαζ απυ ηα δφμ θφθα ζημκ αςιυ ημο ζονιμφ, ηαεχξ ηα νμφπα 

ακακεχκμκηαζ ιε βνήβμνμοξ νοειμφξ
203

.  

Ζ αζηή ιε εονςπασηά εκδφιαηα επζδεζηκφεζ ηδκ εονςζηία ημο ζογφβμο ηδξ 

ζηζξ εηάζημηε ημζκςκζηέξ εηδδθχζεζξ, εκχ δ βοκαίηα ηδξ ιεζαίαξ ηάλδξ δεκ 

δζζηάγεζ κα εοζζάγεζ ημκ μζημβεκεζαηυ πνμτπμθμβζζιυ ηδξ πνμηεζιέκμο κα ιζιδεεί 

ημοξ ηνυπμοξ ηαζ ηδκ έκδοζδ ηςκ αζηχκ
204

.  
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φιθςκα ιε ημ δδιμζζεοιέκμ ζε ζοκέπεζεξ άνενμ ημο Λάππα, ζηδ «Γ», ιε 

ηίηθμ «Ζ Μυδα ζηα πνχηα πνυκζα ημο Δθθδκζημφ Κνάημοξ» (1954), είκαζ δ 

πενίμδμξ πμο «ν ζπξκφο ζηελ Διιάδα άξρηζε λα παίξλεη πηα κεγάιε έθθξαζε θαη λα 

θαζηεξψλεηαη απφ ηφηε ζαλ θάηη αλαπφζπαζην απφ ηελ γπλαηθεία δσή» Ακ 

πζζηέρμοιε ιάθζζηα ηαζ ηάπμζα πθδνμθμνία εθδιενίδαξ ημο 1857 πανά θίβμ, ηζ 

εβηθήιαηα κα βίκμοκ βζα πάνδ ηδξ ιυδαξ. «Γηαβάζηε, [γξάθεη ν Λάππαο] ηελ είδεζε 

φπσο ηελ δεκνζηεχεη ε εθεκεξίδα, ρσξίο φκσο λα κπνξψ λα εγγπεζψ ηελ αιήζεηα»:  

«Γπλή ηηο επηβνπιεπζείζα ηνλ ζχδπγφλ ηεο, φζηηο δελ ηε εζπγρψξεζε λα 

θνξέζε ην πνιπζξχιεηνλ ζθηάδηνλ ηεο κφδαο, φπεξ είρελ αχηε 

αγνξάζεη θξπθίσο ηνχηνπ, δηα πσιήζεσο ελφο θαδαλίνπ, θαη φζηηο 

καζψλ ηνχην εθ ηεο ππεξεζίαο επέπιεμε ηελ ζχδπγφλ ηνπ, έξξηςελ εηο 

ην θαγεηφλ θσζθνξηθά αλάκαηα ησλ ζπίξησλ, κε επξνχζα δειεηήξηνλ. 

Σνχην αλαθαιχςαο ν δπζηπρήο ζχδπγνο, εδήηεζε ιέγνπζη ην δηαδχγηφλ 

ηνπ»
205

. 

Σα έκηοπα ζααμοάν αίαν βίκμκηαζ ακάνπαζηα ζημκ αζηζηυ ηυζιμ, αθμφ 

ιαγί ιε ηδκ ιυδα εκδοκαιχκμοκ ηδκ «δηαδηθαζία ηεο θνηλήο πξνβνιήο θαη 

επηβνιήο» οπμδδθχκμκηαξ ιζακ αθθαβή ζηα ήεδ ηαζ έεζια ηδξ εθθδκζηήξ 

ημζκςκίαξ
206

.  

Ο πενζμδζηυξ Σφπμξ κηυπζμξ ηαζ λέκμξ ιε ηζξ «θαιιηγξαθίεο γηα ην θέληεκα» 

δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζημκ βοκαζηείμ πθδεοζιυ ηδξ επμπήξ κα παναημθμοεεί ημκ 

βαθθζηυ ζονιυ αθθά ηαζ κα ημκ ακαπανάβεζ ιυκμξ ημο
207

 ηαζ έηζζ ηαηαζηεοάγεηαζ 

«ε θνκςή θαη κνληέξλα γπλαίθα πνπ, αλ θαη κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ ζπξκνχ 

παξνπζηάδεη δηάθνξεο παξαιιαγέο παξακέλεη σζηφζν πάληα φκνξθε θαη ζειπθή 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο κφδαο»
208

.  

Πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ζημπζιυηδηα ηςκ παηνυκ ακηθμφιε απυ ημ πνχημ 

απμηθεζζηζηά βοκαζηείμ πενζμδζηυ «Πελειφπε» (1872) ιε οπυηζηθμ: «Ζ 

Φηιφθαινο Οηθνδέζπνηλα» υπςξ ακαθένεζ Γ. Καζνμθφθαξ ζε άνενμ ημο ζηδ «Γ» 

ιε ηίηθμ «Ηζημνία ημο Δθθδκζημφ Σφπμο»
209

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.202) 

 «...ΗΝΑ ΜΖ ΚΑΣΑΦΔΤΓΧΗΝ ΔΗ ΞΔΝΑ ΜΟΓΗΣΑ» 

Ή Δφακεία ειαενθή έβναθε ζε άηνα ηαεανεφμοζα ζημ πνχημ θφθθμ ηδξ 

Πελειφπεο ηα πζμ ηάης εκδζαθένμκηα: 
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«Έλ άπαζη ηνηο θέληξνηο ηεο πεπνιηηηζκέλεο Δπξψπεο, πιελ ησλ θαζ’ 

εθάζηελ δεκνζηεπνκέλσλ ζπγγξακκάησλ ησλ ηεηλφλησλ εηο ηελ 

δηαλνεηηθήλ άλάπηπμηλ ησλ αξξέλσλ, χπάξρνπζη θαη πεξηνδηθά ηηλα θαη 

ζπγγξάκκαηα, ψλ θχξηνο ζθνπφο έζηηλ ε πξφνδνο ηνπ γπλαηθείνπ 

θχινπ, φπεξ απνηειεί ηελ βάζηλ, νχησο εηπείλ, θαη ηελ θξεπίδα ηεο 

αλζξσπίλεο θνηλσλίαο, άιι
’
 αηπρψο ελ Διιάδη παξαηεξείηαη ηνηαχηε 

ηηο έιιεηςηο ηνηνχησλ γπλαηθείσλ πεξηνδηθψλ εθεκεξίδσλ κεη’ 

εηθνλνγξαθηψλ, ψζηε θαη δηά ηα απινχζηαηα ησλ έξγνρείξσλ 

αλαγθάδνληαη πνιιάθηο αη επθπείο Διιελίδεο λα θαηαθεχγσζηλ εηο 

μέλεο κνδίζηαο θαη πιείζηα φζα λα δαπαλψζη δηά πξάγκαηα άηηλα 

εδχλαλην επθφισο κφλαη λα έπεμεξγαζζψζηλ, εάλ είρνλ ηα αλαγθαία 

πξνο ηνχην ππνδείγκαηα (...)»
210

. 

Μέζα ζε θίβα πνυκζα ζημ ζηδκζηυ ηδξ αεδκασηήξ αβμνάξ άνπζζε κα 

ηονζανπεί δ βαθθζηή ιυδα. 

Πθήεμξ ειπμνζηχκ ιαβαγζχκ ζδνφμκηαζ ακηαπμηνζκυιεκα ζηδκ ιεβάθδ 

γήηδζδ ηςκ εζδχκ αιθίεζδξ. Ήδδ άθθςζηε απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1860 ζηζξ μδμφξ 

Αζυθμο, Αεδκάξ, Καπκζηανέαξ, Άβζμο Μάνημο οπάνπμοκ ηαηαζηήιαηα
211

. 

Απυ ημ 1856 θεζημονβεί ζηδκ πθαηεία ηδξ Καπκζηανέαξ ημ ηαηάζηδια 

κεςηενζζιχκ «Δξκείνλ», «κίκεζε ζε κηθξνγξαθία» ημο Bon Marché ζημ Πανίζζ
212

. 

Ο αβμναζηήξ ιπμνεί κα ανεζ απυ έπζπθα έςξ ηαζ παζδζηά εκδφιαηα. Αηυια 

δζαεέηεζ ηιήια ακδνζηχκ ηαζ βοκαζηείςκ εκδοιάηςκ, «παληθψλ», ηαπέθςκ ηαζ 

επζπθχζεςκ βζα ηαημζηίεξ, βναθεία ηαζ λεκμδμπεία ημ ηιήια βοκαζηείςκ 

εκδοιάηςκ οπάνπμοκ επακςθυνζα, γαηέηεξ, πεθενίκεξ. Δκχ «παξηζηλή ξάπηξηα, 

θεκηζκέλε ζηελ Αζήλα γηα ην γνχζην ηεο, ζπκβνπιεχεη ηηο πειάηηζζεο γηα ηελ επηινγή 

ηνπ πθάζκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο παίξλεη ε ίδηα ηα κέηξα γηα λα ηα 

εηνηκάζεη»
213

. 

Ο Γάθθμξ πενζδβδηήξ, γςβνάθμξ, ηαζ δδιμζζμβνάθμξ Ακηχκζμξ Πνμοζη, 

ηαηά ηδκ επίζηερή ημο Αεήκα ημ 1857 ακαθένεζ υηζ ζηδκ πυθδ οπήνπακ 70 

ναθηάδεξ ηαζ 50 οπμδδιαημπμζμί πμο αημθμοεμφζακ ηδ βαθθζηή ιυδα, έκακηζ έλζ 

ναθηάδςκ ηαζ ηνζχκ ηζαβηάνδδςκ πμο αημθμοεμφζακ ηδκ πανάδμζδ. Αηυια 

οπήνπακ 62 βοκαζηεία ηαηαζηήιαηα κεςηενζζιχκ ιε νμφπα εζζαβυιεκα ηαζ ιυκμ 

ζε ηνία οπήνπε δ εεκζηή εκδοιαζία. Χζηυζμ, υπςξ ζοκεπίγεζ, ήηακ έκημκδ δ 
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εκηφπςζδ υηζ ζηδκ Αεήκα ηδξ επμπήξ είπακ «αξρίζεη λα εμαθαλίδνληαη νη 

θνηλσληθέο δηαθνξέο», οπήνπακ ηαηά ημκ Πνμοζη δφμ λεπςνζζηέξ ημζκςκίεξ. Ζ ιζα 

ήηακ δ θακανζχηζηδ ηαζ δ άθθδ δ εθθδκζηή. Γζα ηδκ πνχηδ θέεζ υηζ «ήηαλ ήδε 

εμεπξσπατζκέλε, ελψ ε δεχηεξε ζα γηλφηαλ ζχληνκα»
214

. 

Ζ αολακυιεκδ γήηδζδ οθαζιάηςκ ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ημο 19μο 

αζχκα εέηεζ ηζξ αάζεζξ ηδξ εθθδκζηήξ οθακημονβίαξ. Απυ ηζξ ανπέξ ημο 20μφ αζχκα  

δ ειπμνζηή δναζηδνζυηδηα πμθθαπθαζζάγεηαζ, ακαπηφζζεηαζ δ αζμηεπκία ηαζ δ 

μζημηεπκία
215

 ηαζ ημ ζφζηδια ζδζςηζηήξ αζθάθζζδξ ιπαίκεζ ζηδ γςή ηςκ 

Δθθήκςκ
216

. 

Οζ ιμκηένκμζ ακηζβνάθμοκ ιυδα απυ ημ Πανίζζ. Οζ βοκαίηεξ νάαμκηαζ ζε 

βαθθίδεξ ιμδίζηνεξ ςξ επί ημ πθείζημκ ή θένκμοκ ηα θμνέιαηά ημοξ απυ ηδ 

βαθθζηή πνςηεφμοζα
217

, εκχ ζημκ Πεζναζά ημ 1867-1868, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

Κνδηζηήξ Δπακάζηαζδξ, ηαηαθεάκμοκ ιαγζηά ηοκδβδιέκμζ Κνδηζημί. Μμδίζηνεξ 

απυ ηδκ Κνήηδ ακμίβμοκ ηα δζηά ημοξ ενβαζηήνζα ζημκ Πεζναζά ηαζ ηδκ Αεήκα ηαζ 

δεκ εα ανβήζμοκ κα απμηηήζμοκ θήιδ
218

. 

Σμ 1890 δ «Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ» ηδξ Καθθζνυδξ Παννέκ ηαηαββέθθεζ ημ 

θαζκυιεκμ: « Δίλαη φινη ηπθινί κηκεηαί ηνπ επξσπατθνχ ζπξκνχ»
219

. 

Χζηυζμ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηζξ δζαθδιίζεζξ ζημ «Ζκεξνιφγηνλ ηεο 

Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηψλ» ημο 1895, ζοκακηάιε ηαζ ζφζηδια ελ απμζηάζεςξ 

ελοπδνέηδζδξ πμο εκζζπφεζ ηδκ δζάδμζδ ημο ζονιμφ ζε υθδ ηδ πχνα
220

.  

Απυ ηα ηέθμξ ημο 19μο αζχκα ηα ενβαζηήνζα πθδεαίκμοκ ζηδκ Αεήκα, ηαζ 

ζηδ δζεηία 1905-1906 δ αθίιπα (2002), ηαηαβνάθεζ 100 ενβαζηήνζα ιμδζζηνζηήξ 

βοκαζηείςκ θμνειάηςκ ζηδκ Αεήκα ηαζ 13 ζημκ Πεζναζά. Δνβαζηήνζα πμο 

δζεοεφκμκηαζ απυ βοκαίηεξ ιμδίζηνεξ ηαζ πνμζθένμοκ οπδνεζίεξ πμθοηεθείαξ. Σα 

πενζζζυηενα ανίζημκηαζ ζηδκ μδυ Δνιμφ ηαζ ζηζξ πανυδμοξ ηδξ, υπμο 

ηαηεααίκμοκ μζ ηονίεξ ηδξ Αεήκαξ βζα κα ηάκμοκ ηα ρχκζα ημοξ. Σα οπυθμζπα 

ανίζημκηαζ ζηζξ ηεκηνζηέξ μδμφξ ηςκ «αζηηθψλ» ζοκμζηζχκ ηδξ Αεήκαξ, υπςξ είκαζ 

μζ μδμί ημονκάνα ζηα Δλάνπεζα, ίκα ζηζξ πανοθέξ ημο Κμθςκαηίμο ηαζ 

Φςηίςκμξ Νέβνδ ζηδκ Κορέθδ
221

. 

Με δομ θυβζα δ πενίμδμξ 1900-1950 είκαζ δ πενίμδμξ ηδξ επζηνάηδζδξ 

ηνυπμκ ηζκά ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ, ηςκ Βαθηακζηχκ πμθέιςκ, αθθά ηαζ ημο πνχημο 
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Παβηυζιζμο Πμθέιμο, ηδξ πμθζηζηήξ αζηάεεζαξ ηαζ ηςκ δζηηαημνζχκ ζηδκ πχνα, 

ηδξ έκανλδξ ηαζ ηδξ θήλδξ ηαζ ημο δεφηενμο Παβηυζιζμο Πμθέιμο, πμο δ Δθθάδα 

εα ηαθαζπςνδεεί μθυηθδνδ ηδκ δεηαεηία ημο 1940.  

Οπςζδήπμηε ζημ πνχημ ιζζυ ημο 20μφ αζχκα δ ηονζανπία ηςκ δδιζμονβχκ 

Γαθθζηήξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ παναιέκεζ δζεεκχξ. 

Καζ ζηδκ Δθθάδα δ ιυδα εζζάβεηαζ απυ ηδκ βαθθζηή πνςηεφμοζα ηαζ 

θεάκεζ ιέζς θζβμονζκζχκ, ηςκ εκηφπςκ ηδξ, ημο εθθδκζημφ βοκαζηείμο πενζμδζημφ 

Σφπμο ηδξ πενζυδμο ιε εκζςιαηςιέκα παηνυκ εκδοιάηςκ ηαζ ηεκηδιάηςκ, ηαηά 

παναββεθία ελαημιζηεοιέκςκ παηνυκ, ιε εζηυκεξ ηαζ ζπυθζα, ηαζ ζδζςηζηή 

εηπαίδεοζδ πμο ακαπανάβμοκ έκημκα ημκ βαθθζηυ ζονιυ
222

. 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο πνχημο ιζζμφ ημο 20μφ αζχκα εηηυξ απυ ηδκ 

«Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ» ηδξ Καθθζνυδξ Παννέκ ηαηά ηδκ πενίμδμ 1887-1912 ηαζ 

ηδκ Φηιφθαινλ Πελειφπε (1887- 1920) ημο Αθέλ. Αθελζάδδ ηα μπμία ζοκακηάιε 

ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα ηαζ αζπμθμφκηαζ ιε ημοξ εζζαβυιεκμοξ ζονιμφξ
223

, 

ζφιθςκα ιε δδιμζίεοια ηδξ «Γ» εηδίδμκηαζ ηαζ κέα βοκαζηεία πενζμδζηά υπςξ ημ 

1906, Ο Οηθνγελεηαθφο αζηήξ
224

, ημ 1911 ημ πενζμδζηυ Δξγάηεο, ημκ Μάζμ ημο 

1920 ημ LA MODE HÉLLÉNIQUE, Ζ Διιεληθή Μφδα, ιζα αηυιδ έηδμζδ ηδξ 

Καρζχημο
225

, ημ 1926 μ Νεσηεξηζκφο ηδξ Οονακίαξ Μαονμιιάηδ ηαζ ηα ηεθεοηαία 

πνμπμθειζηά πνυκζα, ημ 1937, δ Ζ γπλαίθα, έηδμζδ ηδξ «Α.Δ. ‘Σα «Γξάκκαηα’», ιε 

δζεοεφκηνζα ηδκ Ρυγα Ακη. Νζημθμπμφθμο ηαζ ανπζζοκηάηηνζα ηδκ Γζδχ 

ςηδνίμο
226

, εκχ αλίγεζ κα ακαθενεεί ιζα «άιιε Γπλαίθα» πμο ηοηθμθυνδζε ημ 

1939 ζημ Βυθμ, ηαζ ηδκ ίδζα πνμκζά ηοηθμθμνεί ζηδκ Αεήκα ημ Γηα ζαο, Κπξία 

κνπ, ημ πνχημ εθθδκζηυ πενζμδζημφ ιυδαξ ιε εηηφπςζδ υθζεη, ημο «γλσζηνχ 

ζθηηζνγξάθνπ Αλδξέα Βιαζζφπνπινπ»
227

. (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.203-215) 

Όπςξ ήηακ θοζζηυ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο πμθέιμο ηαζ ηδξ ηαημπήξ δ ιυδα 

πμθφ θίβμ εκδζαθένεζ ηζξ βοκαίηεξ. Όιςξ μ Βθαζζυπμοθμξ ημ 1950 επακένπεηαζ ιε 

ηζξ αναπφαζεξ πενζμδζηέξ εηδυζεζξ Οδεγφο ηεο Γπλαίθαο πμο θυβς ηδξ ηνίζδξ ημο 

πανηζμφ εα ηθείζεζ ημ 1951 ηαζ ημ πενζμδζηυ ιυδαξ ηαζ θζθμθμβίαξ Άλλα Μαξία 

(1952) ιε ιυθζξ πεκηάιδκδ δζάνηεζα γςήξ
228

. 

Μμδίζηνεξ ζημ ηέκηνμ ηδξ Αεήκαξ απμηημφκ θήιδ, ηαζ ιέζα απυ ημοξ 

πμθοηεθείξ Οίημοξ Ραπηζηήξ ημοξ ηίεεκηαζ ζηδκ οπδνεζία ηςκ εοηαηάζηαηςκ 
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πεθαηζζζχκ ημοξ, επζζηεπηυιεκεξ ημ Πανίζζ απυ ηζξ ανπέξ ημο αζχκα ηαζ 

ιεηαθένμκηαξ αοημφζζμ ημ πκεφια ηδξ επμπήξ
229

.  

Σμ 1965 δ Φακή Πεηναθζά ιέζα απυ ηδκ ζοκέκηεολδ ηδξ Ακηςκίαξ 

Φζθδζζάημο, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.216), υπςξ θαίκεηαζ, ζημπυ έπεζ κα θένεζ ζημ 

θςξ ηδκ ελέθζλδ ηαζ ηδκ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ ηςκ πνχηςκ αεδκασηχκ 

Οίηςκ Μυδαξ. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ πενίπηςζδ ημο Οίημο Φζθδζζάημο (1900-

1964)
230

.  

Όιςξ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ επίδναζδ πμο αζηεί ημ ηαλίδζ 

ζηδ βαθθζηή πνςηεφμοζα ζηζξ ιμδίζηνεξ χζηε μζ ίδζεξ ημθιμφκ επζζηνέθμοκ 

αβκχνζζηεξ. Γίκμκηαζ αοηυ πμο θέιε ζήιενα «fashion icon» ηδξ Αεήκαξ. Αθθά ηαζ 

ιέζα απυ ηδκ αθήβδζδ ηδξ Φζθδζζάημο είκαζ θακενή ηαζ δ επίδναζδ ημο 

πενζμδζημφ Σφπμο ζηζξ Αεδκαίεξ, αθμφ βνήβμνα μ βαθθζηυξ ζονιυξ ιεηαθένεηαζ 

ζημκ δνυιμ.  

«Θπκάκαη ήηαλ ζηα 1915. Ήκνπλ ζην Παξίζη καδί κε ηνλ άλδξα κνπ, 

πήγα ζηνπ Μπεξ θνληά ζηελ Πιαο Βαληφκ, φπνπ είδα γηα πξψηε θνξά 

θνληά θνξέκαηα. Κνληά σο ηελ κέζε ηεο γάκπαο. Ση γέιηα ήηαλ εθείλα ! 

Καη ζηνλ χπλν κνπ γεινχζα φιε ηελ λχρηα (…) Όηαλ φκσο ηα είδα γηα 

δεχηεξε θνξά δελ μαλαγέιαζα. Καη ηελ Σξίηε θνξά κνπ άξεζαλ. Μνπ 

άξεζαλ ηφζν, ψζηε αγφξαζα έλα (…) Θπκάκαη ήηαλ έλα θφξεκα απφ 

γθακπαξληίλα, ζε απφρξσζε «ζάκπι». Καη ίδηεο κπφηεο. Σφηε ινηπφλ 

θαηάιαβα γηα πξψηε θνξά, φ,ηη είλαη κφδα είλαη σξαίν (…) ηα 1919 

πήγα ζην Παξίζη κε πνιιή ραξά. Σν βξήθα γεκάην μέλνπο ηδίσο 

Ακεξηθάλεο. Όινη γεινχζαλ, δηαζθέδαδαλ. Σφηε πξσηνείδα θαη 

γπλαίθεο κε θνληά καιιηά (…) Φπζηθά, πξηλ αξρίζνπλ λα κνπ 

θαίλνληαη σξαίεο, κνπ θάλεθαλ πνιχ αζηείεο. Αιιά ζε ιίγεο κέξεο ηα 

ζπλήζηζα ηφζν ψζηε είπα: Θα ηα θφςσ, θαη ηα έθνςα! ηελ Αζήλα δελ 

είρε εκθαληζηεί θακηά κε θνληά καιιηά (…)» 

Όπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζοκέκηεολδ πμο ιμο πανεπχνδζε μ ζοκάδεθθμξ 

Γζάκκδξ Σζεηθέκδξ, μ Οίημξ Φζθδζζάημο «κεζνπξαλεί» ηαηά ηδκ δεηαεηία ημο 

1920-1930, αθθά επί πθέμκ ηαζ απυ ηδκ ζοκέκηεολδ ημο Λανζζαίμο Κχζηα 

Καθοαζχηδ, πμο ηαηά ηδκ πενίμδμ 1930-1935 ενβάγεηαζ ζημ ιεβαθφηενμ 

ηαηάζηδια ρζθζηχκ ηδξ ζδζαίηενδξ παηνίδαξ ημο ιμνθςιέκμο βενιακμιαεμφξ 
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«άξρνληα» Αθελάκδνμο ιε δζεοεοκηή ημκ ανζζηενυ Κχζηα Γδιάηδ, ηαζ βκςνίγεζ 

ηδκ κηυπζα ημζκςκία∙ οπμθμβίγεζ υηζ ημ 3% απυ ηζξ πθμφζζεξ βοκαίηεξ ηδξ πενζμπήξ 

πμο νάαμκηακ ζηδκ Αεήκα, ήζακ βοκαίηεξ πθμφζζςκ βαζμηηδιυκςκ. Όιςξ 

οπάνπμοκ ηαζ ηαθέξ ιμδίζηνεξ ζηδκ πενζμπή υπςξ δ Κμφαανδ. Οζ οπυθμζπεξ 

νάαμκηαζ «ζεκλά» ιυκεξ ημοξ ή ζηζξ ηαθακημφπεξ, ειπεζνζηέξ υιςξ, νάθηνεξ ηδξ 

βεζημκζάξ.  

ε υθδ ηδκ πενίμδμ 1900-1950 δεκ είκαζ ιυκμ μζ Αεδκασημί Οίημζ Ραπηζηήξ 

πμο ιε ηαλίδζα ζημ ελςηενζηυ ιεηαθένμοκ ηδκ βαθθζηή ιυδα ζηδκ Αεήκα, 

ακηαπμηνζκυιεκμζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ πθμφζζςκ αζηχκ αθθά ιέζς ημο 

πενζμδζημφ Σφπμο, ηςκ παηνυκ ηαζ ηςκ ιμδζζηνχκ δ ιυδα ηαηεααίκεζ ηαζ ζηζξ 

οπυθμζπεξ ηάλεζξ ακάθμβα
231

.  

Καζ ζηδκ δεηαεηία ημο 1950 δ βαθθζηή ιυδα ελαημθμοεεί κα επζηναηεί ηαζ 

κα επδνεάγεζ, εκχ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1960 ανπίγμοκ μζ ζηαθζηέξ ηαζ μζ 

ηαηαθοηζηέξ αββθζηέξ ηαζ αιενζηακζηέξ επζννμέξ ζημκ ημιέα ημο εκδφιαημξ, υπςξ 

θαίκεηαζ απυ ηα δδιμζζεφιαηα ηδξ «Γ».  

Σμ ζφζηδια ακαπαναβςβήξ ημο δοηζημφ ζονιμφ πμο ηίεεηαζ απυ ημκ 19μ 

αζχκα ηαζ μθμηθδνχκεηαζ ιεηά ημκ πνχημ Παβηυζιζμ πυθειμ ιε επζδείλεζξ ηαζ 

ιακεηέκ
232

 ελαημθμοεεί, ημοθάπζζημκ βζα ημοξ εθθδκζημφξ Οίημοξ ναπηζηήξ πμο 

ζοκακηάιε ζημ πενζμδζηυ, κα ζζπφεζ ηαζ κα ελεθίζζεηαζ ακάθμβα ηαζ ηαηά ηδκ 

πενίμδμ 1950 -1975 ζηδκ Δθθάδα.  

ε ιζα πνμζπάεεζα βζα ηδκ θεζημονβία ημο εζζαβυιεκμο ζοζηήιαημξ ιυδαξ 

ζηδκ Δθθάδα ηαηά ηδκ δεηαεηία ημο 1950 ηαζ ελήξ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ 

πνμηφπημοκ απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ημο Καθοαζχηδ, ημο Σζεηθέκδ, ημο Γζάκκδ 

Βμφνμο, ημο Βθάζζδ Βέθθζμο ηαζ, ηζξ δζαθδιίζεζξ ηδξ «Γ» ηαζ υπζ ιυκμ. 

φιθςκα ιε ημκ Κχζηα Καθοαζχηδ, μ μπμίμξ ένπεηαζ ζηδκ Αεήκα ζηδκ 

δεηαεηία ημο 1950, βφνς απυ ηδκ Δνιμφ οπάνπμοκ πενίπμο εηαηυ ιμδίζηνεξ 

ηονίςξ «Χη Κνπηχξ, βαξχ ππξνβνιηθφ, φρη ηπραίεο». Ράαμοκ πθμφζζεξ αζηέξ ηαζ 

«πθμφζζεξ ημηυηεξ» ενςιέκεξ ηςκ ζζπονχκ αζηχκ ηδξ επμπήξ.  

Σα ενβαζηήνζα πθαζζζςιέκα απυ ιμδίζηνεξ ηαζ ιαεδηεουιεκεξ πμο δεκ 

αιείαμκηαζ, «θνπέιεο απφ ηηο αλαηνιηθέο γεηηνληέο, φιε ε θηψρεηα θαηέβαηλε 

ηδάκπα, μέξεηε φηη ππήξρε αηειηέ πνπ είρε εθαηφ θνπέιεο θαη ν (…) δελ πιήξσλε 
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θακία! Καη ηνλ πιήξσλαλ θηφιαο γηα λα κάζνπλ». Απυ ημκ επηέιανζμ ιέπνζ ηαζ ηα 

Υνζζημφβεκκα ημ ενβαζηήνζμ θεζημονβμφζε ιε ελακηθδηζηυ ςνάνζμ απυ ηζξ επηά ημ 

πνςί ιέπνζ ηαζ ηζξ δχδεηα ημ ανάδο ηαζ ζε δφζημθεξ ζοκεήηεξ. Οζ ενβάηνζεξ ηδξ 

αεθυκαξ δεκ ιπμνμφκ κα δζαηυρμοκ ηδκ ζοκενβαζία ημοξ.  

Σμ εκδζαθένμκ ηςκ βοκαζηχκ βζα ημ επάββεθια ηδξ ναπηζηήξ, «έλδεημε 

αλάπηπμεο ησλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ»
233

, ιπμνμφιε κα ημ ζοιπενάκμοιε ηαζ απυ 

ηαη’ επακάθδρδ δζαθδιίζεζξ ζπμθχκ Κμπηζηήξ Ραπηζηήξ πμο δδιμζζεφεδηακ ζηδ 

«Γ», οπμζπυιεκεξ ηδκ βαθθζηά δζπθχιαηα ηαζ ηαπφννοειεξ ιεευδμοξ εηιάεδζδξ, 

αηυια ηαζ πακεπζζηδιζαηά δζπθχιαηα ζηδκ δεηαεηία ημο 1950, υπςξ βζα 

πανάδεζβια δ ζπμθή ιε ηζξ πενζζζυηενεξ δζαθδιζζηζηέξ ηαηαπςνήζεζξ, δ «ρνιή 

Κνπηηθήο-Ραπηηθήο» ηδξ Λμφθαξ Εςβνάθμο δ μπμία οπυζπεηαζ επζιεθδιέκδ 

ενβαζία, «Γίπθςια Πανζζίςκ, ‘ECOLE PIGER GUERE LA VIGNE’», ηα 

ιαεήιαηα είκαζ διενήζζα ηαζ αναδζκά μζ «εγγξαθαί θαζ’ εθάζηελ» ζηδκ μδυ 

Πζπίκμο 77
234

. ημκ «Οίθν Κνπηηθήο-Ραπηηθήο» ηδξ Μαν. Γμφδα, ζηδκ Αβίμο 

Ακδνέμο 1, ζηδ Μδηνυπμθδ, ιε 35 πνυκςκ ζοκεπμφξ ενβαζίαξ, θεζημονβμφκ: 

«Σκήκα κφδαο δηά θπξίαο θαη κνδίζηξαο. Παξαιαβή κνληέισλ ησλ κεγαιπηέξσλ 

νίθσλ ησλ Παξηζίσλ θαηά 15ζεκεξνλ. Σκήκα αλσηέξαο κνξθψζεσο 

δηδαζθαιηζζψλ. Σκήκα κνληειηζηψλ. Σκήκα πξαθηηθψλ κνδηζηξψλ. Οηθνγελεηαθφ 

νηθνηξνθείν»
235

. Ζ «ρνιή Κνπηηθήο θαη Ραπηηθήο ΟΡΔ», ιε «Κεληξηθφ» ζηδκ μδυ 

Πενζηθέμοξ 44, ηαζ «Παξαξηήκαηα» ζηδκ Πθ. οκηάβιαημξ 1, ηαζ ζημκ Πεζναζά, 

ζηδκ μδυ Εςζζιαδχκ 23
Α
 23

Β 236
. Ζ ζπμθή Κμπηζηήξ-Ραπηζηήξ ηδξ «Καο 

Κηηζνπνχινπ», ζηδκ Φααζένμο 31
α
, ιε ηνζαημπεκηαεηή πείνα - «επηζηακέλε 

κειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ ζπζηεκάησλ Κνπηηθήο ησλ Παξηζίσλ»- δίκμοκ ηδκ 

ζηακυηδηα κα εηπαζδεφεζ «ζήκεξνλ εθείλαο πνπ ζα γίλνπλ νη κεγαιχηεξεο κνδίζηξεο 

ηεο αχξηνλ»
237

. «Μαζήκαηα Κνπηηθήο-Ραπηηθήο ΕΑΝ», «Γίπισκα Παξηζίσλ 

ECOLE PIGIER Superieure» ιε διενήζζα ηαζ αναδζκά ιαεήιαηα ζηδκ 

Μδηνμπυθεςξ-Πεκηέθδξ 3
238

. Ο «Οίθνο Κνπηηθήο- Ραπηηθήο» ηδξ Νηίκαξ 

Εαιάκμο, πμο οπυζπεηαζ ζε «έλα κήλα ζα ζαο ηειεηνπνηήζε ψζηε λα κπνξήηε λα 

θφβεηε κφλεο ζαο θνξέκαηα, Σαγηέξ, Παιηά. Εεηήζηε πξφγξακκα ηνπ εξγαζηεξίνπ 

καο» Αθςπεηήξ 46 (Κμθςκάηζ)
239

. «Κνπηηθή Ραπηηθή» ηδξ Καξ ΑΘΑΝ, ηδξ 

ζπμθήξ «PIGIER» Πανζζίςκ ζηδκ Λεςθ. Κδθζζίαξ 134 ζημ ηένια Αιπεθμηήπςκ, 

«θαηαξηίδεη ηάρηζηα ηέιεηεο κνδίζηξεο θαη εθνδηάδεη εηο ηαο επηζπκνχζαο δίπισκα 

αλσηάηεο ρνιήο Παξηζίσλ»
240

 ηαζ ημ «ΛΟΤΣΔΗΑ (Lutetia»),Τπνθαηάζηεκα ελ 
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Διιάδη [ηνπ] Παλεπηζηεκίνπ Κνπηηθήο θαη Αλσηέξαο Ραπηηθήο ησλ Παξηζίσλ», 

ζηδκ Αεήκα ζηδκ μδυ Δνιμφ 27, ζηδκ Κδθζζζά, ζηδκ Μεηαλά 30, ζημκ Πεζναζά
241

 

(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.217-225). Αθθά ηαζ ηα «Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ 

Κνπηηθήο-Ραπηηθήο» ηδξ Αζη. Καναβζάκκδ, ζηδκ υδυ Νίηδξ 54 ζηδκ Αεήκα, Λ. 

Βαζζθέςξ Κςκζηακηίκμο ηαζ Πθάηςκμξ ζημκ Πεζναζά, ηαζ ημο Σζμπακέθδ ζηδκ 

Ξεκμθχκημξ 1, πμο δέπεηαζ ιαεήηνζεξ υθμ ημ πνυκμ ιε δίδαηηνα 2.500 δναπιέξ 

εηήζζα βζα υθδ ηδκ πενίμδμ ηδξ θμζηήζεςξ
242

.  

Οπςζδήπμηε μ ηνυπμξ πμο πενζέβναρε δ Φζθδζζάημο βζα ηζξ επζζηέρεζξ ζημ 

Πανίζζ ελαημθμοεεί ζε υθδ ηδκ πενίμδμ 1950-1974. 

φιθςκα ιε ημκ Κχζηα Καθοαζχηδ
243

 απυ ημ 1956 ακμίβεζ ημ πνχημ ημο 

ηαηάζηδια ιε οθζηά ιμδζζηνχκ «ζηνλ δξφκν κε ην φλνκα ηνπ Θενχ ηνπ εκπνξίνπ» 

ηδκ Δνιμφ - ηαζ ελαημθμοεεί ιέπνζ ηαζ ζήιενα ζημκ ίδζμ δνυιμ - δεκ άνβδζε κα 

ζοκενβαζηεί ιε ημοξ ιεβαθφηενμοξ Οίημοξ ηδξ βαθθζηήξ πνςηεφμοζαξ ηαζ κα 

«θέξλεη ηηο θαηλνχξγηεο ηδέεο» ηζ αλεζμοάν εκδοιάηςκ, «ηα θαιά πιηθά πηα», κα 

δδιζμονβεί δζηά ημο οθζηά υπςξ βζα πανάδεζβια ηδκ «θαξίλα»
244

. ηδκ δεηαεηία 

ημο 1960 ζοκενβάγεηαζ ιε βάθθμοξ ηαζ ακμίβεζ βναθείμ ηαζ ζημ Πανίζζ. Χζηυζμ 

ακεθθζπχξ ηαζ πνμζςπζηά παναημθμοεεί ιαγί ιε ηδκ δελζμηέπκδ ιμδίζηνα ζφγοβυ 

ημο Φςηεζκή, ηζξ βαθθζηέξ ημθελζυκ, ηναηά βναπηέξ ζδιεζχζεζξ, αβμνάγεζ 

θζβμονίκζα ηαζ απυ ημ ιαβαγί ημο εκδιενχκμκηαζ δςνεάκ μζ βοκαίηεξ απυ ηζξ 

«αξηζηνθξάηηζεο» πεθάηζζζέξ ημο ιέπνζ ηζξ ιμδίζηνεξ, ηυζμ βζα ηδκ ιυδα υζμ ηαζ 

βζα κέμοξ ηνυπμοξ ηαηαζηεοήξ. Γζαηί ηάεε νμφπμ είκαζ ιζα μκηυηδηα, υπςξ 

παναηηδνζζηζηά θέεζ μ Νηζυν ζηζξ βαθθίδεξ ιμδίζηνεξ πμο πνμζπαεμφκ κα ημκ 

ακηζβνάρμοκ. Γεκ είκαζ ιυκμ ημ παηνυκ, αθθά δ ηεπκζηή πμο «αιιάδεη καδί κε ηελ 

κφδα», δ υθδ πμζυηδηα εκυξ ηαθμφ εκδφιαημξ ελανηάηαζ απυ ηα οθζηά ηαζ ημκ 

ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ημοξ. Αοηυ ημ δζαθμνμπμζεί ηαζ ημ ηάκεζ αοηυ πμο θέιε «ζηθ» 

245
. 

ε υθδ ηδκ οπυ ελέηαζδ πενίμδμ μ Καθοαζχηδξ ακαθένεζ ηζξ επζζηέρεζξ 

βκςζηχκ μίηςκ ηδξ Αεήκαξ ζημ Πανίζζ υπμο πνμιδεεφμκηαζ οθάζιαηα ηαζ οθζηά. 

Γζάζδιεξ ιμδίζηνεξ ζοκήεςξ ζοκμδεφμοκ ηζξ πθμφζζεξ πεθάηζζζέξ ημοξ ,ηζξ 

πνμζηεηθδιέκεξ ηςκ βαθθζηχκ μίηςκ, παναημθμοεμφκ ηζξ επζδείλεζξ ημοξ ηαζ 

ακηζβνάθμοκ ηδκ ηαζκμφνβζα ιυδα. Αβμνάγμοκ ηάπμζα ηνμηί, ηονίςξ απυ βαθθίδεξ 

παηνμκίζη (δζεοεφκηνζεξ) ηαζ ιεηαθένμοκ ηδκ ηαζκμφνβζα βναιιή. Πνμιδεεφμκηαζ 
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οθάζιαηα ηαζ πμθθέξ θμνέξ άπνδζηα οθζηά. Χζηυζμ ακάθμβδ πενζβναθή 

πνμηφπηεζ ηαζ απυ ηδκ ζοκέκηεολδ ημο θίθμο ζοκαδέθθμο ηαζ δάζηαθμο Γζάκκδ 

Βμφνμο. 

ηζξ μδμφξ Δοαββεθζζηνίαξ ηαζ Αβίμο Μάνημο, ηδ θηδκή αβμνά ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1950, υπςξ θέεζ μ Σζεηθέκδξ, «καδί ζηα καγαδηά κε ςηιηθά ππάξρνπλ 

stands κε παηξφλ θαη θσηνγξαθίεο, ζθίηζα αγφξαδεο ην παηξφλ, ην πήγαηλεο ζπίηη 

ζνπ θαη ην πάιεπε, ην βαζάληδε ε κνδίζηξα ηεο γεηηνληάο λα ην θέξεη ζην ζψκα ζνπ».  

Σα ηαθά παηνυκ οπάνπμοκ ζηζξ «παηξνλαηδνχδεο» ηδξ Δνιμφ, θέεζ μ 

Καθοαζχηδξ, ιε οθάζιαηα «θξάρηεο» ζημ δνυιμ αθθά ηαζ δεφηενδξ πμζυηδηαξ βζα 

ημοξ αζημφξ, υπςξ θέεζ παναηηδνζζηζηά μ Σζεηθέκδξ.  

Ο Καθοαζχηδξ ζηδκ ζοκέκηεολή ημο ζδζαίηενα ακαθένεδηε ζηδκ 

«παηξνλαηδνχ» Δοβεκία Ρέππα, ηδκ βοκαίηα πμο λεπςνίγεζ ηαζ εεςνεί ημ ένβμ ηδξ 

ζζάλζμ ιε αοηυ ημο Σενγυπμοθμο ζημκ ημιέα ηδξ ιυδαξ: 

 «Να αλαθέξεηε, θχξηε Ρήγα, ηνλ ξφιν πνπ έπαημε ζηελ Διιάδα ε 

Ρέππα. Ζ θνβεξή, μχπληα γπλαίθα ε κεγάιε δαζθάια πνπ λνκίδσ ην 

ζπίηη ηεο ήηαλ θάπνπ ζηα Δμάξρεηα. Καηεβαίλαλε θακηά πελεληαξηά 

κνδίζηξεο, έβαδε ηα παηξφλ πάλσ ζηα ζαλίδηα θαη ηνπο εμεγνχζε (…), 

απηφ είλαη ηνπ Νηηφξ (…), εθείλν ηα ηάδε (…), κε θάζε ιεπηνκέξεηα, θαη 

κφιηο έβιεπε θακηά λα κηινχζε, ηελ έβγαδε έμσ (…). Γχζθνιε γπλαίθα 

δελ κηινχζε ζε άλζξσπν, θαηάθεξα κέζα απφ ηελ δνπιεηά θαη ηελ 

έθαλα θίιε (…), θαη ηνπο έιεγε, ζα πάηε λα πάξεηε ηα πιηθά απφ θεη 

(…), ν θχξηνο Καιπβηιψηεο ζα ζαο πεη ηη ζα βάιεηε (…), έβγαδε πνιιά 

ιεθηά απφ ηελ δνπιεηά ηεο θαη αγφξαδε δέθα –είθνζη απφ ηα παλάθξηβα 

παηξφλ ησλ Οίθσλ ζην Παξίζη θαη έθαλε ηελ αλαπαξαγσγή. Ζ Ρέππα 

θαη ν Σεξδφπνπινο πξέπεη λα κπνπλ ζην Πάλζενλ(…)» 

ημ ενχηδια πμζμί Οίημζ ιεζμονακμφζακ ζηδκ Αεήκα, μ Καθοαζχηδξ 

απάκηδζε: «Έρσ πειάηεο απφ φιε ηελ Διιάδα ζην αξρείν κνπ, ρσξηζκέλνπο ζε 

θαηεγνξίεο». Όιςξ ακαθένεδηε εηηεκχξ ζηδκ ηεπκζηή ηδξ Κμνηέζδ, ηδξ ιμδίζηναξ 

ηδξ μδμφ Δνιμφ, πμο ένααε ηα ηαθφηενα ηαβζέν ζηδκ Αεήκα ηαζ «έπξεπε λα πάξεηο 

άδεηα γηα λα παο λα ζε ξάςεη». ηδκ ηονία Σζμφπθμο, «ηελ αλέι ηεο Διιάδνο», 

υπςξ ηδκ παναηηδνίγεζ. ημ «θαηλφκελν Δπδνθία», ηδκ πακέλοπκδ ιμδίζηνα ημ 



 

303 

 

«λνχκεξν έλα» ζηδκ Δθθάδα. Αθθά ζδζαίηενδ ακαθμνά ηάκεζ ηαζ ζημκ Νηίιδ 

Κνίηζα, ημκ αζηυ «beau viveur», ζοββεκή ηδξ Μεθίκαξ Μενημφνδ, πμο υπςξ 

οπμζηδνίγεζ, ήηακ μ ηαθφηενμξ ηεπκίηδξ, πμο έθηζαλε ημ ηαθφηενμ ζε εθανιμβή 

πακηεθυκζ ζηδκ Δθθάδα ηαζ υπζ ιυκμ. Ο Καθοαζχηδξ ακαθένεδηε ηαζ ζηδκ Φχθδ 

Βαζζθεζάδμο, ηδκ «φκνξθε κνδίζηξα απφ ηνλ Βχξσλα», πμο άκμζλε ημ αηεθζέ ηδξ 

ζημ ηέκηνμ ηδξ Αεήκαξ ιε πνειζένα ηδκ δεηαεκζάπνμκδ ηαθακημφπα Φςηεζκή, 

ιεηέπεζηα βοκαίηα ημο ηαζ ζοκενβάηζδά ημο.  

ημ ίδζμ ενχηδια, μ Σζεηθέκδξ ακαθένεδηε ζημοξ Οίημοξ Σζαιαδμφ, 

Εςνγέη, Παπαζηεθάκμο, Νίηζαξ, Γζχνβμο ηαονυπμοθμο, πμο ζηδκ «δεθαεηία ηνπ 

1960 παίξλεη ησλ νκκαηηψλ ηνπ θαη κεζνπξαλεί ζηελ Νέα Τφξθε» ηαζ ημκ 

πνμπμθειζηυ Οίημ ημο Δοαββεθίδδ, πμο ηαζ αοηυξ υιςξ ζηδκ δεηαεηία ημο 1940, μ 

«κεγάινο ληεδάηλεξ», θεφβεζ απυ ηδκ Δθθάδα ζημ ελςηενζηυ ηαζ αθήκεζ πίζς ημκ 

Οίημ ημο ζηδκ δοκαιζηή βοκαίηα ημο ηδκ Βάζς Κμονηίδμο, πμο ιεηά ημκ πυθειμ, 

ιε ηδκ ηυνδ ημο ηδκ Έθθδ, «ηελ παλέκνξθή Καξπάηηδα», ζοκεπίγμοκ ηδκ 

θεζημονβία ημο «ζεκαληηθνχ θαη πνιχ κεγάινπ θαη εληππσζηαθνχ Οίθνπ ζηελ 

Όζσλνο 8». 

Σδκ ακαπαναβςβή ηδξ λεκυθενηδξ ιυδαξ ιέζς ημο εζζαβυιεκςκ 

θζβμονζκζχκ ηαζ παηνυκ, ζηδκ ζοκέκηεολδ πμο ιμο πανεπχνδζε, ηδκ πενζβνάθεζ 

ηαζ μ Βθάζζδξ Βέθθζμξ, μ κεανυξ απυθμζημξ ηδξ ζπμθήξ Γμλζάδδ, πμο ζηζξ ανπέξ 

ημο 1960 αζπμθείηαζ πανάθθδθα ςξ δζαημζιδηήξ ζημο Καηνάκηγμο αθθά ηαζ θυβς 

ηδξ άκεζήξ ημο ζημ ζπέδζμ ιυδαξ ζοκενβάγεηαζ ιε ημ ηαηάζηδια ημο Φζθζππίδδ 

ζηδκ Πενζηθέμοξ, υπμο εηηυξ απυ ηα εζζαβυιεκα θζβμονίκζα – είκαζ αηνζαά ηαζ 

ημζηίγμοκ ζοκάθθαβια - εηδίδεζ ηαζ δζηά ημο έκηοπα ηαζ ακαθαιαάκεζ ηδκ 

εζημκμβνάθδζδ ιε ζπέδζα ιυδαξ. Αθθά επί πθέμκ μζ ιμδίζηνεξ πμο αβμνάγμοκ 

παηνυκ γδημφκ απυ ημκ Βέθθζμ κα ημοξ ηα ζηζηζάνεζ κε «εμηξά ακνηβή», πμο εα ηζξ 

ακαααειίζεζ ζηα ιάηζα ηςκ πεθαηζζζχκ ημοξ. 

Όιςξ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1960, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηζξ δζαθδιίζεζξ, 

ακένπμκηαζ μζ ζπμθέξ ιμκηεθίζη. Σμ επάββεθια ηδξ ιμδίζηναξ απυ ημ δεφηενμ ιζζυ 

ημο 20μφ αζχκα ανπίγεζ κα οπμπςνεί, υπςξ ακαθένεζ δ Αθζπνάκηδ - Μανάημο ζηδκ 

ένεοκά ηδξ βζα ημ Κ.Δ.Θ.Η.
246

. 

Σέθμξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί δ επζζήιακζδ ημο Καθοαζχηδ πμο ιε έκημκδ 

θςκή ιμο είπε: «Σα ξεηάιηα ζψζαλε ηελ Διιάδα», ηαζ έπεζ δίηζμ, ηναηχκηαξ ζηδ 
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ικήιδ ιμο ημ ηαηάζηδια ημο Ηςζδθίδδ ζημκ Πεζναζά ιε ηα υιμνθα πνςιαηζζηά 

παηεηάηζα οθάζιαημξ, πμο μζ βοκαίηεξ ηα ηναημφζακ ζημ πένζ ηαζ έηακακ ημοξ 

οπμθμβζζιμφξ ημοξ βζα ημ ακ εα ημοξ θεάζεζ βζα ημ ζπέδζμ ημο θμοζηακζμφ ημοξ, 

ημ δζζδζάζηαημ φθαζια, πμο υηακ ημ ηυρεζξ ζημ παηνυκ απμηηά ηαζ ηδκ ηνίηδ 

δζάζηαζδ, ηαζ αβηαθζάγεζ ημ ζχια. Αοηυ ημ εκηυπζζα πμθφ κςνίξ ζημ ζπίηζ ιαξ 

ζημκ Πεζναζά, υηακ ενπυηακ δ ιμδίζηνα κα νάρεζ ηα θμνέιαηα ηδξ ιδηέναξ ιμο. 

Πάκηα απθά, αθθά πάκηα ιε ηάηζ.  

Χζηυζμ, απυ ηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 ανπίγμοκ μζ ηαζκμημιίεξ, 

υπςξ θαίκεηαζ απυ δδιμζζεφιαηα ηδξ «Γ».  

ηδκ Δθθάδα (1950) «δελ έρνπκε καδηθή παξαγσγή [εθαξκνζηψλ] 

γπλαηθείσλ θνξεκάησλ. Διάρηζηεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ θαη κ’ φιν πνπ άξρηζαλ λα 

θάλνπλ δεηιά ηελ εκθάληζή ηνπο ζηηο βηηξίλεο έηνηκα θνξέκαηα, δελ κπνξνχκε λα 

κηινχκε γηα καδηθή παξαγσγή», πθδνμθμνμφιαζηε απυ ακοπυβναθμ δδιμζίεοια 

ηδξ «Γ»
247

.  

Οζ πθμφζζεξ αζηέξ νάαμκηαζ ζε βκςζημφξ ναπηζημφξ μίημοξ ηςκ Αεδκχκ 

ηαζ ακαπανάβμοκ ημκ βαθθζηυ ζονιυ, εκχ ιμδίζηνεξ ιέζς θζβμονζκζχκ ηαζ 

έημζιςκ παηνυκ ημκ ακαπανάβμοκ ζηζξ βεζημκζέξ
248

.  

Ο Οίημξ Δοαββεθίδδ - Κμονηίδμο είκαζ έκαξ «απφ ηνπο θπξηφηεξνπο νίθνπο 

ησλ Αζελψλ» ιε ζδζμηηήηνζεξ ηδκ δεηαεκζάπνμκδ ηυηε Έθθδ Δοαββεθίδμο - 

ζπμοδαζιέκδ «κνληειίζη» ζηδκ Νέα Τυνηδ ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940, πμο 

ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ ζπμοδχκ ηδξ πανμοζζάγεζ ςξ ιακεηέκ ηζξ δδιζμονβίεξ ημο 

δζάζδιμο παηένα ηδξ Γζάκκδ Δοαββεθίδδ ζηδκ Αιενζηή - ηαζ ηδκ ιδηένα ηδξ 

Βάζς Κμονηίδμο
249

. 

Οζ ζδιακηζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ Αιενζηήξ ζηδκ ημοθημφνα ηδξ κεανήξ Έθθδξ 

Δοαββεθίδμο ακηζηαημπηνίγμκηαζ ηαζ ζηδκ δναζηδνζυηδηα ημο Οίημο. Όπςξ 

θαίκεηαζ ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ αλία ηδξ επςκοιίαξ, (ηδξ θίνιαξ, ζήιενα brand 

name) ηαζ ηζξ επενπυιεκεξ ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα ημο εκδφιαημξ. Καζ είκαζ μ ιυκμξ 

μίημξ ναπηζηήξ πμο απυ ηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ηαζκμημιεί, αζηεί ιάνηεηζκβη. 

Απεοεφκεηαζ ζηδκ ενβαγυιεκδ βοκαίηα ιε πνμζζηέξ ηζιέξ. Γδιζμονβεί πανάθθδθα 

ιε ηδκ Τρδθή Ραπηζηή ιπμοηίη έημζιςκ εκδοιάηςκ
250

, είκαζ μ ιμκαδζηυξ ζηδκ 
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Αεήκα πμο ηάεε ζαζγυκ πανμοζζάγεζ ημθελζυκ Τρδθήξ Ραπηζηήξ ηαζ έημζιμο 

εκδφιαημξ. υπςξ θαίκεηαζ απυ δδιμζίεοια ηδξ «Γ»
251

. 

«Ζ επίδεημηο αξρίδεη κε θφξεκα ηεο ‘κπνπηίθ’, δειαδή εηνίκσλ 

θνξεκάησλ ηνπ νίθνπ. Έλα θαξψ θφξεκα δέλεη κε ράξη ινμά ζην 

ληεθνιηέ έλα θαζθφι κε μέθηηα ζην ηειείσκά ηνπ (…) Ζ επίδεημηο ηεο 

‘κπνπηίθ’ ηειεηψλεη κε έλα ξεγθιάλ θακειφ παιηφ (…) Σψξα έξρνληαη 

θαη πεξλνχλ απφ κπξνζηά καο έλα – έλα θνξέκαηα ηαγηέξ, παιηά, 

ζρεδηαζκέλα απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ξάθηεο ηνπ Παξηζηνχ (…) Ζ Μάγθπ 

Ρνχθ γαξλίξεη έλα καχξν θφξεκα ρνξνχ κε καχξε δαληέια. Ο Εάθ Φάζ 

βάδεη ζ’ έλα καχξν θφξεκα απφ κάιιηλε δσξδέηα άζπξν ζαηέλ γηαθά 

(…) Ο Νηηφξ(…) Ζ κφδα ηνπ 52 επηηξέπεη θάζε ηη. Μαθξχ θαη 

θνληφ(…)»
252

 

Αηυια δ Δοαββεθίδμο εκδοκαιχκεζ ημ πνμθίθ ημο Οίημο ειπθμοηίγμκηαξ 

ημ ηιήια ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ ηαζ ηδκ ιπμοηίη ημοξ ιε ηζξ δδιζμονβίεξ ημο 

δζάζδιμο παηένα ηδξ απυ ηδκ Αιενζηή, υπςξ πθδνμθμνμφιαζηε απυ ηδκ 

θςημβναθία ιε ηδκ θεγάκηα «Απφ ηελ επίδεημε «’Χη Κνπηχξ’ ηνπ Οίθνπ 

Δπαγγειίδε-Κνπξηίδνπ»
253

. 

Πανάθθδθα ακαβκςνίγεζ ηδκ ζδιαζία ηςκ εηπηχζεςκ ηαζ ηδξ 

δζαθήιζζδξ:
254

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.226). 

Δπί πθέμκ επεηηείκεζ ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημο ηαζ ζημκ ημιέα ηςκ δχνςκ, 

υπςξ θαίκεηαζ απυ δζαθδιζζηζηή ηαηαπχνδζδ ημο 1959
255

 (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.227). 

Απυ ηζξ ανπέξ ηζξ δεηαεηίαξ ημο 1950, επίζδξ θεδκά έημζια βοκαζηεία 

θμνέιαηα - πνςζκά, απμβεοιαηζκά, αιπζβζέ - ηάκμοκ δεζθά ηδκ ειθάκζζή ημοξ, 

υπςξ βζα πανάδεζβια, ζηα ηαηαζηήιαηα ηδξ ΔΣΑΜ, ζηδκ Βμοημονεζηίμο 8, Δνιμφ 

30, Αζυθμο 96
256

,(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.228), ζημκ Οίθν Α. Υαξηνπιάξε, ζηδ 

Εήκςκμξ 34 ηαζ Πεζναζχξ 6, πμο εηηυξ απυ ιαεήιαηα Κμπηζηήξ-Ραπηζηήξ 

«πσινχληαη έηνηκα θνξέκαηα απφ 40.000 έσο 95.000 δξρ. (…)»
257

(αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.229), ηαζ Αδειθνί Σζηηζφπνπινη, Πακεπζζηδιίμο 47 
258

, (αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.230), ζφιθςκα ιε ηζξ δζαθδιζζηζηέξ ηαηαπςνήζεζξ ημοξ πμο ζοκάκηδζα 

ζηδκ «Γ».  
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 Πανάθθδθα λεηζκμφκ επζδείλεζξ ιυδαξ, ακηίεεηα ιε ημοξ εηπνμζχπμοξ 

ορδθήξ ναπηζηήξ πμο πανμοζζάγμοκ ζηα ζαθυκζα ημοξ βζα ηζξ αζηέξ
259

, ζε ιεβάθα 

λεκμδμπεία ηαζ εέαηνα ηδξ Αεήκαξ απεοεοκυιεκεξ ζημ εονφ ημζκυ, πμο πνμςεεί ιε 

δδιμζζεφιαηά ηδξ δ «Γ»
260

.  

«Μεγάιε θνζκνζπξξνή ηελ πεξαζκέλε Σεηάξηε ην απφγεπκα ζην 

ζέαηξν Μνπζνχξε. Ο θφζκνο, ηδίσο ν γπλαηθφθνζκνο γηα ηελ αθξίβεηα, 

φιν θη εξρφηαλ, παξ’ φιε ηε βξνρή. ην ηέινο πνιινί παξαθνινχζεζαλ 

φξζηνη. Άμηδε φκσο ηνλ θφπν θαη ε παξάζηαζη, ηεο νπνίαο ε επηηπρία 

δελ νθείιεηαη ζηνλ εθιεθηφ ζίαζν ηνπ ζεάηξνπ, αιιά ζε άιινπο 

ιακπξνχο ζθελνζέηεο θαη θαιιηηέρλεο ηνπο Αδειθνχο Σζηηζφπνπινπο 

(…)»
261

. 

Απυ ημ 1954 ηαζ ελήξ, δ «επηδεκία» ηςκ ιπμοηίη – ηα ιζηνά ιαβαγάηζα ιε 

πμζηίθα έημζια είδδ - ελαπθχκεηαζ ζημ ηέκηνμ ηαζ ζηζξ ζοκμζηίεξ ηδξ Αεήκαξ
262

. 

Σμ 1955 ημ Αηειηέ ηάξξ (sic) ζηδ ημά Ανζαηείμο 12 δζαθδιίγεηαζ κε «έηνηκα 

αιιά φρη εηνηκαηδίδηθα» ηαβζέν ηθαζζηά, θακηαζγί, ζπμν, πανέπμκηαξ ηαζ εοημθίεξ 

πθδνςιήξ
263

. (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.231). 

 Σμ 1958, ζφιθςκα ιε ένεοκα ημο πενζμδζημφ «Γ», έημζια βοκαζηεία 

εκδφιαηα δζαεέημοκ ηαζ ηα ηαηαζηήιαηα Αδειθνί Λακπξφπνπινη ηαζ ημ ηαηάζηδια 

κεςηενζζιχκ Υξπζηθφπνπινπ
264

. 

Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ, ιμθμκυηζ ηαζ ζηδκ δεηαεηία ημο 1950 ελαημθμοεεί 

δ πζζηή ακηζβναθή ημο βαθθζημφ ζονιμφ, παναηδνείηαζ δ ηάζδ ηαζ βζα πνμζςπζηή 

δδιζμονβία. Γζα πανάδεζβια ζε είδδζδ ηδξ «Γ» δζααάγμοιε υηζ δ Θέηζξ Γνάρα ή 

Γνάθα (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.232) ζηδκ ΔΣΑΜ δεκ δδιζμονβεί απυ ακηζβναθέξ: 

«(…) Μάιηζηα ηφζα ήηαλ ηα κνληέια πνπ επέδεημε ε ΔΣΑΜ, ην 

απφγεπκα ηεο 31
εο

 Οθησβξίνπ [1952] ζηελ αίζνπζα ηνπ Ξελνδνρείνπ 

ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Καη κεηαμχ ηνπο δελ ππήξρε νχηε έλα κνληέιν 

ηνπ Νηηφξ, ηνπ Φάζ, ή νπνηνπδήπνηε άιινπ κεγάινπ θαη γλσζηνχ μέλνπ 

δεκηνπξγνχ κφδαο. Όια ηα 115 κνληέια πνπ πέξαζαλ κπξνζηά καο (…) 

ήηαλ φια γλήζηα ειιεληθή παξαγσγή δεκηνπξγήκαηα κηαο 

ζρεδηάζηξηαο: ηεο δίδνο Θέηηδνο Γξάςα»
 265

. 
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Σμ 1955 μ Γδιήηνδξ Κνίηζαξ, ιαγί ιε ηζξ επζααθθυιεκεξ ακηζβναθέξ απυ ηζξ 

αζηέξ
266

, πανμοζζάγεζ ζηδκ πνχηδ ημο επίδεζλδ ηαζ δζηέξ ημο «θξεαζηφλ»: 

«(…)Ζ θνιεμηφλ πεξηειάκβαλε κνληέια ησλ κεγαιχηεξσλ νίθσλ ησλ 

Παξηζίσλ Νηηφξ, Φάη, Επβαλζχ, Μάγγπ Ρνχθ, Εάθ Γθξίθ, Τκπέξ ληέ 

Επβαλζχ θιπ, θαζψο θαη θξεαζηφλ ηνπ Κξίηζα (…)»
267

.  

Ακάθμβδ ηαηηζηή εα αημθμοεήζμοκ ζηζξ επζδείλεζξ ημοξ ηαζ μζ 

Μαονυπμοθμξ, Κζμοζυπμοθμξ ηαζ Δοδμηία ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950, 

υπςξ δζααάγμοιε ζηδ «Γ»: 

«Ζ επίδεημηο ηεο θνιεμηφλ ηνπ θ. Κψηζα Μαπξφπνπινπ, ηεο νδνχ 

Κξηεδψηνπ 3, ήηαλ απφ ηηο πην σξηαίεο θαη ελδηαθέξνπζεο ηεο ζαηδφλ. 

ηελ Μεγάιε αίζνπζα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο (…) παξήιαζαλ ηέζζεξα 

ραξηησκέλα καλεθέλ θη αλάκεζά ηνπο ε Έθε Μειά (…) παξνπζίαζαλ 

άπεηξα κνληέια, απνγεπκαηηλά, θνθηαίει θαη βξαδπλά, ηαγηέξ, παιηά, 

κνληέια ησλ Νηεζέ, Μπαικαίλ (…), αιιά θαη θξεαζηφλ ηνπ θ. 

Μαπξφπνπινπ»
 268

.  

«Μέζα ζε επράξηζηε αηκφζθαηξα γεκάηε απφ θνκςέο θπξίεο έγηλε ε 

επίμεημηο ησλ κνληέισλ ηνπ . Κνπζφπνπινπ νδφο Μαζζαιίαο 12. Σα 

κνληέια παξνπζίαζαλ ηα ραξηησκέλα καλεθέλ Αληνπαλέηα 

Ρνληνπνχινπ θαη Έθε Μειά (…) Έλα ζαπκάζην βξαδπλφ κνληέιν ηνπ 

Νηηφξ (…) σξαηφηαην κνληέιν ηνπ Κηνπζφπνπινπ απφ βεινχξ ληξαπέ 

(…)»
269

  

«Νπθηθφ ήηαλ ην θινπ ηεο επηδείμεσο ηνπ νίθνπ ‘Δπδνθία’ πνπ αλ θαη 

ληεκπνπηάξεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη πνιιά ζην ελεξγεηηθφ ηνπ, γηα 

ηελ πνιχ επηκειεκέλε εξγαζία ηνπ. ηελ αλνημηάηηθε ζπιινγή καο 

έδεημε κνληέια πιείζησλ φζσλ κεγάισλ γαιιηθψλ νίθσλ θαζψο επίζεο 

δεκηνπξγίεο ηεο ηδίαο (…)»
270

.  

Σμ 1961 δ μθία Λμφιπμο (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.233) ακμίβεζ ηδκ πνχηδ 

ζπμθή ιμκηεθίζη ζηδκ Αεήκα, «ηνχληην Διεπζέξσλ πνπδψλ», ηαζ ηάκεζ ημ 

πνχημ αήια πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή ζημκ ηυπμ ιαξ, κα εηπαζδεφζεζ ημοξ 

πνχημοξ ζπεδζαζηέξ ιυδαξ ηαζ εκδοιαημθυβμοξ ζημ εέαηνμ ηαζ ζημκ 

ηζκδιαημβνάθμ ζηδκ Δθθάδα ηαζ υπζ ιυκμ
271

. Καζ δεκ ε’ ανβήζεζ κα ηάκεζ βκςζηή 
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ηδκ δμοθεζά ηςκ κέςκ δδιζμονβχκ ιε ζοιιεημπέξ ημοξ ζε δζαβςκζζιμφξ υπμο ηαζ 

ανααεφμκηαζ
272

 αθθά ηαζ κα δζμνβακχκεζ βζ’ αοημφξ επζηοπδιέκεξ επζδείλεζξ ιυδαξ 

πανμοζζάγμκηαξ ηζξ δδιζμονβίεξ ημοξ, πμο ηζξ θζθμλεκεί δ «Γ»
 273

. Νέεξ ζπμθέξ εα 

πνμηφρμοκ ιε πμζηζθία ζπμοδχκ ηαζ νοειίζεςκ, υπςξ ημ «Πξφηππν 

πνπδαζηήξην MODELISTES MODE», δ «Ηδησηηθή ρνιή ρεδηαζηψλ Μφδαο θαη 

Κνπηηθήο ‘Μνληειίζη’: Βεινπδάθε», ημ «Πξψηππν Ηλζηηηνχην ‘ΜΠΟΕΑΡ’- Beaux 

Arts d’ Athens», μ «akto-ΑΚΣΟ» (Αζελατθφο Καιιηηερληθφο & Σερλνινγηθφο 

Όκηινο), ημ «Κέληξν Δπαγγεικαηηθψλ πνπδψλ Μνληειίζη» ιε ζδνοηέξ ημκ «Μαηηξ 

ηεο Τςειήο Ραπηηθήο Γηάλλε Σζνπαλέιιε θαη ηνλ Δλδπκαηνιφγν ηνπ Δζληθνχ 

Θεάηξνπ Φξαγθίζθν Κάππν», ηδκ FILIAL: -Κνπηηθήο Μνληειίζη Παξηζίσλ, δ 

πμθή Μμκηεθίζη ηδξ «θαιιηηερληθήο εηαηξείαο αζελψλ (sic) ΚΔΑ» η.ά., υπςξ 

πνμηφπηεζ απυ δζαθδιίζεζξ ημο πενζμδζημφ
274

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.234-242). 

Σμ 1963 δ Ακημοακέηα Ρμκημπμφθμο - δ «Α΄ Μηο Διιάο» ηςκ ηαθθζζηείςκ 

ημο 1953, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.243), «έλα απ’ ηα πξψηα καλεθέλ» ηδξ Αεήκαξ», 

ακμίβεζ ημ «Κέληξν Κνκςφηεηνο» (πμθή ιακεηέκ πμο εηπαζδεφεζ ηα κέα ημνίηζζα 

δζδάζημκηάξ ημοξ ηδκ πάνδ ηαζ ηδκ ημιρυηδηα), εκχ πανάθθδθα δδιζμονβεί ηαζ 

πναηημνείμ ιμκηέθςκ ζοιαεαθδιέκμ «κε δηάθνξεο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο θαη κε 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν φπνπ ζπληζηά ηα κέιε ηνπ, καζήηξηεο αιιά θαη εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο, πξνθεηκέλνπ γηα δηαθεκίζεηο ή γηα κηθξή ζπκκεηνρή ζε αλάινγεο 

ηαηλίεο»
275

, ακμίβμκηαξ κέμοξ επαββεθιαηζημφξ μνίγμκηεξ ζηζξ Δθθδκίδεξ.  

Σμ 1964, ιε «πξσηεξγάηε» ημκ δδιμζζμβνάθμ Γδι. Καηααεθάηδ, ζδνφεηαζ 

ημ «Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Μφδαο» - πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ «Τςειή Ραπηηθή», ην 

«Κέληξν Παξαδνζηαθήο Μφδαο»
276

 ηαζ ιαγζηή παναβςβή έημζιμο εκδφιαημξ-, 

δναζηδνζυηδηα ιε ζηυπμ ηζξ ελαβςβέξ εζδχκ ιυδαξ, δ μπμία «μεπεξλψληαο θαη ηηο 

πην αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο»
277

 ιέπνζ ηαζ ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο ανίζηεηαζ ζε 

ακμδζηή πμνεία. Μεηαθένς απυζπαζια απυ άνενμ ηδξ Όθβαξ Μπαηή, δ μπμία, ημ 

1973, πνμζηεηθδιέκδ ζε ηνζήιενδ ηνμοαγζένα ημο «Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

Μφδαο», ιεηαλφ άθθςκ ιαξ δίκεζ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ ζημπυ ημο 

μνβακζζιμφ ηαζ βζα ηδκ άκμδμ ηςκ ελαβςβχκ ηςκ εζδχκ ιυδαξ ζηδκ Δθθάδα ηαηά 

ηδκ πενίμδμ 1962-1973:  

«Ηδέα ζσζηή θαη πξσηφηππε ε δεχηεξε εηήζηα επίδεημε ηνπ ‘Διιεληθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ Μφδαο’ πνπ έγηλε ζε έλα θξνπαδεξφπινην (…) Σν πξσί ηεο 
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πξψηεο Ηνπιίνπ μεθηλήζακε γηα ην ηξίκεξν ηαμίδη νη πεξηζζφηεξνη 

θαιεζκέλνη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, πνπ νξγάλσζε ηελ εθδήισζε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ‘Κέληξν Παξαδνζηαθήο Μφδαο’ θαη ην πεξηνδηθφ 

‘Hellenic Fashion’ (…) Σν κεζεκέξη ηεο ίδηαο κέξαο ζην ‘αζελατθφ 

ζαιφλη’ ηνπ πινίνπ καο κίιεζε ν πξσηεξγάηεο ηεο ηδξχζεσο ηνπ 

Ηλζηηληνχηνπ, θ. Γεκ. Καθαβειάθεο, κίιεζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

πξσηφηππνπ απηνχ νξγαληζκνχ θαη αλαθέξζεθε ζηηο πξνυπνζέζεηο 

αλαπηχμεσο ηεο ειιεληθήο κφδαο. Απφ ηελ ηφζν ελδηαθέξνπζα νκηιία 

ηνπ ζπγθξαηήζακε: ‘Σν Ηλζηηηνχην κφδαο’ ηδξχζεθε ην 1964, επνρή πνπ 

ε Διιάδα δελ είρε παξνπζηάζε ηδηαίηεξα αμηφινγεο δεκηνπξγίεο ζην 

ρψξν ηεο κφδαο θαη ηνπ έηνηκνπ ελδχκαηνο (…) ζηελ νθηαεηία πνπ 

αθνινχζεζε κε ηελ επηκνλή θαη ηελ ππεχζπλε, πάληα δνπιεηά ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ νη εμαγσγέο εηδψλ κφδαο παξνπζίαζαλ απφηνκε άλνδν, 

μεπεξλψληαο θαη ηηο πην αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο (…) γηα ην δηάζηεκα 

1962-66, ήηαλ 400.000 δνιιάξηα, ζε έηνηκα ελδχκαηα. Μεηαμχ ηεο 

νθηαεηίαο 1964 θαη 1972, ε αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ππήξμε ηδηαίηεξα 

εληππσζηαθή. Μφλνλ ην 1972, νη εμαγσγέο έθζαζαλ ζην χςνο ησλ 

11.136.000 δνιιαξίσλ ελψ ην ζχλνιν ησλ εμαρζέλησλ εηδψλ κφδαο 

αλήιζε ζην ηθαλνπνηεηηθψηαην χςνο ησλ 123.587.000 δνιιαξίσλ 

(…)»
278

.  

ε αοηήκ ηδκ ηνμοαγζένα πναβιαημπμζήεδηακ επζδείλεζξ ιυδαξ ηαζ δ «σξαία 

δνπιεηά» ηςκ εθθήκςκ δδιζμονβχκ πανμοζζάζηδηε ζε «ρνξνγξαθηθφ ζψνπ» πμο 

επζιεθήεδηε μ Γδι. Απμζημθάημξ. ημκ ημιέα ημο έημζιμο εκδφιαημξ 

ζοιιεηείπακ δ Βίαζακ Γηακζχηδ, δ Φχθδ Βαζζθεζάδμο, μ Α. Κάθιπανδξ, μ 

Λαβμπακαβζςηυπμοθμξ ηδξ θίνιαξ Μμηίαμ, δ Νηυγζα, μ Μπάιπδξ Ξονάθδξ, 

(ακδνζηά), ηαζ μ Σάηδξ Σγζαάκδξ. Σμ παναδμζζαηυ φθακηυ, «πνπ πάληα 

πξνζθέξεηαη γηα ρίιηεο δπφ παξαιιαγέο», εηπνμζςπήεδηε απυ ημκ Μάνζμ 

Αεακαζζάδδ, ηδκ Δθέκδ Κυηημο, ημοξ Λεαακηή, Νίημ ηαζ Σάηδ, ηαζ ηδκ Α. 

Φνυκηγμο πμο απυ «θαηξφ πξνζπαζεί λα δηαζψζε ηελ επεηξψηηθε ελδπκαζία 

δνπιεχνληαο κε ην γλήζην παξαδνζηαθφ ηξφπν», υπςξ ζδζαίηενα επζζδιαίκεζ δ 

Μπαηή ζημ άνενμ ηδξ. Σέθμξ ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ ζοιιεηείπακ 

δ Φχθδ Βαζζθεζάδμο, δ Ρμφθα ηάεδ ηαζ μ Γζάκκδξ Σζμπακέθδξ. «Σα ρξπζά 

θνζκήκαηα πνπ ζηφιηδαλ ηα θνξέκαηα ήηαλ ηεο θίξκαο Πηηζνχιε-Γηβάξε θαη ηα 
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ζηνιίδηα ιατθήο ηέρλεο ηνπ Β. θαηζήηε»
279

. 

Σμ 1966 δ «Γ» δζαπζζηχκεζ πνυμδμ ηαζ πνμζςπζηή δδιζμονβία ζηζξ ημθελζυκ 

ηςκ Δθθήκςκ «καηηξ» ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ πμο ανπίγμοκ κα απμιαηνφκμκηαζ απυ 

ηζξ βαθθζηέξ ακηζβναθέξ:  

«Άλνημε θαινθαίξη ’66! Όπσο παξήιαζε απφ ηα ζαιφληα ησλ 

Διιήλσλ καηηξ ηεο ση θνπηχξ. Σσλ δεκηνπξγψλ ηεο ειιεληθήο κφδαο 

, πνπ έθιεηζαλ φιν ην αλνημηάηηθν θψο θαη ηε ραξά ηνπ θαινθαηξηνχ 

ζηα ηαγηεξάθηα, ηα καληφ, ηα θνξέκαηα, ηα ζχλνια ηεο πιαδ. Με η’ 

απίζηεπηα ζρέδηα θαη ηελ εθπιεθηηθή γθάκα ρξσκάησλ! Ζ ειιεληθή 

κφδα ελειηθηψλεηαη. Καη θπξίσο ζέιεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε 

κεγάιε αδειθή ηεο, ηε γαιιηθή κφδα!»
280

  

Δπίζδξ ημ 1966, υπςξ βνάθεζ δ Φακή Πεηναθζά, μ δζάζδιμξ πθέμκ Νηίιδξ 

Κνίηζαξ ζηδκ Αιενζηή, «επίζεκνο» ιε εζδζηυ ζοιαυθαζμ εκδοιαημθυβμξ ηδξ 

«Γηνπληβέξζαι» ηαζ ηδξ «Γηνπλάτηελη ‘Αξηηζηο» (ηζκδιαημβναθζηέξ εηαζνίεξ 

παναβςβήξ), «θέξλεη ηελ Χη-Κνπηχξ θνληά ζε θάζε Διιελίδα, παξαρσξψληαο 

κνληέια ηεο ζπιινγήο ηνπ ζε κεγάιν αζελατθφ θαηάζηεκα». φζηδια πμο ήδδ μζ 

«καίηξ» ημο ελςηενζημφ έπμοκ ηαεζενχζεζ πνμ πμθθμφ, ηαζ ζηδκ Δθθάδα 

εθανιυγεηαζ βζα πνχηδ θμνά. Ζ ημιρυηδηα ηδξ «Χη-Κνπηχξ», είκαζ ημ ίδζμ 

πνμζζηή ζηζξ ζηαν, ζηζξ ιεβάθεξ ημζιζηέξ ηονίεξ, ζηζξ απθέξ ενβαγυιεκεξ, ζε υθεξ 

ηζξ βοκαίηεξ. «Ζ Τςειή Μφδα, ζηε δηάζεζε ηεο θάζε κηαο. Έλα αθφκε απ’ ηα 

ζαχκαηα ηεο επνρήο καο!»
281

.  

Δλάθθμο, ημ 1969 δ «Γ» λεηζκά ηδκ δδιμζίεοζδ δζημφ ηδξ «Λεμηθνχ ηεο 

Μφδαο», πμο βνάθεζ μ Γδιήηνδξ Γζακκμοηάηδξ
282

, (αθ. Συι.2, Παν.1,εζη.244). 

Σμκ Ημφθζμ ημο 1970 ημ «Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Μφδαο» δζμνβακχκεζ «Σν 

Πξψην Φεζηηβάι Διιεληθήο Μφδαο» ζηδκ Αεήκα. ηυπμξ δ δζεεκήξ αβμνά. 

Πνμζηεηθδιέκμζ ηαζ έθθδκεξ δδιζμονβμί ημο ελςηενζημφ. Μμκηεθίζη ηαζ δζάζδιμζ 

έθθδκεξ δδιζμονβμί απυ ηδκ Αιενζηή, είκαζ ακηζιέηςπμζ ιε ηδκ Δθθδκζηή Τρδθή 

Ραπηζηή… Χζηυζμ, ημ Φεζηζαάθ δεκ είπε ηδκ ακαιεκυιεκδ επζηοπία.
283

.  

Σδκ ίδζα πνμκζά (1970), ζδνφεηαζ ημ «Κέληξν Διιεληθήο Τςειήο Μφδαο» ιε 

έδνα ημ αηεθζέ ημο Κχζηα Μαονυπμοθμο ζηδκ μδυ Λμοηζακμφ ζημ Κμθςκάηζ
284

 

ηαζ ιε ζηυπμ «Χη Κνπηχξ δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηνο»
 285

. 
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Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ζηδκ δεηαεηία ημο 1960 μ ημιέαξ ημο έημζιμο 

εκδφιαημξ είπε επεηηαεεί:  

 «ε θάζε γσληά ζηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο [ηεο Αζήλαο] μεπεδάεη θαη 

κηα ηδηαίηεξα ραξηησκέλε κπνπηίθ», ε κηθξή πνιιέο θνξέο γσληά, κε 

πξσηφηππν ληεθφξ, ιίγα σξαία έπηπια θαη ηα «κνλαδηθά εθζέκαηά ηεο 

καγλεηίδνπλ ηελ γπλαίθα»
 286

. 

Γζαθδιίζεζξ έημζιςκ εκδοιάηςκ πθδιονίγμοκ ηζξ ζεθίδεξ ηδξ «Γ». Δηηυξ 

απυ ημοξ Σζηηζφπνπινπο ηαζ Λακπξφπνπινπο, εκδφιαηα ανπίγμοκ κα εζζαάθθμοκ 

ζημο Βάξδα θαη Αλαγλσζηφπνπινπ, ζημο ηξαηεγίνπ ζηδκ Πθ. Καπκζηανέαξ, ζηδ 

Φςηίςκμξ Νέβνδ, ζημο Μηζηξηψηε ζηδκ Δνιμφ 39, ζημο Καηξάληδνπ πφξ, ζημο 

Γξαγψλα, ζημο Παπαγηάλλε, ζημ Μηληφλ
287

 η.ά. (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.245-253). 

 Οζ Αδειθνί Σζηηζφπνπινη επεηηείκμκηαζ ηαζ ακμίβμοκ ενβμζηάζζμ 

παναβςβήξ έημζιςκ εκδοιάηςκ
288

. Ζ οθακημονβζηή εηαζνεία Πεηξατθή Παηξατθή 

εζζένπεηαζ ζημ έημζιμ έκδοια ηαζ δζαθδιίγεηαζ ιε ζηυπμ κα ηαηαηηήζεζ υθεξ ηζξ 

πυθεζξ ηδξ Δθθάδαξ
289

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.254-255). 

Ηζπονή είκαζ ηαζ δ πανμοζία ηδξ πθεηημαζμιδπακίαξ, ζδζαίηενα ηςκ 

Σζζνμγίδδ, μζ μπμίμζ απυ ημ 1965 ιε ηδκ θίνια «Courtelle» έπμοκ ακαπηοβιέκμ 

ιεβάθμ δίηηομ πςθήζεςκ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα
290

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.256). Ζ 

πανμοζία ηςκ πθεηηχκ ηςκ TRICOSA – Σξηθφδα ηαζ ΓΔΚΑΡΕΑ ηάκεζ δναζηήνζα 

ηδκ έιιεζδ δζαθδιζζηζηή εηζηναηεία ηονίςξ ιέζς δζάζδιςκ δεμπμζχκ εεάηνμο 

ηαζ ημο εθθδκζημφ ηζκδιαημβνάθμο (Ξέκζαξ Καθμβενμπμφθμο, Αθίηδξ 

Βμοβζμοηθάηδ, Ρίηαξ Γζαθοκά, Σγέκδξ Κανέγδ, Δθέκδξ Ακμοζάηδ η.ά.), μζ μπμίεξ 

πνδζζιμπμζμφκ ηαζ δζαθδιίγμοκ ηα πνμσυκηα ημοξ
291

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.257-

258). Αηυια δ πανμοζία ηςκ Tricohar Πιεθηήξηα Ησάλλεο Υαξαιακπίδεο, 

ΔΡΗΟΜΑΡ Α.Δ. ζηδκ Αεήκα, Μειεκελή, Μπέξζνπ απυ ηδκ Θεζζαθμκίηδ, 

Νίθνγινπ, ιανηονμφκ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηθςζημτθακημονβίαξ υπςξ θαίκεηαζ ηαζ 

απυ ηζξ δζαθδιίζεζξ ημοξ ζηδ «Γ» 
292

. 

Πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960, ηαηά ηδκ πνμθμνζηή ιανηονία ημο 

ζδνοηή ημο akto (ΑΚΣΟ) ηαζ υπζ ιυκμ, Βθάζδ Βέθθζμο, μ ημιέαξ ημο έημζιμο 

εκδφιαημξ ακεεί ζημκ ηυπμ ιαξ: «Αθφκα θαη δηθεγφξνη» αθήκμοκ ημ επάββεθιά 

ημοξ, βζα κα αζπμθδεμφκ ιε ημ έημζιμ έκδοια, ζφιθςκα ιε ημκ πθδνμθμνδηή.  
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  «Οη κεγαιχηεξεο θίξκεο έηνηκσλ ελδπκάησλ θέξλνπλ απφ ην εμσηεξηθφ 

μέλνπο κνληειίζη ηνπο νπνίνπο πιεξψλνπλ κε ππέξνγθα πνζά», βεβμκυξ πμο εα 

πνμηαθέζεζ ημ 1967 ημκ ζοκδζηαθζζιυ ηςκ απμθμίηςκ ηςκ ζδζςηζηχκ ζπμθχκ ηαζ 

ηδκ ίδνοζδ ημο «σκαηείνπ Διιήλσλ Μνληειίζη» ιε πνςημαμοθία ημο κεανμφ 

ιμκηεθίζη Γδιήηνδ Λαβηαδάηδ, ιε έδνα ηδκ πμθή Μπμγάν ζηδκ Αεήκα
293

 (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.259). Δπίζδξ ηδκ ίδζα πνμκζά ζδνφεηαζ ζηδκ πνςηεφμοζα ηαζ δ 

«Έλσζηο Διιελίδσλ Μαλεθέλ θαη Φσηνκνληέισλ» ιε πνυεδνμ ηδκ Ακημοακέηα 

Ρμκημπμφθμο
294

.  

Σμ 1972, υπςξ ακαθένεδηε, μζ ελαβςβέξ ηδξ εθθδκζηήξ αζμιδπακίαξ ηδξ 

ιυδαξ είκαζ εκηοπςζζαηέξ
295

.  

Σδκ ίδζα πνμκζά ανπίγεζ δ ιεβάθδ εκδοιαημθμβζηή ένεοκα ημο ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ, 

ένεοκα ζςιαημιεηνζηή βζα ηδκ ηοπμπμίδζδ ημο ζςιαηυηοπμο ηδξ Δθθδκίδαξ, 

χζηε κα αμδεήζεζ ηζξ εθθδκζηέξ αζμιδπακίεξ κα πνμζθένμοκ ζηδκ αβμνά 

«θαινξξακκέλα θαη θζελά θνξέκαηα γηα φιεο ηηο ειηθίεο θαη ηνπο ηχπνπο ησλ 

γπλαηθψλ ζηνλ ηφπν καο»
296

. 

Σμ 1974, δζααάγμοιε ζηδ «Γ», υηζ «Σν πιεθηφ καο ληχλεη ηελ Δπξψπε». Ζ 

πνυηοπδ εθθδκζηή αζμιδπακία «Αζελατθά Πιεθηήξηα - «Αθνί Σζηξνδίδε » 

αημθμοεχκηαξ ημκ ηοιαηζζιυ ηδξ ιυδαξ ηαημνεχκεζ κα «αγθαιηάζε ηηο παξηδηάλεο, 

θαζψο θαη άιιεο θνκςέο ζε δηάθνξεο ρψξεο»
297

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.260). 

Σμ 1975 δ «κφδα έγηλε ηεο κφδαο» ζημ ααειυ πμο ζπεδυκ ημκηεφεζ ηάεε 

πμθοηαημζηία κα έπεζ ηδκ «ηδησηηθή ηεο κπνπηίθ»
298

. 

Αλίγεζ αηυιδ κα ακαθενεεί υηζ ζηδκ Δθθάδα απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1960 

ηαζ ελήξ δδιζμονβμφκηαζ ζζπονά brand names πμο ζοκενβάγμκηαζ ιε ηδκ 

αζμιδπακία έκδοζδξ ηαζ υπζ ιυκμ. Σμ 1961 μ Σζμφπθμξ ζοκενβάγεηαζ ιε ηδκ 

εηαζνεία θενιμοάν ΦΔΡΛΟΝ ηαζ ηδκ δζαθδιίγεζ: «ε φια ηα κνληέια καο 

ρξεζηκνπνηνχκε ηα αφξαηα, ζηεξεά, ειαθξά, θεξκνπάξ λάυινλ ηεο ΦΔΡΛΟΝ»
299

, 

(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.261). Ο Γζάκκδξ Σζεηθέκδξ ημ 1968 ζπεδζάγεζ ηδκ ζοθθμβή 

ημο ιε ηα «Δμσηηθά πνπιηά» ιε ηα «πεξίθεκα θαηλνχξγηα δέξζευ ηεο ORLON θαη 

ηεο DACRON»
300

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.262). Σμ 1974 ζοκάκηδζα ηδκ 

ζοκενβαζία ημο ιε ηδκ εηαζνεία Παπαζηνάημξ υπμο ιε ημ ζήια ηςκ ηζζβάνςκ 

OLD NAVY δδιζμονβεί ηδκ κέα ημο ζοθθμβή
301

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.263-264). 
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Σέθμξ, ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ζοκενβαζία ημο Νηίιδ Κνίηζα 

ιε ηα ηαηαζηήιαηα Athénée, πμο ζοκάκηδζα ημ 1975. Ο ίδζμξ μ Κνίηζαξ 

δζαθδιίγεζ ηα έημζια εκδφιαηά ημο πθαζζζςιέκμξ ιε ηα ιακεηέκ ημο, πνμςεχκηαξ 

πένα απυ ηδκ οπμβναθή ηαζ ηδκ εζηυκα ημο ζπεδζαζηή ιέζα απυ ηζξ ζεθίδεξ ημο 

πενζμδζημφ.
302

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.265-266).  

 

XII. Tο ελληνικό ππόζυπο ηηρ μόδαρ 1890-1975 μέζα από ηα δημοζιεύμαηα 

ηηρ ΓΥΝΑΙΚΑΣ  

      Κζυθαξ ηα πνχηα ηεφπδ ηδξ «Γ» θένκμοκ ζημ θςξ ιζα πνμζπάεεζα ηςκ 

αεδκασηχκ μίηςκ ναπηζηήξ βζα δδιζμονβία εθθδκζηήξ ιυδαξ.  

      Όιςξ ηίεεηαζ ημ ενχηδια: απυ ηδκ ίδνοζδ ημο Νέμο Δθθδκζημφ Κνάημοξ 

ιυθζξ ζηζξ ανπέξ ηζξ δεηαεηίαξ ημο 1950 δ εθθδκζηή ιυδα πνμζπάεδζε κα δείλεζ 

έκα δζηυ ηδξ «εθθδκζηυ» (ιε ηδκ έκκμζα ηδξ έιπκεοζδξ απυ εθθδκζηά ζημζπεία) 

πνυζςπμ; Όπςξ πνμηφπηεζ απυ ηζξ έκηοπεξ πδβέξ, ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε ημ 

ακηίεεημ. 

1890 

      φιθςκα ιε ημ δδιμζίεοια ημο 1890 ζηδκ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ, ηα 

βοκαζηεία πένζα δδιζμονβμφκ. Ζ οθακημονβυξ πάνηδ Καναζηαιάηδ ιε ηδκ ηυνδ 

ηδξ ελεθίζζμοκ ηδκ οθακηζηή, πανάβμοκ ελαζνεηζηά θεπηά αναπκμΰθακηα 

οθάζιαηα, «Σα πθάζκαηα Καξαζηακάηε». Γδιζμονβμφκ ιμκαδζηέξ «εζζήηεο» πμο 

βίκμκηαζ πενζγήηδηεξ αηυια ηαζ απυ αοημηνάηεζνεξ ηαζ ααζίθζζζεξ ηδξ επμπήξ 

ζηδκ Δονχπδ.  

«Νέσλ πάιηλ ηηκψλ εμηψζε ε γλσζηή ελ ηε πφιεη καο πθαληνπξγφο θ. 

πάξηε Καξαζηακάηε. Μεηαμχ ησλ ηφζσλ απηνθξαηεηξψλ θαη 

πξηγθηπηζζψλ πειαηίδσλ ηεο θαηεηάρζε θαη ε βαζίιηζζα ηεο Ηζπαλίαο 

Μαξία- Υξηζηίλα, ήηηο επξνκεζεχζε δηά ηνπ εληαχζα πξεζβεπηνχ ηεο 

ηξίο αξαρλνεηδείο εζζήηαο δηαθφξσλ ρξσκάησλ θαη πνιιά δείγκαηα 

δηά λέαο παξαγγειίαο. Σν λένλ δ’ ππφ ηεο ζπγαηξφο ηεο επηλνεζέλ 

ρξπζφζηηθηνλ χθαζκα πξνζείιθπζε ηνλ άκεηξνλ ζαπκαζκφλ φζσλ ην 

είδνλ απηφ ππφ ην άπιεηνλ ηδία ειεθηξηθφλ θσο ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο. 
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Σα εηνηκαζζέληα ήδε ηθαλά θνξέκαηα ιεπθά θαη ξφδηλα αξγπξφζηηθηα 

θαη εξπζξνχλ ρξπζφζηηθηνλ, εγέλνλην αλάξπαζηα επζχο σο εμήρζεζαλ 

ηνπ ηζηνχ. Αη βαζηινπνχιαη ηεο Υαιηκάο αίηηλεο θαηά ηνπο ρξφλνπο 

εθείλνπο έθεξνλ θνξέκαηα ‘ηνλ νπξαλφλ κε ηα άζηξα’ λνκίδνκελ φηη ζα 

αλαδήζσζη θαη ζήκεξνλ ππφ ηελ κάγνλ ρείξα ησλ Ἑιιελίδσλ ηνχησλ 

θαιιηηερλίδσλ Αιεζήο νπξαλφο κε άζηξα θαίλεηαη ην θπαλνχλ 

αξγπξφζηηθηνλ, ην παξά θπξίαο δέ ηηλνο παξαγγειζέλ πξάζηλνλ 

αξγπξφζηηθηνλ, νκνηάδεη γελ ρινεζάλ, πξνζθάησο αδακαληίλεο δξφζνπ 

ινπζζείζαλ. Καη είλαη δίθαηνλ κεηά ηνλ ζξίακβνλ ηνχηνλ ηα 

ρξπζφζηηθηα ηαχηα θνξέκαηα λα ηηηινθνξεζψζηλ: Ὑθάζκαηα 

Καξαζηακάηε»
303

. 

Ανπέξ 20μο αζχκα  

Απυ ηζξ ανπέξ ημο 20μφ αζχκα ηαζ ιέπνζ θίβμοξ ιήκεξ πνζκ απυ ημκ Β΄ 

Παβηυζιζμ πυθειμ βίκμκηαζ πνμζπάεεζεξ, βζα ηδκ δδιζμονβία ιζαξ εζηυκαξ ηδξ 

εθθδκζηήξ ιυδαξ ιέζα απυ ζδζςηζηά μνάιαηα, αθθά ηαζ ημ ηναηζηυ μζημκμιζηυ 

εκδζαθένμκ. 

ηδκ πνχηδ δεηαεηία «ε Διιάδα πξνζπαζψληαο λα παξνπζηάζεη ην δηθφ ηεο 

πξφζσπν ζηε δηεζλή κφδα, πξνηείλεη ζηελ αγνξά ηνπ Παξηζηνχ έλα ζρέδην 

θνξέκαηνο εκπλεπζκέλν απφ ηε αξραηφηεηα»
304. 

φιθςκα ιε δδιμζίεοια ημο 

πενζμδζημφ Διιάο, ημ 1907, ιε ηίηθμ «ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΝ ΔΝΓΤΜΑ ΔΓΗΝΔ ΣΖ 

ΜΟΓΑ ΚΑΗ ΔΗ ΣΟ ΠΑΡΗΗ», (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.267), υπμο δδιμζζεφεζ 

ηαζ θςημβναθία ηδξ «θπξίαο Μαξίαο Βαιαβάλνπ κε ην έλδπκα απηφ», υπςξ 

πθδνμθμνμφιαζηε, ζηδκ ζοβηονία ηδξ ανπαζμπνεπμφξ ηάζδξ ηςκ Γάθθςκ 

ναπηχκ, ζηδκ Αεήκα, δδιζμονβείηαζ ακάθμβδ ηίκδζδ απυ «θπξίεο ηεο πςειήο 

θνηλσλίαο» μζ μπμίεξ θζθμδμλμφκ κα επζαάθθμοκ δζεεκχξ «κφδαλ εμ Αζελψλ». 

Ηδμφ απυζπαζια απυ ημ δδιμζίεοια:  

                 «ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΝ ΔΝΓΤΜΑ ΔΓΗΝΔ ΣΖ ΜΟΓΑ ΚΑΗ 

ΔΗ ΣΓΟ ΠΑΡΗΗ 

Δγξάςακελ θαη εηο ην πξνεγνχκελνλ θχιινλ ηελ θίλεζηλ, ε 

νπνία γίλεηαη εηο ηαο Αζελατθάο αηζνχζαο, δηα ηελ εχξεζηλ ελφο λένπ 

ελδχκαηνο, θαζαξψο Διιεληθνχ, ην νπνίνλ λα επηβιεζή δηα ηεο κφδαο.  
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Δπηθαίξσο πξνο απηφ, έξρεηαη απφ ην Παξίζη, ε εηθψλ αχηε, 

ήηηο παξηζηάλεη ηχπνλ Διιεληθήο ακθηέζεσο, κε φιαο ηα πηπράο θαη 

ηαο γξακκάο, ηαο νπνίαο απαηηεί ε κεγάιε ηέρλε.(…) 

Σν λένλ έλδπκα έρεη ζρεδφλ ην θάιινο ηνπ αξραίνπ, ρσξίο λα 

έρε ηαο ηδηνηξνπίαο απηνχ, ηα νπνίαο απνθιείεη ζήκεξνλ ε επνρή.(…) 

Δηο ηαο Αζήλαο  έγηλε θαη γίλεηαη αθφκε θίλεζηο κεηαμχ ησλ 

θπξηψλ, δηα ην ηνηνχηνλ έλδπκα. 

Δηο ηελ θίλεζηλ ηαχηελ πξσηνζηαηνχλ θπξίαη, θπζηθά, ηεο 

εθιεθηήο θνηλσλίαο, αη νπνίαη θαηαιήθζεζαλ απφ ηελ σξαία 

θηινδνμίαλ λα επηβάιινπλ κηαλ κφδαλ εμ Αζελψλ.  

Ηδνχ ινηπφλ ε ζχκπησζηο, φηη αη πξνζπάζεηαη ησλ Διιελίδσλ 

θπξηψλ ζπλέπεζαλ κε ηαο πξνζπαζείαο ησλ Παξηζηλψλ (…) 

Αο ειπίζσκελ φηη ην πείξακα ζα ζηεθζεί κηαλ εκέξαλ, ππφ 

επηηπρίαο. 

Φαληαδφκεζα ηελ νλεηξεπηήλ εθείλελ επνρήλ, θαηά ηελ νπνίαλ 

νη δξφκνη ησλ πφιεσλ θαη αη θσηφινπζηνη αίζνπζαη ζα πιεκκπξνχλ 

απφ δσληαλά αγάικαηα (…)»
305

. 

Μεζμπυθειμξ 

 Χζηυζμ δ ζοκηάηηδξ ηδξ «Γ» Μανία Κανααία αθθά ηαζ μ Πμθφδςνμξ 

Παπαπνζζημδμφθμο εοιίγμοκ ιε ηείιεκα ημοξ υηζ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο 

Μεζμπμθέιμο ακάθμβμ ζηυπμ είπακ ηαζ μζ πνμζπάεεζεξ ηδξ Δφαξ Πάθιεν-

ζηεθζακμφ
306

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.268), πμο επζδζχηεζ εηηυξ ηςκ άθθςκ «λα 

κεηαβάιε ηε κφδα ηνπ ληπζίκαηνο θαη λ' άιιάμε ηνλ ηξφπν ηνπ»
307

, κα 

απεθεοεενχζεζ ημκ άκενςπμ «απφ ηε κεγάιε ζθιαβηά πνχ ιέγεηαη κφδα»
308

, ηαζ 

αβςκίγεηαζ κα ιαξ δζδάλεζ: «Ση είλαη κφδα θαη πψο ηελ αληηκεησπίδνπκε»
309

. 

Αλαδεηά ην «θιαζηθφ-ην ειιεληθφ» αοηυ πμο «πςψλεηαη επάλσ απφ ην εθήκεξν - 

φπσο είλαη ή γαιιηθή κφδα (…)- πνχ βάδεη ηνλ άλζξσπν ζε επηθνηλσλία κε ηελ 

αηψληα νκνξθηά, κε ηελ αηψληα αιήζεηα»
310

. Καζ ι’ αοηυ πνμζπαεεί κα ζοκδέζεζ 

ηδκ εθθδκζηή γςή. Δπζδζχηεζ «λα ζέζε ην πξφβιεκα ζηελ Διιελίδα θαη λα ηελ 

εξσηήζε: Θέιεηο λα είζαη Γαιιίδα ή Διιελίδα; δει. ζέιεηο λα δεκηνπξγήο ην 
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εθήκεξν ή ην αηψλην; Γηαπηφ ή Γαιιία σο ρψξα, δεκηνπξγεί κε ηηο βηνκεραλίεο ηεο 

ην εθήκεξν, ην δηαβαηηθφ»
311

. Πνμηείκεζ ηδκ ίδνοζδ «καγαδνχ» - βζα ηδκ πχθδζδ 

ηδξ υπμζαξ πεζνμπμίδηδξ δδιζμονβίαξ - ημ μκμιάγεζ «ΑΝΔΜΖ», βζαηί ή ακέιδ 

πνεζάγεηαζ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ημο οθζημφ ημο ανβαθεζμφ
312

. Κοηθμθμνεί ζημοξ 

δνυιμοξ ηδξ Αεήκαξ υπςξ ηαζ δ Δθέκδ Ζθζάδδ ιε οθακηά θμνέιαηα ζε ζπέδζα, 

πμο ανίζημκηαζ ακάιεζα ζημκ ηφπμ ηδξ ζφβπνμκδξ εθθδκζηήξ θμνεζζάξ ηαζ ηδξ 

ανπαίαξ εθθδκζηήξ, αθθά επί πθέμκ ιαεαίκμοκ ζηα κέα ημνίηζζα οθακηζηή ηαζ 

δζδάζημοκ ηδκ αβάπδ ζημ εθθδκζηυ θυνεια,, υπςξ άθθςζηε ηαζ δ Αββεθζηή 

Υαηγδιζπάθδ πμο ακμίβεζ πνςημπμνζαηέξ ζπμθέξ ιε ημ υκμια «Διιεληθφ πίηη» 

υπμο βίκεηαζ δζδαζηαθία ηαζ παναβςβή οθακηζηήξ ηαζ ζοβπνυκςξ ηδκ ιζιμφκηαζ 

ηαζ άθθμζ
313

. 

Οζ δζηηάημνεξ ηδξ πενζυδμο εα ηαηαπμθειήζμοκ ημκ λεκυθενημ ζονιυ πμο 

αημθμοεμφκ πζζηά μζ Αεδκαίεξ αθθά ηαζ εα επζδζχλμοκ κα πνμςεήζμοκ κηα «κφδα 

απζηεξά εζληθή»
314

, εθθδκζηή ιυδα βζα ηενδμθμνία. 

Σδκ επμπή ημο Πάβηαθμο…ηαηά ημ θασηυ ηναβμφδζ ηδξ επμπήξ 

ηαηαδζηάγμκηαζ μζ ηαηαπναζηέξ ημο δδιμζίμο ζε εάκαημ, αθθά ηαζ μζ ημκηέξ 

βοκαζηείεξ θμφζηεξ πμο θμνμφκ μζ Αεδκαίεξ είκαζ δ αζηία κα ηζξ ζηέθκμοκ ζημ 

αζηοκμιζηυ ηιήια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημ Πηαζζιαημδζηείμ κα δζηαζημφκ. Ζ 

δζαηαβή υνζγε δ θμφζηα κα ιδκ είκαζ ημκηφηενδ απυ 30 εηαημζηά απυ ημ έδαθμξ, 

Καζ λεζδηχκεηαζ μ Σφπμξ, εκχ δεκ εα ανβήζεζ κα παφζεζ ζζςπδθά δ ζζπφξ ηδξ
315

. 

Όπςξ πνμηφπηεζ, θίβμ πνζκ απυ ημκ Γεφηενμ Παβηυζιζμ πυθειμ, απυ ηα 

έκηοπα (θεοηχιαηα) LA MODE GRECQUE ηνπ Τθππνπξγείνπ Σχπνπ θαη 

Σνπξηζκνχ, αιιά θαη απφ δεκνζίεπκα ηεο «Γ»
316

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.269-272), 

μ ζοκδοαζιυξ πμθζηζζιζηή ηθδνμκμιζά ηαζ ιυδα, «ζηε θχζε ηεο απζηεξά 

εζληθή»
317

, ακαβκςνίγμκηαζ ςξ πδβέξ εζυδςκ ηαζ πνμςεμφκηαζ απυ ημ 

Τθππνπξγείν Σχπνπ θαη Σνπξηζκνχ ιέζα απυ δζαβςκζζιμφξ μίηςκ ναπηζηήξ ηαζ 

υπζ ιυκμ, ιε πνμςεδηζηά έκηοπα ηαζ έηεεζδ ζηδκ Αιενζηή, ηαζ ανπίγμοκ κα 

απμθένμοκ ηένδδ, εκένβεζεξ πμο ζίβμονα δζέημρε μ πυθειμξ  

Σμ ηναηζηυ εκδζαθένμκ λεδζπθχκεηαζ ζημ εζζαβςβζηυ ζδιείςια ημο εκηφπμο 

βζα ηδκ Άλνημε- Καινθαίξη 1939, πμο οπμβνάθεηαζ ιε ημ ανπζηυ «e». Δηηυξ ηςκ 

άθθςκ ζδιακηζηχκ, υπςξ θαίκεηαζ, μ πνμπμθειζηυξ ζοκηάηηδξ ημο άνενμο εέηεζ 

εονφηενα ηαζ δίκεζ ηζξ πμθζηζζιζηέξ δζαζηάζεζξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ ιυδαξ. ε ιζα 
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εθεφεενδ ιεηάθναζδ ιεηαθένς:  

«Σν λα αθνινπζήζεηο ηα άρξεζηα θαπξίηζηα ηεο ζηηγκήο, απηή δελ είλαη 

ε κφδα; Δληνχηνηο κεηά δηαθφζηα ρξφληα ζα είλαη ηζηνξία. Σν θφξεκα 

πνπ ζεσξνχκε φκνξθν ζήκεξα ηελ επνκέλε είλαη αζηείν. Αιιά 

αξγφηεξα ην ίδην θφξεκα ζα έρεη ηελ ζέζε ηνπ ζε θάπνην Μνπζείν απ’ 

φπνπ ζα καο κηιάεη πεξηζζφηεξν εχγισηηα γηα ηελ επνρή ηνπ απ’ φ,ηη 

πνιιά άιια πνπ ζεσξήζεθαλ θάπνηε ζνβαξά.  

   Ζ κφδα αληηπξνζσπεχεη ην πλεχκα κηαο επνρήο. Σν πιενλέθηεκά 

ηεο έλαληη ησλ άιισλ Σερλψλ ησλ ιεγνκέλσλ «θαιψλ»- (κεγάισλ -

majeurs) είλαη φηη απνπζηάδνπλ ηα φπνηα αθαδεκατθά εκπφδηα θαη 

πλεπκαηηθνί ζπληεξεηηζκνί, ψζηε λα ηελ δεζκεχζνπλ. Λέκε ινηπφλ φηη ε 

κφδα αληηπξνζσπεχεη ην πλεχκα ησλ θαηξψλ. Αιιά δελ πξέπεη λα είλαη 

επίζεο ε πηζηή αληαλάθιαζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ δεκηνπξγνχλ θαη 

ηελ θνξνχλ; Λνηπφλ ! Μήπσο πξέπεη ελδερνκέλσο λα ρεηξαθεηεζνχκε 

απφ ηελ νπνηαδήπνηε μέλε θπξηαξρία; Ηδνχ κηα πξφηαζε (formule) γηα 

λα μεπεξάζνπκε απηφ ην κάηαην θαη ρσξίο νπζία πνπ καο παξαζχξεη 

εδψ θαη ρξφληα. Ζ κφδα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο παγθνζκίσο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, αληιψληαο απφ ηελ παξάδνζε ηεο ρψξαο. 

Έηζη ζα είλαη δηεζλήο ζε γεληθέο γξακκέο, αιιά ζηηο ιεπηνκέξεηεο, 

δειαδή ζηελ θχζε ηεο, ζα είλαη απζηεξά εζληθή.  

   Με απηφ ην ηφζν γλήζην γνχζην πνπ δηαθξίλεη ηνλ θαιιηηέρλε, αιιά 

θαη ηνλ Έιιελα ηερλίηε, κε απηή ηε βαζηά αίζζεζε ηνπ κέηξνπ πνπ 

είλαη πξνλφκην ηεο θπιήο καο, έρνπκε έλα ζεζαπξφ, απίζηεπηεο 

παξαδφζεηο. Απφ ηνπο πξνειιεληθνχο ρξφλνπο, ηελ πξσηφγνλε Διιάδα, 

ηνπο εμαηξεηηθνχο αηψλεο ηνπ Φεηδία θαη ηνπ Πξαμηηέιε, ηελ 

ειιεληζηηθή επνρή ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη δηά κέζνπ ηνπ Βπδάληηνπ θαη 

ηνλ Μεζαίσλα ην ξεχκα κε ηηο ηνπηθέο ελδπκαζίεο κε ηελ άπεηξε 

πνηθηιία θαη πνιχηηκα κνληέια θαη εκπλεχζεηο! 

   Με φια απηά ηα πιενλεθηήκαηα ζήκεξα πηα ζπλδέεηαη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο θπβέξλεζεο θαη θπξίσο κε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε 

ηνπ Τθππνπξγνχ Σχπνπ θαη Σνπξηζκνχ θπξίνπ Κ. Θ. Νηθνινχδε θαη 
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απνθαζίζακε λα δψζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζ’ απηφλ ηνλ θιάδν ηεο 

εζληθήο καο βηνκεραλίαο.  

   Ήδε ζε απηά ηα έληππα δφζεθε ε επθαηξία λα ζαο παξνπζηάζνπκε 

ηηο πξαγκαηηθά ππέξνρεο δεκηνπξγίεο δηαθφξσλ αζελατθψλ νίθσλ. Να 

ειπίδνπκε ζε έλα ιακπξφ απνηέιεζκα γηα ην εγγχο κέιινλ;»
318

  

Απυ ημ έκηοπμ Υεηκψλαο: 1939-1940, υπςξ θαίκεηαζ, ζηζξ 16 Οηηςανίμο ημο 

1939 πναβιαημπμζείηαζ μ ηνίημξ δζαβςκζζιυξ, υπμο μζ εθθδκζηέξ δδιζμονβίεξ 

ηαλζδεφμοκ ζηδκ Αιενζηή ηαζ ζημ Δθθδκζηυ πενίπηενμ ζηδκ «Γηεζλή Έθζεζε ηεο 

Νέαο Τφξθεο» βκςνίγμοκ «απαξάκηιιε» επζηοπία. Διθακήξ είκαζ δ ζηακμπμίδζδ 

ηςκ θμνέςκ ηαζ ακαθένεηαζ υηζ ήδδ ανπίγμοκ ηα ζδιακηζηά μθέθδ, ηυζα πμο βζα 

πνχηδ θμνά πανμοζζάγμκηαζ ζημκ ηυπμ, εκχ επαζκμφκηαζ μζ Έθθδκεξ δδιζμονβμί 

ηαζ παναηηδνίγμκηαζ «αιεζηλνί δεκηνπξγνί κε ηζρπξή απζεληηθφηεηα», «(…) des 

créateurs d’une puissante originalité, de véritables Maîtres»
319

. 

ε ιζα πνμζπάεεζα πενζβναθήξ ηςκ εκηφπςκ ζηα έβπνςια ελχθοθθά ημοξ ιε 

βοκαζηείεξ θζβμφνεξ - ιε έηδδθμ ημκ οπεννεαθζζιυ ημο Δββμκυπμοθμο ζημ έκηοπμ 

Άλνημε-Καινθαίξη 1939 εκχ ημ οπυθμζπμ έκηοπμ είκαζ ιαονυαζπνμ. Οζ 

θςημβναθίεξ μθμζέθζδεξ ηαζ απέκακηζ απυ ηα ζφβπνμκα εκδφιαηα δεζπυγμοκ 

ανπαζμεθθδκζηά αβάθιαηα ηαζ παναδμζζαηέξ ζημθέξ ακάθμβα. Πμθοζέθζδδ ηαζ 

ζηα δφμ έκηοπα δ εηηυξ ζοκαβςκζζιμφ πανμοζία ηδξ δμοθεζάξ ημο Γζάκκδ 

Δοαββεθίδδ
320

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.273-274) 

ημκ δζαβςκζζιυ βζα Άλνημε- Καινθαίξη 1939, ημ πνχημ ανααείμ απέζπαζε δ 

ζοθθμβή ηςκ εκδοιάηςκ μίημο Σζμφπθμο, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.275), ημ δεφηενμ 

αοηή ηςκ ηαπέθςκ ηδξ Έθεκαξ Λεηάκηα, ημ ηνίημ μζ ζοθθμβέξ εκδοιάηςκ ηδξ 

Μανίαξ ηεθάκμο (Suzanne), Δθέκδξ Κςκζηακημπμφθμο, Δοβεκίαξ 

Εαπανμπμφθμο, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.276-278). ημ έκηοπμ Υεηκψλαο 1939-40, 

ηα εκδφιαηα πμο οπάνπμοκ είκαζ ιυκμ αοηά ημο Δοαββεθίδδ, πμο ζηα εηηυξ 

ζοκαβςκζζιμφ ηχνα πνμζηίεεκηαζ ηαζ ηα ηαπέθα ηδξ Εακίκαξ Ρμοζζέκ, (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.279). Σα ανααεία πνχημ, δεφηενμ ηαζ ηνίημ απμηηά ηάεε ιία 

απυ ηζξ ζοθθμβέξ ηαπέθςκ ηςκ Bessie, Λεηάκηα, ηαζ Α. Μανηέημο ημιρυηαηεξ 

ζοθθμβέξ ειπκεοζιέκεξ ιυκμ απυ ηδκ εθθδκζηή θασηή πανάδμζδ.  

Μεηαπμθειζηά  
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Αλίγεζ κα ακαθενεεί ηαζ δ δναζηδνζυηδηα ημο Εακ Νηεζέ ζημ Πανίζζ υπςξ 

δδθχκεζ ζηδκ ζοκέκηεολή ημο ηα 1953 ζηδκ δδιμζζμβνάθμ ηδξ «Γ» Αββέθα 

Καηναιάδμο. Σμ 1947 ηαλζδεφεζ ζηδκ Αεήκα, επζζηέπηεηαζ ημ Μμοζείμ Μπεκάηδ 

ηαζ ημ Λφηεζμ ηςκ Δθθδκίδςκ, ιεθεηά ηζξ εεκζηέξ ηαζ ημπζηέξ εκδοιαζίεξ ιαξ ηαζ 

επζζηνέθεζ ζηδκ βαθθζηή πνςηεφμοζα ηδξ Μυδαξ, ζπεδζάγεζ ηαζ ιεηαθένεζ ηδκ 

ηθαζζηή εθθδκζηή αζζεδηζηή ζηδκ ημθελζυκ θμνειάηςκ ημο ηαζ βκςνίγεζ ιεβάθδ 

επζηοπία ηαζ δ αζζεδηζηή ηδξ ζοθθμβήξ ημο ζηδκ ζοκέπεζα αζηεί ζζπονή επζννμή 

ζηδκ Αιενζηή
321

. 

1950 

Πάκηςξ ήδδ ημ 1950, υπςξ πνμηφπηεζ επίζδξ απυ δδιμζζεφιαηα ηδξ «Γ», δ 

πνμπμθειζηή ηναηζηή ηαηηζηή βζα εθθδκζηή ιυδα ιέζς ηςκ μίηςκ ορδθήξ 

ναπηζηήξ ζοκεπίγεηαζ. Ξεηζκχκηαξ απυ ηδκ ααζζηή ζδέα « λα ληχλεηαη ε Διιελίδα 

ζε γεληθέο γξακκέο φπσο φιεο νη γπλαίθεο ηνπ θφζκνπ θαη (…) λα πξνζαξκφδεη ην 

ληχζηκφ ηεο ζχκθσλα κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο ειιεληθέο παξαδφζεηο, ηελ ηζηνξία, ην 

θιίκα θαη ηνλ νπξαλφ ηνπ ηφπνπ καο», ιε πνςημαμοθία ηδξ η. Γηναίδκηθο ζογφβμο 

ημο Αιενζηακμφ πνεζαεοηή ζηδκ Αεήκα ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ ηυηε πακίζπονδ 

ααζίθζζζα Φνεζδενίηδ, μζ ηαθφηενμζ ναπηζημί ιαξ μίημζ, υιςξ πςνίξ ηαιία 

ηναηζηή αμήεεζα, αθθά ιε δζηά ημοξ έλμδα, πανμοζζάγμοκ ζηδκ Αεήκα έκα άνηζμ 

ζφκμθμ εθθδκζηχκ δδιζμονβζχκ απυ απθά πνςζκά θμνέιαηα ιέπνζ πμθοηεθείξ 

ανάδοκεξ ημοαθέηεξ
322

.  

Σα «παλέκνξθα» εθθδκζηά εκδφιαηα ηα εαφιαζακ ιεκ ηαηά ηδκ πανμοζίαζδ 

αθθά ςζηυζμ δεκ πνμηάθεζακ ημ αβμναζηζηυ εκδζαθένμκ ζημοξ ζοκήεεζξ θμνείξ 

ηδξ ιυδαξ, ζηζξ Αεδκαίεξ αζηέξ, θοζζηά ηαζ ζηζξ ηαηχηενεξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ:  

«(…) Οη Αηζίδεο ‘ήιζνλ είδνλ θαη απήιζνλ’. πδήηεζαλ γηα ηα 

ειιεληθά κνληέια αιιά πέξα απφ απηφ ην θαζαξά ζεσξεηηθφ δελ 

έθαλαλ νχηε έλα βήκα. Οη γπλαίθεο ηεο αξηζηνθξαηίαο πξνηηκνχλ ην 

εμσηεξηθφ θαη ηδηαίηεξα ην Παξίζη γηα λα παξαγγείινπλ θνπζηάληα θαη 

ηνπαιέηεο θαη ε κεγάιε κάδα ησλ ειιελίδσλ πνπ δελ έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ξάβεηαη ζηα κεγάια αζηηθά ζπίηηα δελ έρεη ηδέα ηη 

επεδίσμε ε ειιεληθή κφδα. Αθνχ νη θνξείο ηεο κφδαο είλαη ζπλήζσο ηα 

αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη νη θνξείο απηνί 

αγλφεζαλ ηελ ειιεληθή κφδα ζηελ πξαθηηθή ηεο εθαξκνγή, είλαη πνιχ 
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θπζηθφ λα κελ ηελ πάξνπλ είδεζε θαη ηα άιια κεζαία θνηλσληθά 

ζηξψκαηα»
 323

. 

Ο Σενγυπμοθμξ υιςξ ζηήνζλε ηδκ πνμζπάεεζα ηαζ βζα ηζξ ζεθίδεξ ηδξ «Γ», μ 

«θαιιηηέρλεο θσηνγξάθνο» Λ. Δθεοεενζάδδξ
324

 πανμοζζάγεζ ηάπμζεξ απυ ηζξ 

δδιζμονβίεξ ηδξ εθθδκζηήξ ιυδαξ, ειπκεοζιέκεξ απυ ημ «αζάλαην πλεχκα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο Διιάδαο καο», ηςκ Οίηςκ Βαζζθεζάδμο, Βεθμοδάηδ, 

Βμοβζμοηθάηδ, Γεςνβακηά, Δοαββεθίδδ, Μακηεθέκ, Μπεκαεκίζη, Παπαζηεθάκμο, 

Σζμφπθμο,
325

, ιε θεγάκηεξ πμο δίκμοκ ηονίςξ πνμέθεοζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημοξ: 

ΑΓΡΟΣΗΑ, ΑΠΣΔΡΟ ΝΗΚΖ, ΑΠΑΗΑ, ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑΝΝΔΝΑ, ΚΑΡΠΑΘΟ, 

ΚΤΜΖ, ΜΑΝΗΑΣΗΑ, ΝΗΚΖ ΣΖ ΑΜΟΘΡΑΚΖ, ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ, 

ΠΑΡΝΑΟ, ΣΑΝΑΓΡΑΗΑ, πνμςεχκηαξ ηζξ εθθδκζηέξ δδιζμονβίεξ ζημ 

ακαβκςζηζηυ ημζκυ (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.280-286). 

Γίκς δφμ παναδείβιαηα πμο εηηυξ ηςκ άθθςκ θένκμοκ ζημ θχξ ηδκ 

ζοθθμβζηή πνμζπάεεζα ημο υθμο εβπεζνήιαημξ.  

«ΑΓΡΟΣΗΑ Μνληέιν ηνπ Οίθνπ Κ. Βνπγηνπθιάθε, θακσκέλν απφ 

ρνληξφ θνπθνπιάξηθν πθαληφ, απφ πθάληξεο ηεο Μάλεο, ζε θπζηθφ 

θξεκ ρξψκα, θεληεκέλν κε αδνχξ ζην ρέξη, κε ρφξην απφ ζηάρπ. Δίλαη 

εκπλεπζκέλν απφ ηελ επνρή ηνπ ζεξηζκνχ. Εψλε απφ ςάζα κε ηξία 

ρξψκαηα. Κνιηέ απφ ςάζα». 

«ΚΑΡΠΑΘΟ Μνληέιν ηνπ Οίθνπ Σζνχρινπ. Σν αλζάκπι απηφ είλαη 

εκπλεπζκέλν απφ ηηο Γσδεθαλεζηαθέο θνξεζηέο. Σν παιηφ είλαη 

θακσκέλν απφ ηαθηά θάτγ ηνπ εξγνζηαζίνπ Καξαζηακάηε, κε κπιε 

θσηεηλά ρξψκαηα».  

Χζηυζμ, υπςξ ιαεαίκμοιε απυ ημ πενζμδζηυ, ιζα απυ ηζξ δναζηδνζυηενεξ 

βοκαίηεξ ηδξ Οοάζζβηημκ, δ «θνκςή» ζφγοβμξ ημο πνεζαεοηή ηδξ Δθθάδμξ ζηδκ 

Αιενζηή «θπξία Γελδξακή», πνμεημζιάγεζ ηδκ πνειζένα ηδξ εθθδκζηήξ ιυδαξ ζηδκ 

Οοάζζβηημκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ «Παξέιαζή ηεο», ημ βφνμ ηδξ ζηζξ Πμθζηείεξ ηδξ 

Αιενζηήξ βζα κα επζζηνέρεζ ζημ Πανίζζ. ηδκ πνειζένα πμο έβζκε ζηδκ 

Οοάζζβηημκ ηδκ Πνςημιαβζά ημο 1950, πανεονέεδ υθδ δ ημζιζηή Οοάζζβηημκ 

απυ ηδκ η. Σνμφιακ, ζφγοβμ ημο ηυηε Αιενζηακμφ Πνμέδνμο, ιέπνζ ημκ καφανπμ 

ένιακ, ημκ ανπδβυ ημο βεκζημφ επζηεθείμο ηδξ Αιενζηήξ αθθά ηαζ ηδκ η. 
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Γηναίδκηθο ζφγοβμ ημο Αιενζηακμφ πνεζαεοημφ ζηδκ Αεήκα, πμο ήηακ μ ζεφκςκ 

κμοξ ημο υθμο εβπεζνήιαημξ
326

. 

Όιςξ ηα αβκμδιέκα ζηδκ Αεήκα, ζφβπνμκα εθθδκζηά βοκαζηεία εκδφιαηα - 

πάκς απυ εαδμιήκηα ημοαθέηεξ - ιε ζζπονυ ζηήνζβια ηδκ πανάδμζδ, είημζζ 

εεκζηέξ θμνεζζέξ απυ ηζξ πζμ ζδζυηοπεξ, δέηα «θαιιηηερληθφηαηεο» ακαπαναζηάζεζξ 

εκδοιαζζχκ Μζκςζηήξ, Ανπασηήξ, Ανπαίαξ, Βογακηζκήξ ηαζ Μεζαζςκζηήξ επμπήξ, 

ιε ηδ ιμοζζηή ηδξ «Γεξαθίλαο» ηαζ ηδκ ενβαηζηυηδηα βζα ηδκ άνηζα μνβάκςζδ ηδξ 

Γεκδναιή πνμηαθμφκ ιεβάθδ αίζεδζδ ζηδκ Αιενζηή. Δοαίζεδηεξ θμζηήηνζεξ ημο 

Ηκζηζημφημο Καθχκ Σεπκχκ ηδξ Φζθαδέθθεζαξ, πςνίξ κα βίκεζ πανμοζίαζδ ζηδκ 

Πμθζηεία ημοξ, αθθά ιυκμ ιέζα απυ ημ δδιμζζεουιεκμ θςημβναθζηυ οθζηυ ζημκ 

Σφπμ, υπςξ θαίκεηαζ, εα επδνεαζημφκ ηαζ ημ ηαθθζηεπκζηυ βοκαζηείμ ημοξ 

έκζηζηημ εα πνμαθέρεζ ηδκ αζζεδηζηή επίδναζδ ηδξ πμθζηζζιζηήξ ιαξ ηθδνμκμιζάξ 

ζηδ δζεεκή ιυδα ηαηά ηδκ δεηαεηία ημο 1960. Παναββεθίεξ ανπίγμοκ κα ένπμκηαζ 

«αζξφεο» ζηα δφμ βναθεία πμο ζδνφεδηακ ζηδκ Οοάζζβηημκ ηαζ ηδκ Νέα 

Τυνηδ
327

. 

Γφμ Δθθδκίδεξ ζοκυδεοζακ ηα θμνέιαηα ηδξ κηυπζαξ ιυδαξ ζηδκ 

«ππεξπφληηα» αοηή πενζμδεία ιε ηζξ δδιζμονβίεξ πμο, «θακσκέλεο» ιε ηα πζμ 

παναηηδνζζηζηά οθάζιαηα, ηαλίδερακ ζηδκ Αιενζηή, βζα κα δείλμοκ ηζ ιπμνεί κα 

ηάκεζ δ εθθδκζηή αζμιδπακία ημο 1950, «ηη κπνξεί λα εκπλεπζηή ε ειιεληθή 

θαιαηζζεζία αιιά θαη ηα αξηζηνπξγήκαηα πνπ κπνξεί λα βγνπλ απφ ηα ειιεληθά 

γπλαηθεία ρέξηα», ηαζ ηαηά ηδκ επζζηνμθή ημοξ ζηδκ Αεήκα μζ ζοκμδμί, 

ιεηαθένμοκ ζημ πενζμδζηυ ηδκ αηιυζθαζνα ημο εκεμοζζαζιμφ πμο ζοκάκηδζακ 

ζηζξ πμθζηείεξ ηδξ Αιενζηήξ, ηδκ αζζεδηζηή απήπδζδ ηδξ εθθδκζηήξ ιαξ 

ηθδνμκμιζάξ ζε έκα έεκμξ ιε αναπφ ςζηυζμ ζζημνζηυ πανεθευκ. Μμκαδζηέξ 

ζηζβιέξ πμο δεκ λένς ακ άθθεξ απυ ηυηε βκχνζζε δ εθθδκζηή ιυδα. Γοζηοπχξ 

υιςξ απμοζίαγακ μζ δδιζμονβμί ημοξ.  

φιθςκα ιε ηδκ αθήβδζδ ηςκ ζοκμδχκ:  

«Ξεηξειάζεθαλ νη Ακεξηθαλίδεο κε ηα ειιεληθά κνληέια, κε 

θνπθνπιάξηθα, ηνπο ηαθηάδεο, κε ηα ζακαξνζθνχηηα θη αλ ήηαλ 

δπλαηφλ ηα ειιεληθά θνξέκαηα ζα πνπιηφληνπζαλ απφ ηελ πξψηε κέξα 

(…)  
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Φπζηθά ζ’ απηφ βνήζεζε θαη ε ζαπκάζηα σξγαλσκέλε θη’ 

επηδεηθηηθψηαηε παξνπζίαζί ηνπο. ε θάζε ακεξηθαληθή πφιη ε 

επίδεημηο ηεο ειιεληθήο κφδαο απνηεινχζε ην θνζκηθφ γεγνλφο ηεο 

ζαηδφλ (…) Γηλφηαλε πάληνηε ζην πνιπηειέζηεξν μελνδνρείν, ηα 

ηξαπέδηα ήηαλ θξαηεκέλα έλα κήλα πξηλ, νη γλσζηφηεξνη θαιιηηέρλεο 

αλαιάκβαλαλ ηε δηαθφζκεζε, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ ζε 

ξπζκφ ειιεληθφ κε ειιεληθά ρξψκαηα (…) Σα σξαηφηεξα καλεθέλ 

παξνπζίαδαλ ηα ειιεληθά κνληέια θαη νη σξαηφηεξεο Διιελνπνχιεο ηεο 

Ακεξηθήο ηηο εζληθέο καο θνξεζηέο. Δκθαλίδνληαλ πξψηεο απηέο 

θξαηεκέλεο απφ ην ρέξη θη’ έκπαηλαλ κέζα ζηελ αίζνπζα ηξαγνπδψληαο 

θαη ρνξεχνληαο ηελ «Γεξαθίλα» (…) Όια ηα επίθαηξα ζέκαηα ζηελ 

Ακεξηθή θξαηνχλ ζηηο ζηήιεο ησλ εθεκεξίδσλ θαη ηηο ζπδεηήζεηο ησλ 

ζαινληψλ ην πνιχ κηα βδνκάδα. Λνηπφλ ε ειιεληθή κφδα ππήξμε «ην 

ζέκα ηεο εκέξαο» επί έλα νιφθιεξν κήλα. Ρεθφξ πξσηνθαλέο (…)»
328

. 

Χζηυζμ δ επζηοπία ζηδκ Αιενζηή, ιμθμκυηζ ηαηά ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ 

λεζήηςζε μθυηθδνδ ηδκ Αεήκα, βνήβμνα λεπάζηδηε απυ ημκ Σφπμ
329

. Οζ 

αεδκασημί ναπηζημί μίημζ ακαπανάβμοκ ήδδ ηδκ βαθθζηή ιυδα
330

 ακηαπμηνζκυιεκμζ 

ζημ εκδζαθένμκ ηςκ Δθθδκίδςκ αζηχκ, ηδκ λεκμιακία υπςξ ηδκ παναηηδνίγεζ ημ 

πενζμδζηυ, πανμοζζάγμκηαξ ηα ένβα ηδξ κεανήξ ζπεδζάζηνζαξ ιυδαξ Έθθδξ 

Δοαββεθίδμο ζηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ: 

«Δίλαη αμηνινγφηαηα ηα κνληέια ηεο Έιιεο Δπαγγειίδε θαη κπνξνχλ 

σξαηφηαηα λα ζπγθξηζνχλ κ’ απηά αθφκε ηα παξηδηάληθα. Κη’ αλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο θνζκηθέο καο θπξίεο δελ θπξηαξρνχζε ε θνβεξή 

μελνκαλία πνπ εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο καο, αζθαιψο ε 

ειιεληθή κφδα ζα κπνξνχζε ζήκεξα λα είλαη ζεβαζηή ζ’ φιν ηνλ θφζκν 

θαη ηνπιάρηζηνλ λα ππάξρε γηα ηνπο μέλνπο. Δλψ, ηψξα ξσηάο ηνπο 

Γάιινπο ηε γλψκε ηνπο γηα ηελ ειιεληθή κφδα θαη ζνπ απαληνχλ φηη 

ειιεληθή κφδα δελ ππάξρεη, αθνχ φια ηα κνληέια ησλ ειιεληθψλ νίθσλ 

είλαη παξηδηάληθα. Κη’ έρνπλ απφιπην δίθην. Πψο λα γίλε γλσζηή ε 

ειιεληθή κφδα φηαλ ε θάζε θπξία πνπ πάεη λα ςσλίζε, γηα λα πάξε ην 

θφξεκα πνπ ηεο αξέζεη ξσηάεη πξψηα αλ είλαη ηνπ Φαζ ή ηνπ Νηεζέ θη’ 

αλ δελ είλαη δελ ην παίξλεη;»
331
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Πάκηςξ ζηδκ δεηαεηία ημο 1950, υπςξ ιαεαίκμοιε απυ ηδκ «Γ», πενζμπέξ 

υπςξ δ «θχξν, ε Θήβα, ε Κξήηε, ηα Γηάλλελα, ε Μχθνλνο, ην Μέηζνβν, ε 

Αξάρνβα, έρνπλ θπιάμεη φιε ηελ νκνξθηά θαη ηελ γξαθηθφηεηα ηεο παιηάο 

παξάδνζεο θαη φιε ηε δξνζηά πνπ ραξίδεη ζε έλα ρεηξνηέρλεκα ε πεγαία έκπλεπζε 

ελφο απιντθνχ θαιιηηέρλε. ηα ειιεληθά ρσξηά ν ξπζκηθφο θξφηνο ηνπ αξγαιεηνχ 

δελ έρεη πάςεη λα αθνχγεηαη(…)»
332

 

Όπςξ θαίκεηαζ, απυ ηα ενβαζηήνζα ηδξ οθακηζηήξ, ζηδκ ζοβηονία ημο 

ημονζζιμφ, δδιζμονβείηαζ ιζα «κφδα ειιεληθή», «εκπλεπζκέλε απφ ηα κνηίβα ηεο 

Διιεληθήο θνξεζηάο», ιζα ιεηαιμκηένκα εηδμπή εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε, 

πνμζανιμζιέκδ ζηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ
333

. Ββαθιέκδ υπζ απυ ζαθυκζα ηδξ 

ορδθήξ ναπηζηήξ αθθά απυ ηα πένζα ηαζ ηδκ βκήζζα αζζεδηζηή ηδξ θασηήξ 

αζμηεπκίαξ, υπςξ βνάθεζ δ Μανία Κανααία ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950.  

«Σα ηειεπηαία ρξφληα δεκηνπξγήζεθε κηα ‘κφδα ειιεληθή’ πνπ ε 

έκπλεπζε ηεο έρεη πεγή απφ ηα κνηίβα ηεο ειιεληθήο θνξεζηάο’ θαη ην 

ρεηξνπνίεην πιηθφ πνπ κε ζνθή ηθαλφηεηα πξνζαξκφζηεθε ζηηο 

ζχγρξνλεο αλάγθεο. Απηή ηε ζηηγκή βξίζθνπκε θνχζηεο βακβαθεξέο θαη 

κάιιηλεο, πνπ αξρίδνπλ απφ ηηο πξσηλέο γηα ηε εμνρή ,ηελ πφιε θαη ην 

κπάλην θαη θζάλνπλ ζε σξαηφηαηεο βξαδηλέο θεληεκέλεο κε 

κεηζνβίηηθν θέληεκα. Εαθέηεο πνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ρνληξφ καιιί θαη ηα ζρέδηα ηνπ ζαξαθαηζάληθνπ 

ξνχρνπ ή θνπθνχιεο εκπλεπζκέλεο απφ ηελ θάπα ηνπ βνζθνχ 

δηαθνζκεκέλεο κε θέληεκα Φισξίλεο»
 334

. 

Οζ επζηοπίεξ υθςκ αοηχκ ηςκ πνμζπαεεζχκ εα ηεεμφκ οπυ ηδκ αζβίδα ημο 

κεμσδνοιέκμο «Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Διιελ. Υεηξνηερλίαο» πμο απυ ημ 1958 εα 

ιενζικήζεζ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ αθθά ηαζ βζα ηδκ πνμχεδζδ 
335

 αοηήξ ηδξ «κνξθήο 

ηερλεηήο αλαβίσζεο» ηδξ θασηήξ ιαξ ηέπκδξ, υπςξ ακαθένεζ μ Μζπάθδξ 

Μεναηθήξ
336

.  

οιθχκα ιε ηδκ αθήβδζδ ημο Γζάκκδ Σζεηθέκδ, ήδδ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 

1950, μιάδα Δθθήκςκ οθακημονβχκ αζπμθείηαζ ιε ηα παναδμζζαηά οθακηά υπςξ 

μ Μάνζμξ Αεακαζζάδδξ, δ Δθέκδ Κυηημο, δ Άκκα ζηεθζακμφ, μ Γζάκκδξ 

Σναααζάνμξ πμο «είραλε θάλεη έλα βήκα πην πέξα (…) κπήθαλ ζηε κφδα( …) 

θάλαλε πνιχ σξαία ξνχρα, κνλαδηθά πξάγκαηα (…) παξαδνζηαθά αιιά πνιχ 
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κνληέξλα ξνχρα (…)» θαζ ζοιιεηέπμοκ ιαγί ιε εηπνμζχπμοξ ηδξ ορδθήξ ναπηζηήξ 

ζημ «Μεζνγεηαθφ Φεζηηβάι Μφδαο» πνπ δηνξγαλψλεη ην ζπγθξφηεκα Λακπξάθε 

απφ ην 1959 κέρξη θαη ην 1965». Σαλζδεφμοκ ζε θζιάκζα ηδξ Μεζμβείμο ηαζ ζηζξ 

εηεί πνεζαείεξ ιαξ πανμοζζάγμοκ ηζξ δδιζμονβίεξ ημοξ
337

.  

1960 

Με ηδκ ιεηαπμθειζηή ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ, ηδκ ελμοδεηένςζδ ηςκ 

απμζηάζεςκ, πμο είπε ςξ ζοκέπεζα ημ «αλαθάηεκα ησλ ιαψλ», δ θασηή ηέπκδ ηάεε 

ηυπμο βίκεηαζ επίηαζνδ, «παίξλεη ηελ πξψηε ζέζε» ζηα εκδζαθένμκηα ημο 

επζζηέπηδ ηδξ ηάεε πχναξ, υπςξ ηαζ ζηδκ Δθθάδα, βνάθεζ δ Δθεοεενία Νηάκμο, δ 

ζοκενβάηδξ ηδξ «Γ», ημ 1961
338

. Ζ θασηή ηέπκδ βίκεηαζ ζηδκ δεηαεηία ημο 1960, 

πθμοημπαναβςβζηή πδβή ημο ηυπμο ηαζ πάθζ
339

, αθθά ηαζ δ αζζεδηζηή ηδξ 

εθθδκζηήξ ηθδνμκμιζάξ πδβή έιπκεοζδξ ηαζ ηενδχκ βζα ηδκ αζμιδπακία ηδξ ιυδαξ 

- δζαθήιζζδξ ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ. 

Σμ 1960 μ ιμκηεθίζη Αθέημξ Βαζζθεζάδδξ ακμίβεζ ημ ηαηάζηδια «Artisant 

Grec» ζηδκ Αεήκα. Όιςξ δ θίνια υπςξ θαίκεηαζ είκαζ βκςζηή απυ πνυκζα ζηδκ 

Δονχπδ. Λακζάνεζ ηδκ θασηή ηέπκδ ηαζ ηδκ εθθδκζηή ιυδα ιε ιμκηένκεξ 

ζοθθμβέξ έημζιςκ εκδοιάηςκ απυ εθθδκζηά οθακηά ιέζα απυ ηα «σξαηφηαηα 

ζαιφληα ηνπ ηεο Γελεχεο ζηελ Place du Cirque 4» ηαζ ηζξ ημιρέξ ιπμοηίη ημο ζηα 

ημζιζηυηενα ηέκηνα πεζιενζκχκ ζπμν, υπςξ ημ Palace Hotel ημο αίκ Μυνζηξ ηαζ 

«κε ηελ αληηπξνζσπεία ηνπ αθφκε θαη ζην Υφιπγνπλη»
340

 (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.287-288). 

Σμκ Ηακμοάνζμ ημο 1961, πθδνμθμνμφιαζηε απυ ηδκ «Γ» βζα ηδκ φπανλδ 

«Μηαο κφδαο γλήζηα ειιεληθήο (…)», οθακηέξ δδιζμονβίεξ ειπκεοζιέκεξ απυ ηδκ 

πανάδμζδ, πμο επζθέβεζ ημ πενζμδζηυ απ’ υθδ ηδκ Δθθάδα ηαζ θςημβναθίγεζ ζηδκ 

Ανάπμαα, ημο Μάνζμο Αεακαζζάδδ, ηεο «Υεηξνηερληθήο» ζηδκ Αεήκα, ημο 

Γζχνβμο Υαηγδιζπαήθ, ημο Καζζιάηδ απυ ηα Υακζά ηδξ Κνήηδξ, ηαζ ηςκ 

Οζημηεπκζχκ Φθςνίκδξ, μοθθίμο ηαζ Μοηυκμο πμο πνμιδεεφεηαζ μ «φκηινο 

καλεθέλ «Καξπάηηο» ζηελ Αζήλα ζηελ νδφ Νίθεο 11). Υαναηηδνζζηζηέξ είκαζ ηαζ μζ 

επελδβήζεζξ ηάης απυ ηζξ θςημβναθίεξ.  

«Σν αζπξφκαπξν παληειφλη ηεο Νίθεο είλαη απφ πθαληφ ηχπνπ Θξάθεο 

(…) Φνχζηα πθαληή κε ηζέπεο θαη ζάξπα ζην θεθάιη θνξάεη ε Ηψ. Απφ 



 

325 

 

πθαληφ επεηξψηηθν είλαη ε θνχζηα θαη ε ζάξπα ηεο Ρέλαο (…) Ζ Ρέλα 

θαη ε Νάλζπ ζαπκάδνπλ ηηο βηηξίλεο κε παιηφ ηξνπά –θαξ, κηθξφ φξζην 

γηαθά θαη θνχζηα θαξδεηά ε πξψηε, θαη παιηφ ρσξίο γηαθά θαη ζηελφ 

ληεθνιηέ θφξεκα απνγεπκαηηλφ απφ πθαληφ Φισξίλεο ε δεχηεξε (…) 

Απφ θξεηηθφ πθαληφ είλαη ην θφξεκα ηεο Νίθεο (…) Απφ θξεηηθφ 

πθαληφ ην θφξεκα ηεο Ηνχο κε γηαθά κπάυξνλ θαη καλίθη δαπνλέ, πνπ 

κπνξεί λα θνξεζή απφ ην πξσί σο ην βξάδπ (…) Ζ Ρέλα θνξά ην 

ειαθξφ πθαληφ θφξεκα (…) καχξν ζηελφ κε ρξπζά αξρατθά θεληήκαηα 

,ζπκίδεη θνκςφ κπθελατθφ αγγείν (…)»
341

 

Ήδδ ζηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960, μ Γζάκκδξ Γαθάηδξ «έρεη απνθηήζεη 

θήκε ζε φιε ηε Δπξψπε», υπςξ πθδνμθμνμφιαζηε απυ ηδκ «Γ»
342

. ηα ηέθδ ημο 

1961, μ κεανυξ «κνληειίζηαο» ηδξ Μοηυκμο πανμοζζάγεζ ηδκ κέα ημθελζυκ ιε ηα 

«εληππσζηαθά» οθακηά ημο ζε ζοκενβαζία ιε ημ Τπμονβείμ Βζμιδπακίαξ. Καζ εα 

ζοκεπίζεζ ιε ηζξ παναδμζζαηέξ δδιζμονβίεξ ημο ηαζ ζηα επυιεκα πνυκζα 

(Μχθνλνο, Σν Παξίζη ηνπ Αηγαίνπ δζααάγμοιε ημ 1963, Ακέξηθα –Ακέξηθα, ημ 

1966, Σπιηγκέλεο ζηα ρξψκαηα ηνπ Αηγαίνπ ημ 1975)
343

. Αοηυ ημ νεφια ημ ζηήνζλε 

ημ Λφηεζμ ηςκ Δθθδκίδςκ, αθθά ημ αημθμφεδζακ ηαζ άθθμζ (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.289-290). 

Απυ ημ 1961, «Σν θέξνλ ην θψο» Λφηεζμ ηςκ Δθθδκίδςκ, ένβμ ηδξ 

Καθθζννυδξ Παννέκ
344

, δναζηδνζμπμζείηαζ. Γδιζμονβεί εκδφιαηα ειπκεοζιέκα 

απυ ημ παναδμζζαηυ ημοζημφιζ ηδξ Θνάηδξ, απυ ηδκ θμνεζζά ηδξ αναηαηζάκαξ 

ηδξ Αηηζηήξ, απυ ηδκ πμθοπμίηζθηδ θμνεζζά ηδξ Καναβημφκαξ, απυ δπεζνχηζηα 

ιμηίαα η.ά., ηαζ πνμςεεί ημ εθθδκζηυ οθακηυ, ηδκ «δεκνηηθή θαληαζία», ςξ πδβή 

ειπκεφζεςξ ζηδκ «ειιεληθή κφδα», ιε επζδείλεζξ ζε βκςζηά λεκμδμπεία ηδξ 

Αεήκαξ, ιε ηδκ ζοιπανάζηαζδ ημο Τπμονβείμο Βζμιδπακίαξ. Καζ υθδ αοηή δ 

ζοθθμβζηή πνμζπάεεζα δδιζμονβεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ χζηε ηα εθθδκζηά οθακηά κα 

βίκμοκ πενζγήηδηα
345

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.291-294). 

Δπίζδξ ημ 1962, βκςζημί Έθθδκεξ δδιζμονβμί ιυδαξ ιαγί ιε ηα 

«πανζγζάκζηα» ιμκηέθα ημοξ πανμοζζάγμοκ ηαζ δδιζμονβίεξ ημοξ «εκπλεπζκέλεο 

απφ ηα ιατθά αξηζηνπξγήκαηα ηεο ιανγξαθίαο καο»
346

, απέπμκηαξ υιςξ, υπςξ 

θαίκεηαζ, μζ πενζζζυηενμζ απυ μιαδζηέξ πανμοζζάζεζξ:  
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«Μεηά απφ ην Λχθεην Διιελίδσλ, ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Διιεληθήο 

ρεηξνηερλίαο έθαλε κηα ελδηαθέξνπζα επίδεημε θζηλνπσξηλψλ 

θνξεκάησλ απφ πθαληά. θνπφ, ε επαγγεικαηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ειιεληθψλ πθαληψλ, πνπ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο αλέιαβαλ λα 

πξνβάιινπλ γλσζηνί Έιιελεο δεκηνπξγνί κφδαο. Χξαία πξαγκαηηθά 

επίδεημε, αλ θαη πνιινί Αζελαίνη ξάπηαη είλαη παξαπνλνχκελνη. Ζ 

ηηαιίδα θπξία πνπ ηελ νξγάλσζε εμεδήισζε άληζα ηηο πξνηηκήζεηο ηεο. 

Έηζη πνιιά αζελατθά ζπίηηα – θη’ απ’ ηα αμηφινγα – δελ πήξαλ κέξνο»
 

347
. 

Σα ημζιήιαηα επίζδξ ηδξ μθίαξ Θακμπμφθμο βίκμκηαζ πενζγήηδηα απυ ημοξ 

δζάζδιμοξ επζζηέπηεξ ηδξ Μοηυκμο. Γζάζδιεξ βοκαίηεξ δείπκμοκ ζδζαίηενμ 

εκδζαθένμκ βζα ηα πνμσυκηα ηδξ ιπμοηίη ηδξ «Μαξνπιίλαο». Ζ Δθίγαιπεε 

Σαίδθμν, δ δζάζδιδ δεμπμζυξ ηδξ επμπήξ, δ Σγάηο Κέκκεκηο, δ πνχδκ 

αοημηνάηεζνα μνάβζα ηαζ άθθεξ «δηάζεκεο σξαίεο» ηδξ επμπήξ δεκ παναθείπμοκ 

κα αβμνάζμοκ έκα ημοθάπζζημκ απυ ηα ημθζέ ηδξ, βνάθεζ ημ 1962 δ Μανία 

Κανααία
348

. 

Tμκ Φεανμοάνζμ ημο 1964, δ «εηαηξεία Oreal» δζμνβακχκεζ βζμνηή ζημ 

λεκμδμπείμ Υίθημκ. Ο βκςζηυξ ημιιςηήξ Γζχνβμξ Καναηαηζάκδξ επζζηέπηεηαζ 

ημ Μμοζείμ Μπεκάηδ, ειπκέεηαζ, ηαζ ιαγί ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημο, «ηνλ θ. 

ηξάην θαη ηνλ θ. Πάξε», πανμοζζάγμοκ ζεζνά απυ πηεκίζιαηα εθθδκζηά (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.295-299). «Υηελίζκαηα πνπ πξαγκαηηθά μαθληάδνπλ θαη 

θαηαθηνχλ», βνάθεζ δ Φακή Πεηναθζά:  

«(…)Γηαηί θάησ απφ ηελ κνληέξλα δπλακηθή ηνπο ηερλνηξνπία 

απνθαιχπηνπκε κηα ζεηξά απφ γξαθηθέο ιατθέο δσγξαθηέο κηα ζεηξά 

απφ γπλαηθεία θεθάιηα βγαικέλα ζαξξείο απφ ιανγξαθηθφ άικπνπκ! 

(…) Υηελίζκαηα ηφζν κνληέξλα θαη ζπλάκα ηφζν παιηά. Καη 

πξνπαληφο ηφζν κα ηφζν ειιεληθά! (…) Ήηαλ νινθάλεξν φηη νη 

θαιιηηέρλεο εθείλνη είραλ ζθχςεη πάλσ ζηε κεγάιε ιατθή καο 

θιεξνλνκηά γηα λα δεκηνπξγήζνπλ φηη δεκηνχξγεζαλ. Πεγέο 

έξρνληαλ απφ ηελ Μαθεδνλία, ηα Μέγαξα, ηε Κέξθπξα ηα Γηάλλελα. 

Έξρνληαλ αθφκε, απ’ ηελ Αζήλα ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο 

αλαγελλήζεσο ηνπ Έζλνπο, ηφηε πνπ κηα φκνξθε βαζίιηζζα έδηλε 
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ζηνλ ηφπν καο κηα πξψηε λφηα θνκςφηεηαο θαη ράξεο, ιαλζάξνληαο 

κηα κφδα ηειείσο ειιεληθή (…)»
349

.  

Σμκ Απνίθζμ ημο 1964, ζημ ηαηάζηδια Εμθχηα ζηδκ Αεήκα οπάνπμοκ 

ανπασηά, ιοηδκασηά ηαζ αογακηζκά ημζιήιαηα άνζζηδξ πμζυηδηαξ, ιε 

πνςημαμοθία ημο Ζθία Λαθαμφκδ
350

. (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.300) 

Σμ 1966, μζ Κνίηζαξ ηαζ Σζεηθέκδξ ηαλζδεφμοκ ζηδκ Αιενζηή. Ο πνχημξ 

πανμοζζάγεζ ζημ «αηλη Ρέηδηο Όηέι» ζηδκ Νέα Τυνηδ ηδκ ζοθθμβή ημο «Μειίλα», 

ζε οθάζιαηα ιεηαλςηά ιε ιμηίαα εθθδκζηά ημο δεφηενμο, ιε ιακεηέκ ηδκ Έθδ 

(Μεθά) ηαζ ηδκ Ακημοακέηα (Ρμκημπμφθμο). Φμνέιαηα, παθηά, ζαθαάνζα, 

ιακηήθζα. Γζααάγμοιε ημ ζπυθζμ ηδξ «Γ»: «Απίζηεπηε επηηπρία ζηελ Ακεξηθή θαη 

απνθιεηζηηθφηεηεο απφ κνληέια ηνπο παξνπζηάδνπλ «ηα κεγάια ζπγθξνηήκαηα κφδαο 

Elizabeth Arden, Bloomingdales , Lord Taylor, Arkin (…)»
351

 (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.301-303). 

Σδκ ίδζα επμπή μ Φναβηίζημξ Κάππμξ, μ «κφληκνο ζπλεξγάηεο θαη βνεζφο 

ηνπ ελδπκαηνιφγνπ ηνπ Δζληθνχ καο Θεάηξνπ Αληψλε Φσθά», αζπμθείηαζ ηαζ αοηυξ 

πανάθθδθα ιε ηδκ ιυδα. πεδζάγεζ ηαζ πανμοζζάγεζ ζφβπνμκα θμνέιαηα ιε 

ειπκεφζεζξ απυ ηδκ Μζκςζηή επμπή
352

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.304). Καζ μ Σγχκ 

ηεθακέθθδξ, ζηδκμβνάθμξ ημο Δεκζημφ, ζπεδζάγεζ ηαζ νάαεζ «παλέκνξθεο 

θνχζηεο απφ αιαηδάδεο πνπ δηαζέηεη ζε επηιεγκέλεο κπνπηίθ ησλ Αζελψλ», υπςξ 

πνμηφπηεζ απυ ηδκ πνμθμνζηή ιανηονία ηδξ Μανίαξ Κανααία. 

Αθθά ημ 1966, ηαζ «Ζ ειιεληθή αλδξηθή κφδα αξρίδεη λα επηβάιιεηαη ζην 

εμσηεξηθφ». Μμκηέθα ημο Οίημο Αββέθμο Φαννμφ, «εκπλεπζκέλα απφ ηηο ειιεληθέο 

θνξεζηέο» δδιμζζεφμκηαζ ζηα πενζμδζηά Tailor and Cutter ημο Λμκδίκμο ηαζ ζημ 

πανζζζκυ L’ Homme ιε επαζκεηζηά ζπυθζα, ζημπεφμκηαξ κα δδιζμονβήζεζ «Αλδξηθή 

κφδα κε ειιεληθφ πθαληφ»
 353

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.305-307). 

Σμ 1967, ηα ειπκεοζιέκα απυ ηδκ ηθαζζζηή Δθθάδα ημζιήιαηα ημο 

Εμθχηα θςημβναθίγμκηαζ ιε ηδκ δεμπμζυ Κάκηζξ Μπένβηεκ απυ ημκ Νηαίδαζκη 

Μπαίδθο, ημκ ζδιακηζηυηενμ θςημβνάθμ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960, ηαζ βίκμκηαζ 

ελχθοθθμ ζημ δζεεκέξ πενζμδζηυ ιυδαξ Vogue (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.308), υπςξ 

δζααάγμοιε ζηδκ «Γ»:  
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«Σν εμψθπιιν αλήθεη ζην κεγαιχηεξν πεξηνδηθφ κφδαο ηνπ θφζκνπ, 

ηελ ‘Vogue’(εθδίδεηαη ζηελ Ακεξηθή, ζηε Γαιιία, ζηελ Αγγιία, ζηελ 

Ηηαιία, ζηελ Απζηξαιία, ζηε Νέα Εειαλδία) θαη θπθινθνξεί επξχηαηα 

ζ’ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σν παλέκνξθν θφβεξ-γθέξι είλαη ε Κάληηο 

Μπέξγθελ (πξσηαγσλίζηξηα ηνπ Καθνγηάλλε), κε ζθνπιαξίθηα θαη 

θνιηέ 21 θαξαηίσλ. Κνζκήκαηα Ενιψηα, εκπλεπζκέλα απφ ηελ θιαζηθή 

ειιεληθή αξραηφηεηα. Ζ θσηνγξαθία είλαη ηνπ κεγαιχηεξνπ απηή ηε 

ζηηγκή θσηνγξάθνπ κφδαο Νηαίεβηλη Μπαίειπ (ζπδχγνπ ηεο Καηξίλ 

Νηελέβ)»
 354

 

Σμκ Φεανμοάνζμ ημο 1967, ζηδκ Κμγάκδ ιε ηδκ βκςζηή παθζά πανάδμζδ 

ζηδκ οθακηζηή, δ Καίηδ Γανδμφθα ζοκενβάγεηαζ ιε κηυπζεξ κέεξ οθάκηνζεξ «ηα 

ρξπζά ρέξηα», υπςξ δ ίδζα ηζξ απμηαθεί. Σα οθακηά ηδξ πςθμφκηαζ ζηδκ Αεήκα ηαζ 

ζημ ελςηενζηυ, Γενιακία, Δθαεηία, μοδδία
355

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.309-310). 

Σμ ίδζμ έημξ (1967), μ Γζάκκδξ Σζεηθέκδξ ζπεδίαζε εκδφιαηα ηαζ οθάζιαηα 

(ιζα ζοθθμβή απυ οθάζιαηα ιε «έκπλεπζε βαζεηά ειιεληθή» απυ ηδκ Ανπαία 

Δθθάδα, ημ Βογάκηζμ ηδ «λεψηεξε δσή θαη ηέρλε ηνπ ιανχ καο»). Ο ίδζμξ ζπεδίαζε 

ηδ βναιιή «Skyrojama», ιε ζπέδζα ηαζ πνχιαηα ειπκεοζιέκα απυ ηα θασηά 

ιμηίαα ηδξ ηφνμο. Οζ δδιζμονβίεξ δζαηίεεκηαζ ζηδκ ιπμοηίη ημο ζηδκ Αεήκα, ηαζ 

«πξνζερψο», υπςξ ακαββέθθεζ δ Φακή Πεηναθζά ζηζξ ακαβκχζηνζέξ ηδξ «Γ», ζηζξ 

εηαηυκ πεκήκηα ιπμοηίη ημο ενβμζηαζίμο θμνειάηςκ «Μπέξθξεηεμ», πμο εα έπμοκ 

ημ υκμια «The Attican», δδθαδή μ «Αηηηθφο». «Μπνπηίθ Σζεθιέλεο αλνίγεη ζην 

Ακάλ, ζηε Βεξπηφ, ελψ κηα εηδηθή ζπιινγή εηνηκάδεηαη γηα ηελ Ακεξηθή. Μπνπηίθ –

πξεζβείεο ηεο ειιεληθήο δεκηνπξγίαο ζηε Γχζε, ζ’ φιν ηνλ θφζκν»
356

, (αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.311). 

Σμ 1968, ηα ημζιήιαηα ημο Εμθχηα ηαζ μζ δδιζμονβίεξ ημο Ζθία Λαθαμφκδ 

ηαεζενχκμκηαζ δζεεκχξ, υπςξ δζααάγμοιε ζηδ «Γ». Σα ανπασηά ημζιήιαηα ημο 

Οίημο ημζιμφκ δεηαζέθζδμ ηδξ βαθθζηήξ Elle (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.312) δίπθα 

ζηδκ βαθθζηή Τρδθή Ραπηζηή ηαζ ηα ημζιήιαηα ημο αζκ Λςνάκ:  

 «Όηαλ έλα θνξίηζη θνξάεη πνπιφβεξ ζηπι Μπφλη, καθξηέο κεηαμσηέο 

βιεθαξίδεο θαη ζηα ρέξηα ηεο ηα κπξαζειέ ηεο Κιπηαηκλήζηξαο ηφηε 

ιέκε: ε αξραία Διιάδα είλαη κνληέξλα φζν πνηέ. Δίλαη ηα αξρατθά 

θνζκήκαηα Ενιψηα, πνπ αθνχ ζηφιηζαλ ηνλ ππέξνρν ιαηκφ ηεο Κάληηο 
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Μπέξγθελ ζην εμψθπιιν ηεο ακεξηθάληθεο ‘Vogue’, ηα βιέπνπκε ηψξα 

λα μεηπιίγνληαη πάλσ δέθα ζειίδεο ηεο γαιιηθήο ‘Elle’. Γίπια ζηα 

θνξέκαηα ηεο παξηδηάληθεο Χη Κνπηχξ θαη ζηα θνζκήκαηα ηνπ αίλ 

Λσξάλ. Γηεζλήο θαζηέξσζε ζηα θνζκήκαηα Ενιψηα. Κη αλάκεζά ηνπο, 

ηδηαίηεξε αλά ηελ πθήιηνλ, καζαίλνπκε ε επηηπρία πνπ ζεκεηψλνπλ νη 

απφ ζκάιην θξίθνη θαη ηα ρξπζά βξαρηφιηα-θίδηα. Γχν απφ ηηο 

εκπνξηθφηεξεο θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο ηνπ Ζιία Λαιανχλε.»
357

  

Σμ 1969, ημ «εζληθφ καο χθαζκα» ημ οθακηυ ιέζα απυ ηζξ ειπκεοζιέκεξ απυ 

ηδκ πανάδμζδ δδιζμονβίεξ ηςκ Νίημο-Σάηδ πνμζανιμζιέκεξ ζημ πκεφια ηδξ 

επμπήξ πανέπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα ζηδ Δθθδκίδα κα κηοεεί ιε νμφπα αλζχζεςκ.  

«Σν αλαθάιπςαλ πξψηα νη Ακεξηθαλίδεο. Ο εζληθφ καο χθαζκα, ην 

πθαληφ! Δδψ θαη πνιιά ρξφληα νη Διιελίδεο ην ζεσξνχζακε είδνο γηα 

ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε. Σψξα ηα πξάγκαηα έρνπλ ξηδηθά κεηαβιεζή. 

Σα πθαληά έρνπλ γίλεη ξνχρα αμηψζεσλ. Πξνζαξκνζκέλα ζηε 

ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα πξννξίδνληαη λα ληχζνπλ ηελ Διιελίδα ζε 

φιεο ηεο ηηο εθδειψζεηο. Σν πξσί ζηελ πφιε θαη ηελ εμνρή, ην 

απφγεπκα ζε θηιηθή ζπγθέληξσζε. Σν βξάδπ ζε κηα επίζεκε εκθάληζε. 

Ηδηαίηεξα αμηφινγα ηα πθαληά ησλ Νίθνπ-Σάθε εμππεξεηνχλ απηφλ 

αθξηβψο ηνλ ζθνπφ, ρσξίο λα πξνδίδνπλ ζην παξακηθξφ ηελ παξάδνζε 

ηνπο (…)»
 358

. 

1970 

ηζξ 15 Μάνηζμ ημο 1970 μ Ζθίαξ Λαθαμφκδξ πανμοζζάγεζ ζημ Υίθημκ ηδξ 

Αεήκαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημ Πανίζζ ηδκ «εκπλεπζκέλε απφ ηελ ηέρλε ηεο 

Μηλσηθήο επνρήο» ζοθθμβή ημζιδιάηςκ ημο, ιε ζημπυ ηδκ «επηβεβαίσζε ηεο 

εγεηηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη ε ειιεληθή ρξπζνρνΐα δηεζλψο, ζε κία αλαδήηεζε απφ ηα 

βάζε ηεο ηζηνξίαο καο γηα ζίγνπξεο θφξκεο θαη ζρέδηα (…) εηδηθά ζην 1970 

πξνβιέπεηαη φηη ηνπιάρηζηνλ ζα δηπιαζηαζηνχλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο 

θνζκεκάησλ»
359

.  

ηα εηεέιαηα οπάνπεζ ζηοθζγανζζιέκδ ιμνθή ηαφνμο ειπκεοζιέκδ απυ 

ιζκςζηή πνοζή ηανθίηζα ημο 1400 π.Υ., ζφιαμθμ οβείαξ ηαζ ιοζηδνζαηήξ 

θαηνείαξ βζα ημκ ιζκςζηυ πμθζηζζιυ ημ θίδζ, κοθζηυ ηυζιδια , ειπκεοζιέκμ 



 

330 

 

απυ ημζπμβναθία , ιε εέια ημοξ ιοζηζημφξ βάιμοξ ηδξ ιζκςζηήξ Κνήηδξ, ιζα 

ζεζνά απυ δζάηνδηεξ ιοηδκασηέξ αζπίδεξ ιε εαθαζζζκά ζπέδζα, πενζδέναζμ 

πμο ζοκδέεζ ημκ αζβοπηζαηυ ιε ημκ ιζκςζηυ πμθζηζζιυ, θηζαβιέκμ απυ πνοζυ 

18 ηαναηίςκ
360

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.313-315) 

Σδκ ίδζα πνμκζά ζημ «Σν Πξψην Φεζηηβάι Διιεληθήο Μφδαο» ζηδκ 

Αεήκα, μζ ειπκεοζιέκεξ απυ ηδκ πανάδμζδ δδιζμονβίεξ ηςκ Νίημο-Σάηδ 

λεπςνίγμοκ. Όπςξ θαίκεηαζ, ααειμθμβμφκηαζ ιε «άξηζηα απφ Έιιελεο θαη 

μέλνπο!», (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.316), εκχ δ απυ ηζξ «κπακπαθεξέο καληήιεο 

ηεο Δπβνίαο» αναδζκή δδιζμονβία ηδξ Νηυγζαξ Νζηδημπμφθμο εκηοπςζζάγεζ 

ημοξ λέκμοξ δδιμζζμβνάθμοξ
361

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.317). 

Toκ Απνίθζμ ημο 1972, δ Δθθδκζηή Μυδα λεηζκά ηαζ πάθζ κα ηαηαηηήζεζ ηζξ 

δζεεκείξ αβμνέξ. Τρδθή Ραπηζηή, εθθδκζηά οθακηά ηαζ έημζιμ έκδοια 

ζοιιεηέπμοκ ζημ 23
μ
 αθυκζ ημο πεζιςκζάηζημο πνεη α πμνηέ, - ημκ εηεεζζαηυ 

πχνμ ζημ Πμνη κηε Βενζάσβ - ζημ Πανίζζ, ηαζ μζ Έθθδκεξ δδιζμονβμί ηάκμοκ 

αζζεδηή ηδκ πανμοζία ημοξ, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.318), ακαδεζηκφμκηαξ ημ 

εθθδκζηυ πνυζςπμ ηδξ ιυδαξ.  

«Γψδεθα πεξίπηεξα, απιά δηαθνζκεκέλα, γέκηζαλ κε πθαληά ηνπ 

Αζαλαζηάδε, ηεο Φξφληδνπ, ηεο Κψθνπ, ησλ Νίθνπ-Σάθε, θαη ηνπ 

Σξαβαζάξνπ. Σα ηειεπηαία κνληέια ηνπ Κάικπαξε, ηεο Νηφδηα, ηνπ 

Ηαθσβίδε, ηνπ ηάζε, ηνπ Σδηβάλε, ηεο Βαζηιεηάδνπ θαη ηα πιεθηά ηεο 

Παιακηαλάθε. Πεξίπηεξν γηα ηηο πνιπζφξπβεο γξαβάηεο ηνπ Μάξξα, ηα 

γνπλαξηθά ηεο Καζηνξηάο θαη ηα αδηάβξνρα ηνπ 

Λαγνπαλαγησηφπνππινπ (…) Οη επηζθέπηεο ηνπ ζαινληνχ ζηάζεθαλ κε 

ελδηαθέξνλ ζηα ειιεληθά πεξίπηεξα θαη ράξεθαλ ηελ έθθξαζε ηνπ 

κνληέξλνπ πνπ κέλεη ηφζν δεκέλν κε ηελ παξάδνζε»
 362

 

Δπ’ εοηαζνία ημο αθμκζμφ, δ επζηοπδιέκδ επίδεζλδ πμο έβζκε ιε εκδφιαηα 

εθθδκζηήξ ειπκεφζεςξ, ζημ λεκμδμπείμ «Λε Γθξηγηφλ», ηαζ έθααακ ιένμξ ηαζ 

εηπνυζςπμζ ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ, υπςξ μ Μασθδξ, δ ηάεδ, μ Σζμπακέθθδξ ηαζ μ 

Βμφνμξ, υπςξ ζοιπεναίκεζ δ ζοκηάηηνζα Ηζιήκδ Σαιααηάηδ, «έδεημε φηη ππάξρεη 

ειιεληθή κφδα»
363

. 
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Σμ 1975 δ εθθδκζηή αζμιδπακία ζοιιεηέπεζ ζημ «ζαιφλη ηεο Βπξεηηνχ» ηαζ 

ηα εκδφιαηά ηδξ εκηοπςζζάγμοκ, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.319), υπςξ ιαξ 

εκδιενχκεζ δ «Γ»
 
: 

 «ηα κεγάιν ζαιφλη ηεο Βπξεηηνχ αλάκεζα ζε 225 εθζέηεο απφ 18 

ρψξεο, νη βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο καο έδεημαλ γηα πξψηε θνξά ηηο 

δεκηνπξγίεο ηνπο, πνπ νκνινγνπκέλσο εληππσζηάδνπλ»
 364

. 

 

XIII. Η αιζθηηική ηηρ ελληνικήρ πολιηιζμικήρ κληπονομιάρ υρ πηγή 

έμπνεςζηρ για ηην βιομησανία ηηρ μόδαρ  

Ζ αζζεδηζηή ηδξ εθθδκζηήξ πμθζηζζιζηήξ ηθδνμκμιζάξ απμηέθεζε πδβή 

έιπκεοζδξ ηαζ βζα ηδκ αζμιδπακία ηδξ ιυδαξ ηαζ ηδξ δζαθήιζζδξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ 

απυ ηδκ δεηαεηία ημο1960. Αθθά ηαζ πνμδβμοιέκςξ, ημ 1950, ζφιθςκα ηαζ ιε ηα 

δδιμζζεφιαηα ηδξ «Γ», δ Ρυδμξ ειπκέεζ ηδκ Αιενζηακίδα ζπεδζάζηνζα Κάνμθζκ 

ημφιεν ηαζ δδιζμονβεί ζεζνά θμνειάηςκ ιε εθθδκζηά ζπέδζα
365

 (αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.320), εκχ ημ 1952, δ «επδσληθή ζηνιή» ειπκέεζ ημκ επζηοπδιέκμ 

Έθθδκα δδιζμονβυ, πμο πνςημζηαηεί ζηδκ πνςηεφμοζα ηδξ ιυδαξ ζημ Πανίζζ, 

Εακ Νηεζέ, ηαζ ηδκ δμοθεζά ημο ιζιμφκηαζ ζηδκ Αιενζηή. ηδκ θςημβναθία ιε 

θεγάκηα «Ζ επίδναζζξ ηδξ εογςκζηήξ ζημθήξ» ζημ ηεφπμξ 65 ακαθένεηαζ : «Σν 

ακεξηθαληθφ απηφ κνληέιν απφ γθξη ζαληνχθ κηκείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επδσληθή 

ζηνιή πνπ ηφζν ελέπλεπζε ηειεπηαία ηνλ Γάιιν Νηεζέ (…)»
366

 (αθ. ηαζ Συι.2, 

Παν.1, εζη.321). Άββθμζ ζπεδζαζηέξ ημ 1955 ακηθμφκ ζημζπεία απυ ηδκ Δθθάδα ηαζ 

δδιζμονβμφκ ημιρά ιμκηέθα ειπκεοζιέκα απυ ηδκ «αξραηφηεηα ή ηελ ζχγρξνλε 

επνρή»
 367

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.322-323). 

Σμ 1961, ζημοξ αεθδηζημφξ ζηίαμοξ ημο ηέκζξ ηδξ Αββθίαξ, επζηναηεί δ 

εθθδκζηή βναιιή: θμνέιαηα ιε παιδθή ιέζδ, ημκηή πθζζέ θμφζηα ιε 

δζαημζιδηζηή ιπμνκημφνα απυ πνςιαηζζηή ημνδέθα ή πνοζυ ιαίακδνμ
368

 (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.324). 

Σμ 1963, δ ιεβάθδ εηαζνεία ηαθθοκηζηχκ «Ayer» ζηδκ μθμζέθζδδ 

δζαθδιζζηζηή ηδξ ηαιπάκζα ιε ηίηθμ «Μηα απηνθξαηνξία εκπλέεη ηε θεηεηλή κφδα» 

ιε ιεβάθμοξ ηίηθμοξ πνμηείκεζ ημ ιαηζβζάγ «Βπδαληηλφ καθηγηάδ», ειπκεοζιέκμ 
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απυ ηδκ πνςιαηζηή παθέηα ηςκ αογακηζκχκ ιςζασηχκ (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.325), 

υπςξ δζααάγμοιε ζε μθμζέθζδδ ηαιπάκζα ζηδ «Γ»: 

    «Σν Βπδαληηλφ Μαθηγηάδ:  

Ζ γνεηεία ησλ ρξσκάησλ πνπ βξίζθεηαη ζηνπο ζπλδπαζκνχο θαη ηελ 

δεκηνπξγία ησλ ηφλσλ ηνπο. Αλακθηζβήηεηα ζ’ απηφ αμεπέξαζηνη 

παξακέλνπλ νη Βπδαληηλνί θαη ε H. H. Ayer εκπλεπζκέλε απφ ηα 

πεξίθεκα βπδαληηλά κσζατθά, πξνηείλεη γηα ην καθηγηάδ ζπλδπαζκνχο 

πνπ δελ δεκηνπξγνχλ αληηζέζεηο (…) Σν Βπδαληηλφ Μαθηγηάδ 

εμαηξεηηθήο ιεπηφηεηαο θαη δηαθξηηηθφηεηαο ζπγθεληξψλεη φιε ηελ 

αμία ηδηαίηεξα ζην καθηγηάξηζκα ησλ καηηψλ (…)»
369

. 

Σδκ ίδζα πνμκζά, μ Γάθθμξ ζπεδζαζηήξ Γηο Λανυξ, ιαεδηήξ ημο Εακ 

Νηεζζέ ηαζ «ιάηξεο» ηδξ Δθθάδαξ, αβμνάγεζ εθθδκζηά πεζνμηεπκήιαηα απυ ηδκ 

«Βαζηιηθή Πξφλνηα» ηαζ ηα Υνζζημφβεκκα «μεηξειαίλεη ηηο παξηδηάλεο»
370

.  

Σμ 1965, μ μίημξ ηαθθοκηζηχκ ηδξ Dorothy Gray, ιε ημ ιανιάνζκμ 

πνυζςπμ ανπαζμεθθδκζηήξ Κυνδξ ζε μθμζέθζδεξ δζαθδιίζεζξ δζαθδιίγεζ ηνέιεξ 

πνμζχπμο
371

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.326). 

Σμ 1968, ζηδκ Αιενζηάκζηδ Vogue, ημ ιεβαθφηενμ ακά ημκ ηυζιμ 

πενζμδζηυ ιυδαξ, δεζπυγεζ ημ πμθοζέθζδμ έβπνςιμ εκηοπςζζαηυ αθζένςια ιε 

ηίηθμ «Ζ κφδα εκπλέεηαη απ’ ηελ Διιάδα». Σμ ηείιεκμ πμο ζοκμδεφεζ ηζξ δφμ 

θςημβναθίεξ, ηζξ ακηζπνμζςπεοηζηυηενεξ ηδξ ζεζνάξ, είκαζ εκηοπςζζαηά 

εβηςιζαζηζηυ
372

 (αθ.Συι.2, Παν.1, εζη.327). 

Σδκ ίδζα πνμκζά (1968) μ Τα αζκ Λςνάκ ζηενεχκεζ ζηδκ γχκδ ημο 

ακδνζημφ πακηεθμκζμφ ιζα «λενειιεληθή πφξπε», πνμθακχξ αβμναζιέκδ απυ ημ 

Μμκαζηδνάηζ «θαη θνιαθεχεη ηνπο Έιιελεο»
373

, εκχ ημ 1969 ιεηαθένεζ ηζξ 

ακαικήζεζξ απυ ημ θςξ, ημκ ήθζμ ηαζ ηδ εάθαζζα ηδξ Μεζμβείμο ζηδκ ιπμοηίη ημο 

ζημ αίκ Εενιαζκ κηε Πνε. Απεοεοκυιεκμξ ζηζξ θμζηήηνζεξ «ιαλζάξεη» ηδ θμφζηα 

«Μχθνλνο», ηδκ ιεβάθδ θεζκμπςνζκή ημο επζηοπία, πμο ημ υκμιά ηδξ ημ μθείθεζ 

ζηα «εθηπθισηηθά κνηίβα» πμο, υπςξ μ ίδζμξ θέεζ, είκαζ ιμηίαα «απφ θνπβέξηεο 

κπθνληάηηθεο»
374

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.328-329). 
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Σμ 1969, μ μίημξ «Cole of California» ειπκέεηαζ απυ ημκ εθθδκζηυ πζηχκα 

ηαζ δδιζμονβεί ηδκ δζηή ημο εηδμπή, πμο «ραιάεη θφζκν» ζηζξ αζηνίκεξ ηδξ 5δξ 

Λεςθυνμο ηδξ Νέαξ Τυνηδξ
375

, (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.330). Δκχ ζφιθςκα ιε 

ηδκ έβηονδ βαθθζηή εθδιενίδα Le Figaro δ ειπκεοζιέκδ απυ ηδκ ανπασηή 

πενίμδμ ζοθθμβή ηδξ Γαθθίδαξ Mme Grès εεςνείηαζ δ ςναζυηενδ ηδξ πνμκζάξ
376

, 

(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.331). 

Σδκ ίδζα πνμκζά, μζ «Βπδαληηλνί αεηνί ηαμηδεχνπλ ζηε Ρψκε (…)». Ο μίημξ 

«Assunta» θακζάνεζ αζδιέκζεξ ηαζ αζδιμηαπκζζιέκεξ πυνπεξ, γχκεξ πμο ηθείκμοκ 

ιε ημκ αογακηζκυ δζηέθαθμ αεηυ, ζοθθμβή πμο εζζάβεηαζ απυ ηα Γζάκκεκα, ηαζ μζ 

νςιαίεξ «παηξίθηεο» ηζξ ανίζημοκ ελαζνεηζηέξ, «πέξα απφ θάζε ζπλαγσληζκφ»
377

 

(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.332). 

Δπί πθέμκ, ημ 1969, ιζζυ αζχκα ιεηά ημκ εάκαηυ ηδξ, δ Ηζζδχνα Νηάκηακ 

ελαημθμοεεί κα δζαθδιίγεζ ηδκ Δθθάδα. Σμ αβαπδιέκμ ηδξ έκδοια, ειπκεοζιέκμ 

απυ ηδκ ηα ανπαία Δθθάδα, ιέζα απυ ηδκ ηαζκία αζμβναθία «Ηζηδψξα» ημο Κάνθ 

Ράσγ, πανά ηδκ απμηοπία ημο θζθι- βίκεηαζ ιυδα. Πθδιονίγμοκ ηζξ πανζγζάκζηεξ 

ιπμοηίη ηαζ ηα αθζενχιαηα ζημκ πενζμδζηυ ηφπμ ιυδαξ
378

 (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.333). 

Ο πμνυξ ηδξ Ηζζδχναξ ηαζ ηςκ δζάθακςκ πέπθςκ ιέζα ζε ζζςπδθμφξ 

εθθδκζημφξ καμφξ ζοκεπίγεηαζ ηαζ ημ έημξ 1970. Μεβάθδ αιενζηακζηή αζμιδπακία 

ζοκεεηζηχκ ζκχκ θακζάνεζ ηδκ «Isidora Collection». Μζα ζοθθμβή βοκαζηείςκ 

εζςνμφπςκ ηαζ κοπηζηχκ, ιε εθθδκζηή έιπκεοζδ. Καζ βζα κα είκαζ πεζζηζημί μζ 

οπεφεοκμζ ηδξ εηαζνείαξ ελμνιμφκ δζαθδιζζηζηή εηζηναηεία ιε ηενάζηζεξ αθίζεξ. 

Αθίζεξ ηαζ θςημβναθίεξ βα ημκ Σφπμ υπμο βοικυπμδα ιακεηέκ πμγάνμοκ 

ακάιεζα ζε ιζζμβηνειζζιέκμοξ ηίμκεξ ημνζκεζαημφ νοειμφ δίπθα ζε 

ενοιιαηζζιέκα ηζμκυηνακα ηαζ ζε ζπαζιέκμοξ «καξκάξηλνπο έξσηεο»: «Οη 

βηνκήραλνη, γηα κία αθφκα θνξά, βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηελ επηζηξνθή ζηηο αξραίεο 

θιαζηθέο ξίδεο ηνπ ιίθλνπ πνπ ιέγεηαη Διιάδα (…)»
379

, δζααάγμοιε ζηδ «Γ». (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.334). 

Αθθά ηαζ ημ κέμ εθθδκζηυ ηαβάνζ «ραιάεη θφζκν ηα ηειεπηαία ρξφληα»
 380

. Οζ 

λέκεξ μκεζνεφμκηαζ κα ένεμοκ ζηδκ Δθθάδα βζα κα ημ αβμνάζμοκ αθθά ημ 

θηζάπκμοκ ηαζ ιυκεξ ημοξ, ιέζα απυ ηα παηνυκ ηςκ πενζμδζηχκ πμο ημ 
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ιεηαιμνθχκεζ δδιζμονβχκηαξ ηδκ ιεηαιμκηένκα εηδμπή ημο (αθ. Συι.2, Παν.1, 

εζη.335), υπςξ πθδνμθμνμφιαζηε απυ ημ δδιμζίεοια ηδξ «Γ»:  

«Σα κεγάια πεξηνδηθά δίλνπλ θσηνγξαθίεο κε εμεγήζεηο θαη αλαιπηηθά 

παηξφλ (…)ηα θεληήδηα ηνπ αξγαιεηνχ γξάθνληαη κε ηξέζεο ρξπζέο, ηα 

θαξαγθνχληθα κνηίβα κε θνξδφληα απφ βεινχδ . Δίλαη ‘ζνθηζηηθέ’ 

ηζάληεο γηα βξαδπλέο εμνξκήζεηο (…)»
381

  

Σμ 1970, Σμ «Stile Hellinico» απμηεθεί ηδκ ιεβάθδ έηπθδλδ ζηζξ επζδείλεζξ 

ηδξ Φθςνεκηίαξ. Λεοηά ιπμονκμφγζα, πζηχκεξ βζα κα ηαθφρμοκ ηα απμηαθοπηζηά 

ιπζηίκζ ζηζξ παναθίεξ ημ ηαθμηαίνζ. Με ιπμφηθεξ ζηα ιαθθζά, ημνδέθα ζημ 

ιέηςπμ, πνυζςπμ πμο ημ πνμθίθ ημο εοιίγεζ ημκ ηέθεζμ ημφνμ
382

(αθ. Συι.2, 

Παν.1, εζη.336). 

Ζ έβηονδ Vogue ηδξ Νέαξ Τυνηδξ πανμοζζάγεζ ηζξ πενίθδιεξ εθθδκζηέξ 

δδιζμονβίεξ «εκεηέξνπ (…) James Galanos (…) φπνπ ζε κεγέζπλζε απιψλνληαη 

θιαζηθά πξνθίι απφ αξρατθνχο ακθνξείο»
383

,(αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.337). 

ημ ηέθμξ ηδξ ίδζαξ πνμκζάξ (1970) ζηδ Νέα Τυνηδ μ δδιζμονβυξ Giorgio di 

Saint Angelo θακζάνεζ ηδκ βναιιή ημο «Grecian feeling», ήημζ ημο εθθδκζημφ 

ζοκαζζεήιαημξ. «Σνπλίθ απφ ιεπθφ δέξζευ, κε ζαπκάζηεο πινχζηεο πηπρέο ηχπνπ 

αξρατθνχ (…) Πσινχληαη ζηα κεγάια θαηαζηήκαηα ηεο ακεξηθαληθήο κεγαινχπνιεο 

πξνο δηαθφζηα δνιάξηα»
384

 (αθ. Συι.2, Παν.1, εζη.338). 

Δκχ ζημ Λμκδίκμ (1970), ηα εθθδκζηά ημιπμθυβζα, υπςξ δζααάγμοιε ζηδ 

«Γ», «κεζνπξαλνχλ: ζηε κέζε σο δψλεο, ζηνλ ιαηκφ νιφγπξα σο θνιηέ»
385

 (αθ. 

Συι.2, Παν.1, εζη.339). 

Σμ 1971, ζε ζοκέκηεολδ Σφπμο μ Ζθίαξ Λαθαμφκδξ ημκίγεζ ηδκ δζεεκή 

επζηοπία ημο εθθδκζημφ ημζιήιαημξ. «Απφ ην πεξίθεκν θνζκεκαηνπσιείν ‘Καξηηέ’ 

ηδξ Πθαξ Βακηυι ζημ Πανίζζ έςξ ημ ‘Σίθαλπ’ ηεο Νέαο Τφξθεο», υθμζ μζ 

πνοζμπυμζ έπμοκ οζμεεηήζεζ ηδ βναιιή ηςκ ημζιδιάηςκ ηδξ «ειιεληθήο θιαζηθήο 

επνρήο»
386

. 

Σμ 1973, υπςξ πθδνμθμνμφιαζηε απυ ημ πενζμδζηυ, μζ «εμαίζηεο» αναδζκέξ 

δδιζμονβίεξ ηςκ «θνιεμηφλ» ημο Γηο Λανυξ είκαζ ηεκηδιέκεξ «κε κνηίβα 

επεηξψηηθα, ζξαθηψηηθα, θξεηηθά»
387

. 
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ξνπρηζκφο/ληχζηκν) αλαινγεί πξνο ηελ langue (γιψζζα) θαη ε habillement (ελδχκαηα, 

ηκαηηζκφο) αλαινγεί πξνο ην parole (ιφγνο). Σν ‘θνζηνχκη’ είλαη ην θαλνληζηηθφ ζχζηεκα 

έλδπζεο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, ελψ ε habillement (ελδχκαηα, ηκαηηζκφο) είλαη ε επηινγή 

ηνπ ελδχκαηνο ηνπ κεκνλσκέλνπ αηφκνπ / απφ ην κεκνλσκέλν άηνκν, θαη ε vêtement είλαη 

ν ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν». Γηα ηνλ Barthes, ινηπφλ, ε vêtement (έλα ‘εμνινθιήξνπ 

θνηλσληθφ γεγνλφο/έξγν’) είλαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ θνηλσληθνχ (θνζηνχκη) θαη ηνπ 

αηνκηθνχ/πξνζσπηθνχ (habillement), ε ζχλζεζε, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο, ηεο 

δηαιεθηηθήο ηνπ Simmel. Ο Barthes επίζεο αλαγλψξηζε ηελ θνηλσληθή ηάμε σο παξάγνληα 

ζηελ θξίζηκε/ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην être θαη ην paraitre (ην είλαη θαη ην 

θαίλεζζαη), ζηελ χπαξμε θαη ηελ εκθάληζε. Ο Pierre Bourdieu πξνρψξεζε ηελ ηδέα αθφκε 

πην πέξα, πεξηιακβάλνληαο ηελ έλδπζε (clothing, ληχζηκν) κεηαμχ ησλ ζεκείσλ 

http://openarchive.cbs.dk/bitstream/%20handle10398/7766/Creative%25%2020Encounters%20Working%20Papers%2019.pdf?sequenc%20e=1
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/%20handle10398/7766/Creative%25%2020Encounters%20Working%20Papers%2019.pdf?sequenc%20e=1
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/%20handle10398/7766/Creative%25%2020Encounters%20Working%20Papers%2019.pdf?sequenc%20e=1


 

338 

 

                                                                                                                                 
δηάθξηζεο/ζπκβφισλ πνπ δειψλνπλ ηελ δηαθνξά/δηάθξηζε/ππεξνρή» (Βθ. Nancy L. Green, 

Ready-to Wear, Ready -to Work: A Century of Industry and Immigrants in Paris and New 

York, Durham ηαζ London 1997, ζ.17). 

12
 Holly Schrank, Lois Gilmoreo, «Correlates of fashion leadership: Implications for 

fashion process theory», The Sociological Quarterly, 14 (1973), ζ.534. 

13
 Herbert Blumer, «Fashion: from class differentiation to collective selection», 

Sociological Quarterly, 10:3 (1969), ζ.275-291, πα. «Theories of fashion», ζηδκ 

Encyclopedia of Clothing and Fashion, 2010, δζαεέζζιμ ζηδκ δζεφεοκζδ: 

http://angelasancartier.net/theories-of-fashion,  

14
 Παναεέης εκδεζηηζηά μνζζιέκεξ απυ ηζξ εηδμπέξ πμο οπμζηδνίπεδηακ. Ο Adam Smith, 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ ιυδα έπεζ ζζπφ, πνχηα απ' υθα, ζημοξ ημιείξ εηείκμοξ πμο ηαεμνίγμκηαζ 

απυ ημ πνμζςπζηυ βμφζημ. Αοηυ ζζπφεζ ζδζαίηενα ζηα εκδφιαηα ηαζ ζηα έπζπθα, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ζηδ ιμοζζηή, ηδκ πμίδζδ ηαζ ηδκ ανπζηεηημκζηή. Καηά ηδκ άπμρή ημο, δ ιυδα 

επίζδξ επδνεάγεζ ηα ήεδ, ακ ηαζ εδχ δ επζννμή ηδξ είκαζ ανηεηά ιζηνυηενδ (The Theory 

of Moral Sentiments 1982 [1759]). Ο θζθυζμθμξ ηαζ ημζκςκζμθυβμξ Georg Simmel, ζημ 

αζαθίμ ημο The Philosophy of Fashion (1904), δζαπςνίγεζ ηδ ιυδα απυ ηδκ εκδοιαζία, 

εεςνχκηαξ ηδ ιυδα έκα εονφ ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ πμο ζζπφεζ βζα υθα ηα ημζκςκζηά 

πεδία, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ δ έκδοζδ είκαζ ιυκμ ιζα πενίπηςζδ. Καηά ηδκ άπμρή ημο, 

πενζμπέξ υπςξ δ βθςζζζηή πνήζδ ηαζ μζ ηαθμί ηνυπμζ οπυηεζκηαζ επίζδξ ζηδ ιυδα, ακ ηαζ 

δ έκδοζδ ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ημο εκδζαθένμκημξ. Κάηζ πανυιμζμ ζζπφεζ βζα ημ 

θζθυζμθμ Gilles Lipovetsky, ηαηά ημκ μπμίμ: «Ζ κφδα είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

θνηλσληθήο αιιαγήο, αλεμάξηεηε απφ νπνηνδήπνηε ηδηαίηεξν αληηθείκελν. Δίλαη πξψηα απ' 

φια έλαο θνηλσληθφο κεραληζκφο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηδηαίηεξα ζπλνπηηθή ρξνληθή 

έθηαζε θαη απφ ηηο ιίγν πνιχ θαληαρηεξέο αιιαγέο πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα έρεη επηπηψζεηο 

ζηηο αξθεηά δηαθνξεηηθέο ζθαίξεο ηεο ζπιινγηθήο δσήο» Ο Lipovetsky δίκεζ ιζα πμθφ 

εονεία πενζβναθή ηδξ ιυδαξ, πμο οπμβναιιίγεζ υηζ απμηεθεί γήηδια εκυξ βεκζηυηενμο 

ημζκςκζημφ ιδπακζζιμφ ηαζ υπζ ιυκμ ηδξ εκδοιαζίαξ. Ζ ιυδα ζηδκ εκδοιαζία ιπμνεί 

απθά κα εεςνδεεί ςξ έκα ηιήια ημο θαζκμιέκμο ηδξ ιυδαξ. Δίκαζ δφζημθμ κα θακηαζηεί 

ηακείξ μπμζμδήπμηε ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ πμο δεκ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ αθθαβέξ ηδξ 

ιυδαξ – απυ ηδ ιμνθή ημο ζχιαημξ, έςξ ημ ζπέδζμ ηςκ αοημηζκήηςκ, ηδκ πμθζηζηή ή ηδκ 

ηέπκδ. (The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy). Ο Roland Barthes 

οπμζηδνίγεζ υηζ ηα εκδφιαηα είκαζ δ φθδ ζηδκ υπμζα ααζίγεηαζ δ ιυδα, εκχ δ ιυδα δ ίδζα 

είκαζ έκα πμθζηζζηζηυ ζφζηδια εκκμζχκ (The Fashion System). Βθ. Svendsen, υ. π., ζ.12-

13 (ιε ακαθμνέξ ζηδκ ζπεηζηή αζαθζμβναθία). Σδκ πμθοδζάζηαηδ πανμοζία ηδξ ιυδαξ 

ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ επζζδιαίκμοκ επίζδξ μ Paul Nystrom, πμο πενζβνάθεζ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ ηδξ ιυδαξ ςξ ιζαξ απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ δοκάιεζξ ζηδ ζδιενζκή γςή ηαζ 

http://angelasancartier.net/
http://angelasancartier.net/film-and-fashion
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δδθχκεζ ηδκ πακηαπμφ πανμοζία ηδξ. (P. Nystrom, Economics of Fashion, New York 

1928, ζ. iii). Αηυια ηαζ μ Ζerbert Blumer επζζδιαίκεζ υηζ «ε κφδα εχθνια αληρλεχεηαη 

ζηε ζθαίξα ησλ θαζαξψλ θαη εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, φπσο είλαη ε δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, 

ην δξάκα, ε κνπζηθή, ε αξρηηεθηνληθή, ν ρνξφο, ε δηαθφζκεζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Ζ 

παξνπζία ηεο είλαη εκθαλήο ζην ρψξν ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηεο ςπραγσγίαο. Τπάξρεη 

πιήζνο ζηνηρείσλ πνπ δείρλνπλ ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο, ηεο ηαηξηθήο, ησλ 

καζεκαηηθψλ (…) ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, ηδίσο ηνπ business management, αθφκα 

θαη ζηελ ηεξή πξαθηηθή ηεο ηαθήο ησλ λεθξψλ» (Blumer, υ π. ζ.275-276) Ακάθμβα 

εηθνάγεηαζ ηαζ μ Θ. Μμοζημλφδδξ ζην «ιζηνυ αζαθίμ» ημο ιε ηίηθμ Qu’ est-ce que la 

mode? πμο ηοπχεδηε ζημ Πανίζζ ημ 1920, ιεηαθνάζηδηε απυ ηδκ «δεζπνηλίδα Νηφξα 

Βνιαλάθε» ηαζ δδιμζζεφηδηε ζηδκ εθδιενίδα Καζεκεξηλή (26 Ημοκίμο, 3,10,24 Ημοθίμο 

1939), αθθά ιυθζξ ημ 1962 ηοηθμθυνδζε ςξ αζαθίμ ζηδκ Δθθάδα ιε ημ ηίηθμ Σί είλαη 

κφδα;, [«(...) Πξαγκαηηθά, κέζα ζηελ αθαζφξηζηε ηδέα ηεο κφδαο ππάξρεη ε έλλνηα ηεο 

αιιαγήο, φια αιιάδνπλ, νη πξναηψληεο ζξεζθείεο θαζψο θαη ηα πην απιά αληηθείκελα 

(....)», ζ.13].  

15
 Βθ. Walter Benjamin, υ, π. ζ. 179. Δπί πθέμκ αθ. βζα πανάδεζβια, ηδκ ακάθοζδ ημο 

Hegel βζα αοηυ ημκ υνμ ζημ G.W.F. Hegel, Lectures on the History of Philosophy 1, 

Lincoln and London 1995, ζ. 42. Πα. Svendsen, υ. π., ζ.10-11.  

16
 Ζ ιυδα εεςνείηαζ υηζ δεκ έπεζ ηακέκα έιθοημ κυδια πένα απυ ημ κα θεζημονβεί ζακ 

ιέζμ βζα ηδκ επίηεολδ εκυξ ζηυπμο, μ μπμίμξ είκαζ δ αζχκζα δζαζχκζζδ ημο ζοζηήιαημξ 

ημο ηαζκμφνβζμο πμο ελανηάηαζ απυ ηδκ επζεοιία ηςκ ακενχπςκ κα απμηημφκ πάκηα ημ 

ηαζκμφνβζμ ηαζ ημ θνέζημ. Σα ζοζηήιαηα ηδξ ιυδαξ ιπμνμφκ κα ηαηαζηεοαζημφκ ηαζ 

αέααζα έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί βφνς απυ άθθεξ ιμνθέξ μζημκμιζηχκ ή ζοιαμθζηχκ 

ακηαθθαβχκ. Χζηυζμ, μζ ακαθμνέξ ζπεηζηά ιε ηδκ ιυδα ηδξ Γφζδξ ζοκήεςξ ηδκ 

ακηζιεηςπίγμοκ ςξ ηάηζ ιμκαδζηυ, ελαζηίαξ ηδξ μζημκμιζηά μδδβεημφιεκδξ ηαηακάθςζδξ. 

ηζξ εκ θυβς ακαθμνέξ, δ ακηζιεηχπζζδ πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ ίδζα ηδ ιυδα είκαζ 

ιζηνήξ ζδιαζίαξ, ιδκ έπμκηαξ ηακέκα άθθμ κυδια πένα απυ ηδκ επζαεααίςζδ ηςκ 

μζημκμιζηχκ ακηαθθαβχκ ηαζ απυ ηζξ ζδεμθμβζηέξ αθέρεζξ. Οζ δοηζημί θαμί επζδίδμκηαζ 

ζηδ ιυδα ζφιθςκα ιε ηδκ ηαλζηή ημοξ εέζδ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ημοξ ηαηάζηαζδ. Χξ 

απμηέθεζια, δ ιυδα, ζοπκά επελδβείηαζ ςξ έκα αζήιακημ ή πνμζςνζκυ θαζκυιεκμ. Όηακ 

δεκ ελεηάγεηαζ ςξ ημ ζημοπίδζ ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ ηαηακαθςηζηήξ ημοθημφναξ, δ ιυδα 

ιπμνεί κα εεςνείηαζ ςξ έηθναζδ ηαθθζηεπκζηή. Craik, υ. π., ζ.6, Svendsen, υ. π, ζ.10-11.  

17
 Breward, Fashion…, 2003, ζ.9 
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18

 Δκδεζηηζηά: «Fashion theory», The Journal of Dress, Body and Culture, Oxford, 1998, 

πμο είκαζ αθζενςιέκδ ζηδ ιεθέηδ ηδξ ιυδαξ «κε δηεπηζηεκνληθέο ζέζεηο θαη ζην επίπεδν 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε βξεηαληθά θαη ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα (…)» Πα. ζημ ίδζμ. 

19
 Breward, υ. π. Βθ. βζα πανάδεζβια μζ ενβαζίεξ: Elizabeth Wilson, υ. π., Fred Davis, 

Fashion Culture and Identity, Chicago 1992, Jennifer Craik, υ. π., Gilles Lipovetsky, The 

Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy, Princeton NJ 1994. Christopher 

Breward, The Culture of Fashion, Manchester 1995, ηαζ Diana Crane, υ. π. Πα. ζημ ίδζμ. 

Βθ. αηυιδ Christopher Breward and Caroline Evans, Fashion and Modernity, London, 

2005, Svendsen, υ. π., Geczy Adam and Vicki Karaminas, Fashion and Art, London and 

New York, Berg, 2012, Gloria Groom, Impressionism, Fashion and Modernity, Chicago 

and New Haven, 2012. Γζα επί πθέμκ αζαθζμβναθία αθ. Craik, υ. π., ζ.6-7. ηδκ εθθδκζηή 

αζαθζμβναθία εκδεζηηζηά αθ. ημ δδιμζίεοια ηδξ Λίγαξ ημογέ-Πεηνίδδ, «Ζ ιυδα 

θαζκυιεκμ ημζκςκζηυ», Επγφο, 15 (1975), ζ.146-153, επίζδξ Γδιμζεέκδξ Γαααέηαξ, 

Μφδα θαη κνληέξλα Σέρλε, Αεήκα 2008, υ ίδζμξ, Μφδα θαη ζχγρξνλε Σέρλε, Αεήκα 2011 

ηθπ. 

20
 Ζ ιυδα έπεζ μοζζαζηζηά αβκμδεεί απυ ημοξ θζθμζυθμοξ, εκδεπμιέκςξ επεζδή 

εεςνήεδηε ημ πζμ επζθακεζαηυ υθςκ ηςκ θαζκμιέκςκ ηαζ δφζημθα εα ιπμνμφζε κα είκαζ 

έκα αλζυθμβμ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ, χζηε κα εδναζςεεί μ ηθάδμξ αοηυξ ηαζ ςξ 

θζθμζμθζηυξ. Δάκ ακαθμβζζημφιε ηδκ ζζημνία ηδξ θζθμζμθίαξ, ηα απμηεθέζιαηα είκαζ 

πεκζπνά. Αηυιδ ηαζ μ Nietzsche απμθεφβεζ κα είλεζ εηηεκχξ ημ εέια. Ο ηαηάθμβμξ αοηχκ 

πμο έπμοκ επζηεκηνςεεί ζηδ ιυδα πενζθαιαάκεζ ημοξ Adam Smith, Immanuel Kant, 

G.W.E Hegel, Walter Benjamin ηαζ Theodor W. Adorno. Τπάνπμοκ επίζδξ δζάζπανηεξ 

παναηδνήζεζξ απυ άθθμοξ θζθμζυθμοξ, αθθά απμηεθεί ελαζνεηζηά εθθζπέξ οθζηυ βζα κα 

ακαθενεμφιε ζε θζθμζμθζηή πανάδμζδ, ιε ελαίνεζδ ημοξ θζθμζυθμοξ, Georg Simmel 

(1905) ηαζ Gilles Lipovetsky (1994), πμο έπμοκ βνάρεζ μθυηθδνα αζαθία βζα ζπεηζηά. Ο 

Πθάηςκαξ ηάκεζ ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηςκ ζδεχκ αθ' εκυξ ηαζ ηςκ 

εηθάκζεςκ ηδξ αθ' εηένμο, ιεηαλφ αάεμοξ ηαζ επζθάκεζαξ. Καζ δ ιυδα είκαζ ηαε’ 

μθμηθδνίακ επζθάκεζα. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί έκαξ ζηεπηζηζζιυξ πάκς ζηα εκδφιαηα απυ 

ημκ Πθάηςκα, μ μπμίμξ ηα ζοκδέεζ ιε ηδκ μιμνθζά, αθθά ιζα μιμνθζά ηάπςξ απαηδθή 

(Βθ. Πθάηςκ, Ηππίαο Μείδσλ (Hippias Major) 294 a-b). Αθθά αηυιδ ηαζ ζηζξ ζφβπνμκεξ 

θζθμζμθζηέξ ενβαζίεξ, πμο ελεηάγμοκ ηδκ ίδζα ηδ βέκεζδ ημο ιμκηένκμο, δ ιυδα 

απμζζςπάηαζ. (Βθ. εκδεζηηζηά: Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of 

Modern Identity, Cambridge 1992). Σμ ίδζμ επίζδξ ζζπφεζ ηαζ βζα άθθεξ ιεθέηεξ υπςξ ηςκ 

Harvey Ferguson, Modernity and Subjectivity: Body, Soul, Spirit, Virginia 2000, Anthony 

J. Cascardi, The Subject of Modernity, Cambridge 1992, Daniel Shanahan, Towards a 

Genealogy of Individualism, Massachusetts 1992. Πα. Svendsen, υ. π., ζ.17. 

http://www.questia.com/searchglobal?q=publisher!University%20of%20Massachusetts%20Press!AllWords
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21

 Βθ. Skov and Melchior, υ. π., ζ.2. Γζα ιζα πθμφζζα αζαθζμβναθζηή εκδιένςζδ επί ημο 

εέιαημξ αθ. Fashion Theory Reading List: Victoria and Albert Museum ζηδκ δζεφε: 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/f/fashion-theory-reading-list/. Δπίζδξ αθ. «Fashion 

Theories», ζηδκ International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier 

2001, «Fashion theories» ζηδκ Encyclopedia of clothing and fasion, 2010, δζαεέζζιμ 

ζηδκ δζεφεοκζδ: http://angelasancartier.net/theories-of-fashion 

22
 Δκδεζηηζηά: Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class, New York 1934[1899], 

- ζηα εθθδκζηά T. Veblen, ε ζεσξία ηεο αξγφζρνιεο ηάμεο, ιεη., Γ. Νηαθζάκδξ, Αεήκα 

1982, G. Simmel «Fashion», American Journal of Sociology, 62 (1957), ζ.541-558. 

(Ακαηφπςζδ απυ ημ International Quarterly, 10 (1904), ζ.130-55). D. E. Robinson, «The 

economics of fashion demand» The Quarterly Journal of Economics, 75 (1961), ζ.376-

398, G.D. McCracken, «The trickle-down theory rehabilitated», ζημ M. R. Solomon (ed.), 

The Psychology of Fashion, Lexington 1985, ζ.39-54. 

23
 Δκδεζηηζηά: E. Katz, and P.F. Lazarfeld, Personal Influence, Illinois1955, C.W. King, 

«Fashion adoption: A rebuttal to the trickle-down theory», in S.A. Greyser, (ed), Toward 

Scientific Marketing, Chicago 1963, ζ.108-125. 

24
 Δκδεζηηζηά: P. Blumberg, «The decline and fall of the status symbol: some thoughts on 

status in a post-industrial society», Social Problems, 21:4 (1974), ζ.480-498. Valerie 

Steele, «Anti-fashion: The 1970s», Fashion Theory, 1997, 1:3, (1974), ζ.279-296.  

25
 Δκδεζηηζηά : Blumer, Fashion From Class Differentiation …, 1969. 

26
 Γζα πανάδεζβια αθ. A. L. Kroeber, «On the order in civilization as exemplified by 

changes of fashion», American Anthropologist, 21 (1919), ζ.235-263. J.W.G. Lowe, and 

E. D. Lowe, «Model of fashion change», Advances in Consumer Research, 11 (1983), 

ζ.731-734. 

27
 Δκδεζηηζηά: αζζεδηζηυξ πανάβςκ: G.B. Sproles, «Behavioural science theories of 

fashion», ζημ M.R. Solomon (εd.), The Psychology of Fashion, Lexington 1985, ζ.55-70, 

S. L. Tate, Inside Fashion Design, New York 1999, G.S. Frings, Fashion from Concept to 

Consumer, New Jersey: 1991. Ηζημνζηυξ: Sproles, υ .π.,Tate, υ. π., Frings, υ .π. 

Κμζκςκζημ-πμθζηζζιζηυξ: Sproles υ. π., J.C. Berlo, «Beyond bricolage: women and 

aesthetic strategies in Latin American Textiles» ζημ M.B. Schevill, J.C. Berlo and A.B. 

Dwyer (ed.), Textiles Traditions of Mesoamerica and the Andes, New York 1991, ζ.437-

475. C. F. Jopling, «Yalalag weaving: its aesthetic, technological and economic nexus», 

ζημ H. Lechtman and R. S. Merrill,(ed), Material Cultur: Styles Organization and 

Dynamics of Technology, New York 1977, ζ.211-236, H. R. Silver, «Calculating risks: 

The socioeconomic foundations of aesthetic innovation in an Ashanti carving 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/f/fashion-theory-reading-list/
http://www.vam.ac.uk/content/articles/f/fashion-theory-reading-list/
http://angelasancartier.net/film-and-fashion
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community», Ethnology, 20:2 (1981), ζ.101-114, J.A. Hamilton, «Dress as a cultural sub-

system: A unifying metatheory for clothing and textiles», Clothing and Textiles Research 

Journal, 5:1 (1987), ζ.1-7, J. R Roach, «Theatre history and the ideology of the 

aesthetic», Theatre Journal, 41 (1989), ζ.155-168. Φοπμθμβζηυξ: G.A Davis, «In 

frumious pursuit of the creative person», Journal of Creative Behaviour, 9:2 (1975), 

ζ.75-87, E. C. Hirschman, «Aesthetics, ideologies and the limits of the marketing 

concept», Journal of Marketing, 46 (1983), ζ.92-101, H. Gardner, Frames of Mind: The 

Theory of Multiple Intelligences, New York, 1983, T. Amabile, Social Psychology of 

Creativity, New York, 1983. Καζ μ πανάβςκ ιάνηεηζκβη: Sproles υ. π., M. Kefgen and P. 

Touchie-Specht, Individuality in Clothing Selection and Personal Appearance, New York 

1976, J. Diamond and E. Diamond, The World of Fashion, New York 1997. Πα. Au Sau 

Chuen Joe, A Comparative Analysis of Design Theories of Contemporary European and 

Japanese Fashion Designers, (PhD. A thesis submitted for the Degree of Doctor of 

Philosophy), Hong Kong 2003, δζαεέζζιμ ζηδκ δζεφε.: http://repository.lib.polyu.edu.hk/ 

jspui /handle/10397/2230.  

28
 Βθ. Joanne Entwistle, The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory, 

Cambridge 2000 επίζδξ Joanne B. Eicher, Sandra Lee Evenson, Hazel A. Lutz, The 

Visible Self: Global Perspectives on Dress, Culture and Society, New York 2000. Πα. 

Skov and Melchior, υ. π,. ζ.3-4.  

29
 ημ ίδζμ.  

30
 Βθ. Stella Mary Newton, Health, Art and Reason: Dress Reformers of the 19th 

Century, London 1974. 

31
 Skov and Melchior, υ. π., ζ.4  

32
 ημ ίδζμ. Χζηυζμ, «(…) απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιατθψλ παξαδνζηαθψλ 

ελδπκαζηψλ είλαη, φηη ππφθεηληαη ζηε γεληθή παξαδνρή ηνπ ζπλφινπ, ζε αληίζεζε κε ηα 

αζηηθά πνπ ππφθεηληαη ζηελ θξίζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο (…) [ε] πξνέιεπζε ηεο ιέμεο 

θνζηνχκη ‘αγγι. ˂ costume ˂ ιαη. consuetudo = ζπλήζεηα φπσο θαη ηεο ι. custom = έζηκν’ 

φπσο θαη ηα έζηκα αλαπηχζζνληαλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο, έρνπλ έηζη ηελ 

ίδηα ηδενινγηθή αμία φπσο ηα έζηκα, είλαη απφ κφλα ηνπο κηα έθθξαζε εζίκσλ». (Βθ. 

Μανίκα Βνέθθδ-Εάπμο, «Υμνυξ ηαζ έκδοια: Πανάδμζδ ηαζ ακαπανάζηαζδ», ακάηοπμ 

απυ ημ ζοθθμβζηυ ηυιμ Υνξφο θαη Κνηλσλία, Κυκζηζα 1994, ζ.101.  

33
 Skov and Melchior, υ. π.  

34
 Ό. π. Δκδεζηηζηή αζαθζμβναθζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ Steele: Fashion and Eroticism: 
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New York 2002, Gothic: Dark Glamour, New York 2008, The Impossible Collection 

Fashion, New York and Paris 2011, Fashion Designers A-Z: The Collection of The 
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Catwalk, Yale 2013. Γζα πενζζζυηενα αθ. ζηδκ δζεφεοκζδ: http://valeriesteelefashion. 
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35
 Παναεέης απυζπαζια υπςξ έπεζ ζημ πνςηυηοπμ: «While practically all languages 
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(Skov and Melchior, υ. π. ζ.4-5). 

36
 ημ ίδζμ. Δκδεζηηζηά αθ. Ulrich Lehman, Tigersprung: Fashion in Modernity, 

University of Essex, 1996 βζα ιζα επί πθέμκ αζαθζμβναθία ημο ζηδκ δζεοε: http:// 

www.yasni.co.uk/hans ulrich+lehmann/check+people/fashion.  

37
 Skov and Melchior, υ. π., ζ.5. 

38
 ημ ίδζμ. 

39
 G. Tarde, Laws of Imitation, New York 1903, Ch. vii .Πα. Sellerberg, Sociology of 

Fashion…, υ.π., ζ.5411. 

40
 Γηζγέθδξ, Ζ ξεηνξηθή ηνπ ελδχκαηνο…, 1974, ζ.26. 

41
 Sellerberg, υ. π., ζ.5411-12. 

42
 O Simmel ακαθένεζ ηδ δζαθμνά ιεηαλφ ημζκςκζχκ υπμο ημ ενέεζζια ηδξ 

ημζκςκζημπμίδζδξ είκαζ δοκαηυηενμ απυ αοηυ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηαζ αοηχκ υπμο μζ 

ημζκςκζηέξ ηάλεζξ δεκ έπμοκ δζαιμνθςεεί. Κμζκςκίεξ ηζξ μπμίεξ ακαθένεζ ςξ 

«πξσηφγνλεο», παναηηδνίγμκηαζ απυ ελαζνεηζηά ζηαεενά ζηοθ (Svendsen, Fashion: A 

Philosophy…, υ. π., ζ.41-42). 

43
 Ζ ημζκςκζηή ακάβηδ βζα «δηαθξίζεηο» ηαζ δ «ελφηεηα» απμηεθμφκ ααζζηέξ 

πνμτπμεέζεζξ ηδξ ιυδαξ. Ο Simmel (1904) ηεηιδνζχκεζ ηδκ άπμρδ ημο ακαθενυιεκμξ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκίεξ υπμο δεκ ακζπκεφεηαζ αοηυ ημ απαναίηδημ ηίκδηνμ. ηδκ 
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Φθςνεκηία, πενίπμο ημ 1390, απυ ηα ακδνζηά εκδφιαηα απμοζζάγεζ δ ιυδα επεζδή θείπεζ 

δ «αλάγθε γηα ελφηεηα», δ ακάβηδ κα δδθςεεί υηζ ηάπμζεξ μιάδεξ ήηακ λεπςνζζηέξ απυ 

άθθεξ ιέζς ηδξ ιυδαξ ηαζ υθμζ ιπμνμφζακ κα κηοεμφκ ζφιθςκα ιε ηδκ πνμζςπζηή ημοξ 

πνμηίιδζδ. ε άθθμ πανάδεζβια ακαθένεηαζ ζηδκ Βεκεηία ηαηά ηδκ ίδζα επμπή, υπμο ηαζ 

πάθζ απμοζζάγεζ δ ιυδα απυ ηδκ εκδοιαζία ηδξ ακχηενδξ ηάλδξ. Οζ Βεκεηζζάκμζ 

ανζζημηνάηεξ οπμπνεχεδηακ κα θμνμφκ ιαφνα, επεζδή ήηακ μθζβάνζειμζ ηαζ δεκ ήεεθακ 

κα βίκεζ αοηυ ακηζθδπηυ απυ ηδκ δ ηαηχηενδ ημζκςκζηή ηάλδ. Γεκ ήεεθακ κα 

δζαθμνμπμζδεμφκ ηζ έηζζ δεκ οπήνπε δ «αλάγθε γηα δηαρσξηζκφ», πνμτπυεεζδ πμο 

απαζηεί δ ιυδα Sellerberg, υ. π., ζ.5412.  

44
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Sellerberg, υ. π. 

45
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ιεηάθναζδ ηαζ ζδιεζχζεζξ Γζάκκδ Ν. Βζζηάηδ, Αεήκα 1956, δζαεέζζιμ ζηδ ρδθζαηή 

αζαθζμεήηδ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, Δπίζδξ Κχζηαξ Κνζιπάξ, Γαξβηληζκφο θαη ε 

ηζηνξία ηνπ έσο ηηο κέξεο καο, Αεήκα 2009. 

47
 Όπςξ ακαθένεζ μ Svensen (2006), πνχζια ζημζπεία ιζαξ ηέημζαξ εεςνίαξ ακζπκεφμκηαζ 

ζηδ «Θεσξία ησλ εζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ» (1759) ημο ηχημο μζημκμιμθυβμο Adam 
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πμο πζεακχξ επδνεαζιέκμξ απυ ημκ Smith - υηακ ιεηαθνάζηδηε ζηα βενιακζηά ημ 1770- 

ημκίγεζ πςξ δ ιυδα πνδζζιμπμζήεδηε απυ ηα παιδθά ημζκςκζηά ζηνχιαηα, αοηά πμο μζ 

αοθέξ είπακ απμηθείζεζ ιζα ααζζηή ανπή πμο εα επζηναηήζεζ βζα ηδ ιυδα ιέπνζ ηαζ ηζξ 

ιένεξ ιαξ. Χζηυζμ μζ επυιεκεξ εεςνίεξ «trickle-down effect» ιάθθμκ έπμοκ ειπκεοζηεί 
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νίγεξ ηδξ ιυδαξ πάκς ζημ ζοιαμθζζιυ ημο ζηάημοξ, ημκίγμκηαξ υηζ ηέημζα ζδζαίηενα 

παναηηδνζζηζηά έπμοκ ιεβαθφηενδ ηάζδ κα δζαδίδμκηαζ απυ αοηά πμο δζηαζμφκηακ Αοηή 

δ δζάδμζδ πνμηαθείηαζ απυ ηζξ παιδθέξ ηάλεζξ ηαζ ηδ πνμζπάεεζά ημοξ κα ακέαμοκ ζημ 

επίπεδμ ηςκ ορδθχκ ηάλεςκ ιε ημ κα δακείγμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ, ζ.39-40. 

48
 Skov and Melchior υ. π. 

49
 T. Veblen, The Theory of the Leisure Class…, υ. π. 1934[1899]. Πα. Skov and 

Melchior, υ. π. 

50
 Γζα ηδ εεςνία ημο Bourdieu, ηζξ ζοβηθίζεζξ ηαζ ηζξ απμηθίζεζξ ιεηαλφ αοημφ ηαζ ηςκ 

Veblen ηαζ Simmel αθ. εκδεζηηζηά Svensen, υ. π, ζ.48-55.  
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51

 Γζα ιζα ακάθοζδ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ηδξ εεςνίαξ ημο Veblen αθ. Richard Green, 

Fashions in Science, University of Minnesota-Duluth, 2002, ζ.18-22, δζαεέζζιμ ζηδκ 

δζεοε: http://www. duluth. umn.edu/~rgreen/Fashions%20in%20Science.pdf. 

52
 Green, υ. π., ζ.20, T. Veblen, ε ζεσξία ηεο αξγφζρνιεο ηάμεο…, 1982, ζ.178-180. Δπί 

πθέμκ αθ. H. Reynard, «Revue of The Theory of Leisure Class», ζημ John Gunningham, 

Thorstein Veblen: Critical Assessmants, London 1993, ζ.1-2, δζαεέζζιμ ζηδκ δζεφεοκζδ: 

http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=7vrUeNy9FLMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=ve

blen+and+womens&ots=f7EZETODyu&sig=0Nn9xxPMuPsO-wTp1a7-05ziVrc&redir_e 

sc=y#v=onep age&q=veblen%20and%20womens&f=false. Γζα ιζα εονφηενδ εκδιένςζδ 

ζπεηζηή ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ζπυθδξ, ηδκ «επαλάζηαζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ» πμο δδθχκεζ 

ηδκ αθθαβή πμο ζοκηεθείηαζ ηαηά ημ πέναζια απυ ηδκ πνμ-αζμιδπακζηή ζηδ αζμιδπακζηή 

ημζκςκία (αθθά ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ ηεθεοηαίαξ) ςξ πνμξ ηδκ ακηίθδρδ ηαζ 

ηδκ μνβάκςζδ ημο πνυκμο. Δκδεζηηζηά αθ. ηδκ ακάθοζδ ηδξ Υνζζηίκαξ Κμοθμφνδ, 

Αζιεηηζκφο θαη φςεηο ηεο αζηηθήο θνηλσληθφηεηαο: Γπκλαζηαθά θαη Αζιεηηθά σκαηεία 

(1870-1922), Αεήκα 1997, ζ.34-42.  

53
 Georg Simmel, «Fashion», The American Journal of Sociology,vol.62:6 (1957), ζ.541, 

δζαεέζζιμ ηαζ ζηδκ δζεφεοκζδ: http://layoftheland.net/archive/DIG4527-07/weeks11-16/ 

simmel.pdf  

54
 Παναεέης απυζπαζια υπςξ έπεζ ζημ πνςηυηοπμ «(…) however, we find an early 

formulation of compensation theory. Fashion acts as a safety valve. Deny women self-

expression in other areas, and the only thing left for them is fashion. In fourteenth and 

fifteenth-century Germany, the chance of personal development had increased, which, 

however, was denied to women. Rarely have more ‘hypertrophic’ modes of female dress 

been seen than in this period», Sellerberg, υ. π., ζ.5412. Βθ. ηαζ Simmel, υ. π., ζ.551. Γζα 

ηδκ ελέθζλδ ηςκ εκδοιάηςκ ζηδκ Δονχπδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο 14μο ηαζ 15μο αζχκα 

εκδεζηηζηά αθ. James Laver, Costume and Fashion, A Concise History, London 2010, 

ζ.50-73 (Early Europe).  

55
 Γζα ιζα εηηεκή εκδιένςζδ πάκς ζ’ αοηυ ημ εέια αθ. ηδκ αλζυθμβδ ενβαζία ημο 

Richard Green, υ. π., υπμο οπάνπεζ ηαζ ιζα πθμφζζα δζαπνμκζηή αζαθζμβναθία.  

56
 «Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ (gender) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

θνηλσληνιφγν Ann Oakley ην 1972, γξήγνξα φκσο θαζηεξψζεθε σο αλαιπηηθή θαηεγνξία ε 

νπνία απνηέιεζε ην επίθεληξν ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο θαη εξεπλεηηθήο πξαθηηθήο ζην 

πιαίζην δηαθφξσλ γλσζηηθψλ θιάδσλ. Ο δπλακηζκφο ηεο έλλνηαο απηήο έγθεηηαη ζην φηη 

αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ην βηνινγηθφ θχιν (sex), παξαπέκπεη δειαδή ζηελ αληίζεζε κεηαμχ 

ηεο θνηλσλίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο απφ ηε κηα θαη απφ ηελ άιιε ηεο θχζεο θαη 

ηεο βηνινγίαο θαη ζπλνςίδεη ηε ζέζε ηεο ηκφλ ληε Μπσβνπάξ (1979 [1949]ζ. 293), «[ε] 

http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=7vrUeNy9FLMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=veblen+and+womens&ots=f7EZETODyu&sig=0Nn9xxPMuPsO-wTp1a7-05ziVrc&redir_e%20sc=y#v=onep age&q=veblen%20and%20womens&f=false
http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=7vrUeNy9FLMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=veblen+and+womens&ots=f7EZETODyu&sig=0Nn9xxPMuPsO-wTp1a7-05ziVrc&redir_e%20sc=y#v=onep age&q=veblen%20and%20womens&f=false
http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=7vrUeNy9FLMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=veblen+and+womens&ots=f7EZETODyu&sig=0Nn9xxPMuPsO-wTp1a7-05ziVrc&redir_e%20sc=y#v=onep age&q=veblen%20and%20womens&f=false
http://layoftheland.net/archive/DIG4527-07/weeks11-16/%20simmel.pdf
http://layoftheland.net/archive/DIG4527-07/weeks11-16/%20simmel.pdf
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γπλαίθα δε γελληέηαη, κάιινλ γίλεηαη. Σν θνηλσληθφ θχιν δειαδή, αλαθέξεηαη ζε κηα 

δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ: ηα σκά δεδνκέλα ηνπ βηνινγηθνχ θχινπ, πνπ είλαη ηεο θχζεο 

θαη απαληνχλ ζε δχν εθδνρέο, αξζεληθφ θαη ζειπθφ, «κεηαθξάδνληαη» ζε επηκέξνπο 

πνιηηηζκηθά, θαη άξα εμ νξηζκνχ πνηθίια πξφηππα, θαλφλεο, αμίεο, ζχκβνια, ξφινπο θαη 

ηαπηφηεηεο ζηα νπνία ζεκειηψλνληαη νη δηάθνξεο κνξθέο ηεο θαηά θχια αληζφηεηαο. 

Φνξείο θαη πιαίζηα απηψλ ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ είλαη θνηλσληθνί ζεζκνί θαη πνιηηηζκηθέο 

πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε ζπγγέλεηα». Χζηυζμ δ έκκμζα ελεθίζζεηαζ, 

αιθζζαδηείηαζ ηαζ ακαπνμζδζμνίγεηαζ. Δκδεζηηζηά αθ. Αθελάκδνα Μπαηαθάηδ, «Υνήζεζξ 

ηαζ Καηαπνήζεζξ ημο Κμζκςκζημφ Φφθμο ζηδκ Ακενςπμθμβία» Πξαθηηθά πλεδξίνπ (11-

12 Οηηςανίμο 2003), Σν θχιν, ηφπνο ζπλάληεζεο ησλ επηζηεκψλ: Έλαο πξψηνο ειιεληθφο 

απνινγηζκφο, ζ.3-4, δζαεέζζιδ εκδιένςζδ ζηδκ δζεοε: http://www.aegean.gr/social-

anthropology/msc/msc-woman-gender-gr-activity-event-sinedrio-1112102003praktika. 

html.  

57
 Skov and Melchior, υ. π., ζ.6. 

58
 Βθ. John C. Flügel, The Psychology of Clothes, London 1930. Πα. Skov and Melchior, 

υ. π., ζ.6-7. Βθ. ηαζ ζδι.83. Χζηυζμ βζα ιζα επί πθέμκ εκδιένςζδ βζα ημ εέια αθ. ηαζ 

David Kuchta, «The Making of the Self-Made Man: Class, Clothing, and English 

Masculinity, 1688-1832», in Victoria de Grazia and Ellen Furlough (ed), The Sex of 

Things: Gender and Consumption in Historical Perspective, Berkeley and Los Angeles, 

1996, ζ.54 η.ε., αηυια ηαζ Dror Wahrman, The Making of the Modern Self: Identity and 

Culture in Eighteenth-Century England, New Haven and London, 2006. 

59
 Οζ ροπμθυβμζ, ηονίςξ μ Flügel, δζαιυνθςζακ ηδ εεςνία ηδξ «Μεηαηφπηζεο ηεο 

εξσηνγελνχο δψλεο», υηζ ζηδ θακηαζία μθυηθδνμ ημ βοκαζηείμ ζχια είκαζ έκα επζεοιδηυ 

ακηζηείιεκμ. ηδκ πνάλδ αοηυ δεκ ζζπφεζ ηαζ ημ βκςνίγεζ υπμζμξ επζζηέθεδηε πχνμ 

βοικζζηχκ. Ζ βοκαίηα εκηεθχξ βοική είκαζ ακηζ-ενςηζηή. Μεηά ημ πνχημ ζμη δ 

ηαζκμημιία έπεζ ελαθακζζεεί. Αθθά, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ Laver, μ ενςηζζιυξ ιαξ 

δζαηδνείηαζ γςκηακυξ απυ ηα νμφπα ιυκμ ιε ηδ ζοκεπή αθθαβή ηδξ έιθαζδξ, ηαεχξ 

ζηνέθεηαζ δ πνμζμπή ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ ημο βοκαζηείμο ζχιαημξ ιέζα απυ ηδκ έηεεζδ, 

απυηνορδ ή απυ άθθεξ ηαζκμημιίεξ ημο ζπεδζαζιμφ ημο θμνέιαημξ. Αοηή δ αθθαβή 

ειθάκζζδξ είκαζ δ «κεηαηφπηζε ηεο εξσηνγελνχο δψλεο» ηαζ είκαζ δ αάζδ ηδξ ιυδαξ (Βθ 

James Laver, Modesty in Dress, An Inquiry into the Fundamentals of Fashion, London 

1969, ζ.36). 

60
 Όπςξ οπμζηδνίγεζ μ Edmund Bergler ηα μοζζχδδ ηδξ ιυδαξ δεκ είκαζ ηίπμηα 

πενζζζυηενμ απυ ιζα ζεζνά ιεηαηνμπχκ επηά δεδμιέκςκ εειάηςκ. Κάεε εέια αθμνά ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή ημο βοκαζηείμο ζχιαημξ, ζηήεμξ (κηεημθηέ), ιέζδ (ημζθζαηή 

http://www.aegean.gr/social-anthropology/msc/msc-woman-gender-gr-activity-event-sinedrio-1112102003praktika.%20html
http://www.aegean.gr/social-anthropology/msc/msc-woman-gender-gr-activity-event-sinedrio-1112102003praktika.%20html
http://www.aegean.gr/social-anthropology/msc/msc-woman-gender-gr-activity-event-sinedrio-1112102003praktika.%20html
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πχνα), βμθμί, βθμοημί, ηα πένζα, ηα πυδζα ηαζ ημ ιήημξ (ή ημ πθάημξ) ημο ίδζμο ημο 

ζχιαημξ. Καηά ηαζνμφξ ηάπμζα βοκαζηεία υνβακα ειθακίγμκηαζ, ημκίγμκηαζ ηαζ 

ελαθακίγμκηαζ αάζεζ ηςκ αθθαβχκ ηδξ ιυδαξ, εκχ ζηδ ζοκέπεζα έκα άθθμ ιένμξ ημο 

ζχιαημξ ημκίγεηαζ ιε επζηοπία ζημ επυιεκμ ζηοθ. Edmund Bergler, Fashion and the 

Unconscious, New York 1953. Πα. Laver, υ. π., ζ.36-37. 

61
 Laver, υ. π., ζ.38. Γζα ημ ενςηζηυ, ημζκςκζηυ, αζζεδηζηυ οπυααενμ ημο εκδφιαημξ ηθπ. 

αθ ηαζ Βνέθθδ-Εάπμο, Ζ ελδπκαζία ζηε Εάθπλζν …, υ. π., ζ.55-78, ηαζ δ ίδζα «Κμζκςκία 

ηαζ έκδοια: Σμ θοθεηζηυ ηαζ ενςηζηυ οπυααενμ ημο εκδφιαημξ. Σαλζηέξ δζαηνίζεζξ. 

Αζζεδηζηή πανάιεηνμξ», ζημ ζοθθμβζηυ ένβμ ηςκ Μακυθδ Γ. Βαναμφκδ ηαζ Μακυθδ Γ. 

ένβδ, Διιεληθή Λανγξαθία. Ηζηνξηθά, Θεσξεηηθά, Μεζνδνινγηθά, Θεκαηηθέο, ηυιμξ Α΄, 

Αεήκα 2012, ζ.883 – 929. 

62
 Simone de Beauvoir, The Second Sex. London 1972. Πα. Skov and Melchior, υ. π., ζ.7. 

63
 Skov and Melchior, υ. π.  

64
 ημ ίδζμ. 

65
 Robinstein, «Dress and Fashion…, υ. π., ζ.3841. φιθςκα ιε ημ Νεψηεξνλ 

Δγθπθινπαηδηθφλ Λεμηθφλ Ζιίνπ, ηυιμξ Σ ,́ Αεήκαζ π.π., ζ.872.: «Δλδπκαζία: Σν 

ζχλνινλ ησλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ ησλ θαιππηφλησλ ην ζψκα, ε θνξεζηά , ην θνπζηνχκη. 

Δλ αληηζέζεη πξνο ην έλδπκα ην ππνλννχλ ηα κέζα θαιχςεσο ηνπ θνξκνχ θαη ησλ ζθειψλ ε 

ελδπκαζία ππφ ηελ γεληθσηέξαλ ηεο έλλνηαλ πεξηιακβάλεη θαη φια ηα άιια ζπκπιεξψκαηα 

ηνπ ηκαηηζκνχ θαζψο θαη ηα κέζα ππνδήζεσο θαη θαιχςεσο ηεο θεθαιήο σο θαη ηα 

ζπλεπαθνινπζνχληα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ησλ (δψλαη, γηξιάληαη, γηαθάδεο θιπ.)», αθ 

επίζδξ Μανίκα Βνέθθδ Εάπμο, ζοββναθή ημο θήιιαημξ «εκδοιαζία» ζηδκ Δθπαηδεπηηθή 

Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηυιμξ 22: «Φζθμζμθία ηαζ Κμζκςκζηέξ Δπζζηήιεξ», επζζη. 

ζφιαμοθμξ: Μ.Γ. Μεναηθήξ, Αεήκα 1997, ζ.170-171, Μζπάθδξ Γ. Μεναηθήξ, 

«Δκδοιαζία» ζημ Δθθδκζηή Λαμβναθία. Κμζκςκζηή ζοβηνυηδζδ. Ήεδ ηαζ έεζια. Λασηή 

ηέπκδ…, 2004, ζ.379-388.  

66
 Βνέθθδ-Εάπμο, Ζ ελδπκαζία ζηε Εάθπλζν …, υ. π., ζ.19-20, Δπίζδξ, Θ. Πάκημξ, Σν 

θνζηνχκη, Αεήκα 1978, ζ.7-18 ηαζ Κονζάημξ Σνζπμθζηζζχηδξ, «Πανάβμκηεξ πμο 

επδνεάγμοκ ηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ έκδοζδξ», Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Δθαξκνζκέλεο 

Έξεπλαο, Σ.Δ.Η. Πεηξαηά 2010, ηυι. XIV:1, ζ.85-101. Γζα ηδκ ζζημνζηή ηαζ ημζκςκζηή 

ελέθζλδ ημο ζηοθ ηδξ εκδοιαζίαξ ζηα πθαίζζα ημο οθζημφ πμθζηζζιμφ αθ. Βνέθθδ-Εάπμο, 

υ. π., ζ.68-78 (Αζζεδηζηή ακηίθδρδ ηαζ έκδοια) υπμο οπάνπεζ ηαζ πθμφζζα αζαθζμβναθία. 

Ηζημνζηά, βζα ηδκ δζαπνμκζηή ελέθζλδ ημο εκδφιαημξ αθ. Gisele d’ Assailly, Ages of 

Elegance. Five Thousand Years of Fashion and Frivolity, London 1968, James Laver, 

Costume and Fashion. A Concise History, London 1969 ηαζ μ ίδζμξ Histoire de la mode et 



 

348 

 

                                                                                                                                 
du costume. Paris 1990, Marion Sichel, History of Men’s Costume, New York, 

Philadelphia 1984, Diana de Marly, Fashion for Men. An Illustrated History, London 

1985, Francois Boucher, 20.000 Years of Fashion. The History of Costume and Personal 

Adornment, New York 1987 ηαζ μ ίδζμξ Histoire du costume en Occident: des origines à 

nos jours. Paris, 1996, Ailleen Ribeiro and Valerie Cumming, The Visual History of 

Costume, London 1989, Annette Lynch, Dress, Gender and Cultural Change, Oxford, 

New York 1999, Friedrich Hottenroth, L’ art du costume, Paris, 2002, Lou Taylor, υ. π. 

ηδκ εθθδκυβθςζζδ αζαθζμβναθία αθ. Θ. Πάκημξ, υ. π., Α. Βμοβζμφηα, Ηζηνξία Μφδαο. 

Σν θνζηνχκη απφ ηελ Αίγππην κέρξη ζήκεξα, Θεζζαθμκίηδ 1982, Λεςκίδαξ Γδιδηνέθδξ, 

Παγθφζκηα εηθνλνγξαθεκέλε ελδπκαηνινγία. 5.000 ρξφληα ηζηνξίαο κφδαο, ηυιμζ 1-5, 

Θεζζαθμκίηδ 1992, 1993, Νέθθδ Λαβάημο, Ζ ελδπκαζία δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ, Αεήκα-

Γζάκκζκα 1998, Payne Blance, Winakor Geitel, Farrell - Beck Jane, Ζ ηζηνξία ηεο 

ελδπκαζίαο ΗΗ, Αεήκα 2004. 

67
 Wilson, Adorned in Dreams…, υ. π., ζ.16. παναεέης εδχ ημ απυζπαζια υπςξ έπεζ ζημ 

πνςηυηοπμ: «Before the beginnings of mercantile capitalism and the growth of cities in 

medieval Europe, most costume historians have agreed that fashion as we understand it 

hardly existed (…)»,. αθ. επίζδξ ηαζ ηζξ απυρεζξ ηδξ Stella Mary Newton, «Couture and 

society», Times Literary Supplement, 12.11.1976. Όπςξ ακαθένεζ μ Svendsen (2006), ημ 

ζοκδεζζιέκμ επζπείνδια είκαζ υηζ ζηδκ εθθδκζηή ηαζ νςιασηή ανπαζυηδηα δεκ βίκεηαζ 

θυβμξ βζα ηδ ιυδα, επεζδή δεκ οπήνπε αημιζηή αζζεδηζηή αοημκμιία ζηδκ επζθμβή ημο 

ζιαηζζιμφ, αηυια ηζ ακ οπήνπακ μνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ παναθθαβήξ. Ο εονςπασηυξ 

ζιαηζζιυξ θίβμ είπε αθθάλεζ ακαθμβζηά απυ ηδ νςιασηή επμπή, ηαεχξ ημ έκδοια 

δζαιμνθχεδηε ζφιθςκα ιε ηδκ πνζζηζακζηυ ζδεχδεξ έςξ ημ δέηαημ ηέηανημ αζχκα. Ακ 

ηαζ θοζζηά ειθακίζηδηακ παναθθαβέξ ζημκ ζιαηζζιυ υζμκ αθμνά ηα οθζηά ηαζ ηζξ 

εκδοιαημθμβζηέξ θεπημιένεζεξ, μοζζαζηζηά δ ιμνθή εκδοιάηςκ πανέιεζκε αιεηάαθδηδ. 

Δκ βέκεζ, πθμφζζμζ ηαζ θηςπμί θμνμφζακ εκδφιαηα πανυιμζαξ ιμνθήξ, ακ ηαζ μζ πθμφζζμζ 

ηαηαζηεφαγακ ηα εκδφιαηά ημοξ απυ αηνζαυηενα οθζηά ηαζ ηα δζαημζιμφζακ πθμφζζα. 

Όιςξ δ πανυνιδζδ ημο αηυιμο βζα ζημθζζιυ δεκ απμηεθεί πνυζθαημ θαζκυιεκμ ζηδκ 

ακενχπζκδ ζζημνία. Ζ πνήζδ ημοξ βζα δζαηυζιδζδ ζημ πνμ-ιμκηένκμ ηυζιμ δεκ είπε 

ηαιία ζπέζδ ιε ηδ ιυδα. Οζ Βίηζκβη, παναδείβιαημξ πάνζκ, αζπμθμφκηακ πμθφ ιε ηδκ 

ειθάκζζή ημοξ, ηαεχξ ζοκήεςξ ηνειμφζακ ιζα πηέκα απυ ιζα γχκδ ημοξ, πμο πενζείπε 

επίζδξ ζφιαμθα ηδξ ημζκςκζηήξ ημοξ ηάλδξ - αθθά δεκ οπήνλε ηαιία ιυδα ηςκ Βίηζκβη. 

Οζ ημζκςκίεξ πνμ ημο ιμκηένκμο ήηακ ζοκηδνδηζηέξ. Οζ άκενςπμζ πάκηςξ ζε ηέημζεξ 

ημζκςκίεξ είηε θμνμφζακ απθέξ είηε πενίπθμηεξ δζαημζιήζεζξ, αζπμθμφκηακ πμθφ ιε ημ 

αζζεδηζηυ θαίκεζεαζ, παναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ ηα πηεκίζιαηα, ηα εκδφιαηα ηαζ ηα 

ημζιήιαηα παναιέκμοκ θίβμ έςξ πμθφ αιεηάαθδηα βζα βεκζέξ. Οζ Ρςιαίμζ ηδξ 
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ανπαζυηδηαξ, άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ, πνδζζιμπμζμφζακ ιαηζβζάγ ηαζ άνςια, έπμκηαξ 

ιαθθζά ααιιέκα ηαζ πηεκζζιέκα ζε πενίπηςζδ απμοζίαξ πενμφηαξ. Αοηά ηα ζηοθ 

επζηνάηδζακ βζα ηαζνυ. Έκα ζηοθ πμο επζηναημφζε ζε ιζα πχνα ιπμνμφζε κα βίκεζ 

δδιμθζθέξ ζε άθθδ, έηζζ ζοκέααζκε ζε ιζα λαθκζηή αθθαβή ζηοθ- υπςξ υηακ μζ Έθθδκεξ 

άνπζζακ κα αθαζνμφκ ηζξ βεκεζάδεξ ημοξ πνμηεζιέκμο κα ιμζάζμοκ ζημκ Αθέλακδνμ. Μζα 

ηέημζα αθθαβή ημο φθμοξ, εκημφημζξ, δεκ πνέπεζ κα ακαθενεεί ςξ ιυδα, βζαηί μζ Έθθδκεξ 

δζαηήνδζακ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηζξ πανεζέξ ηαζ ηα πδβμφκζα ημοξ λονζζιέκα. Αοηυ πμο 

ζοκέαδ ήηακ υηζ έκαξ αζζεδηζηυξ ηακυκαξ πμο επζηναημφζε ηαζνυ, φζηενα 

ακηζηαηαζηάεδηε απυ άθθμκ, πςνίξ κα γδηδεμφκ ή κα ελεηαζημφκ παναπένα αθθαβέξ. 

«Γηα λα κηιάκε γηα «κφδα» δελ αξθεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο ζε ζπάληεο 

πεξηπηψζεηο. Γίλεηαη θάηη κφδα κφλν φηαλ επηδηψθεηαη ε αιιαγή γηα ηελ αιιαγή θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζρεηηθά ζπρλά», υπςξ ακαθένεζ μ Svendsen, υ. π., ζ.21-22.  

68
 Lipovetsky, The Empire of Fashion…, υ. π., ζ. 18-19. Πα. Nilay Kayaalp, «Fashion in 

Venice: An expression of modernity», YT U Arch. Fac. E-Journal, 3, ed. 2 (2008), ζ.126, 

δζαεέζζιμ ζηδκ δζεφεοκζδ: http://www.megaron.yildiz.edu.tr/yonetim/dosyalar/03-02-

Meg aron-124-136.pdf  

69
 Wilson, υ.π. 

70
 Παναεέης απυζπαζια υπςξ έπεζ ζημ πνςηυηοπμ «Such an event, such an acceptance 

of change, is the beginning of modernity. It is the emergence of the mobile modem world 

from the static world of the early Middle Ages. It is the victory of Time over Place, for no 

longer did people dress according to their nationality or even according to their position 

in society, but according to the year. Today the process is almost complete, so that we 

can no longer say that is a Spanish dress, or a French dress, or an English dress, but 

only that it is a dress of such-and-such a year. The ‘Time-disease’ has now infected the 

whole world; its first symptoms can be detected about the year 1350» James Laver, 

Modesty in Dress…, υ. π., ζ.31. 

71
 Wilson, υ. π., ζ.22. 

72
 Παναεέης ηαζ πάθζ απυζπαζια υπςξ έπεζ ζημ πνςηυηοπμ «As early as the fifteenth 

century fashion was considered so important in France that Charles VII was asked to 

establish a separate ministry of fashion». Svendsen, υ. π., ζ.9, Craik, The face of 

fashion…, 2005, ζ.198, C. Foley, «Consumer fashion», ζημ G. Wills and D. Midgley 

(eds), Fashion Marketing, London 1973, ζ.167. 

73
 Βθ James Laver, Costume and Fashion…,υ. π., ζ.62-72. 

74
 Svendsen, υ. π., ζ.23. Φοζζηά βζα αζχκεξ αοηή δ ζοκεπήξ αθθαβή ηςκ ζηοθ ήηακ 

πνμζζηή ιυκμ ζε θίβμοξ, ζημοξ πθμφζζμοξ, αθθά δζαδυεδηε ααειζαία ιε ηδκ ειθάκζζδ 

http://www.megaron.yildiz.edu.tr/yonetim/dosyalar/03-02-Meg%20aron-124-136.pdf
http://www.megaron.yildiz.edu.tr/yonetim/dosyalar/03-02-Meg%20aron-124-136.pdf
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ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ, ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ επζεοιία ηδξ κα είκαζ «ζηε κφδα» (ζημ ίδζμ) Γζα 

ηδκ δζαπνμκζηή αθθαβή ημο ζηοθ ηςκ εκδοιάηςκ εκδεζηηζηά αθ. Μανίκα Βνέθθδ-Εάπμο, 

Ζ ελδπκαζία ζηε Εάθπλζν …, υ.π., ζ.68-78 (Αζζεδηζηή ακηίθδρδ βζα ημ έκδοια), υπμο 

οπάνπεζ ηαζ πθμφζζα αζαθζμβναθία.  

75
 Ζ Μυδα ήηακ θαζκυιεκμ ηδξ πυθδξ, ηαζ ζδζαίηενα ακαπηοβιέκδ ζηα ηνάηδ πυθεζξ ηδξ 

Ακαβέκκδζδξ ζηδκ Ηηαθία. Ο Jacob Burckhardt, ζζημνζηυξ ηδξ ζηαθζηήξ Ακαβέκκδζδξ 

ηαηά ημκ 19o αζχκα, ζοζπεηίγεζ ηδκ εθεοεενία ηδξ γςήξ ζηζξ πυθεζξ ιε ηδκ ακάπηολδ ημο 

αημιζηζζιμφ ηαζ παναηηδνίγεζ ηδ ιυδα ςξ έηθναζδ ημο αηυιμο (Wilson, υ. π., ζ.26). 

76
 φιθςκα ιε ημκ Fernand Braudel, ημ ζηαεενυ ηαζ εκζαίμ ζηοθ ζηα εκδφιαηα ηςκ 

Δονςπαίςκ, αθθάγεζ ιεηά ημ 1350 ιε ηδ δναζηζηή ανάποκζδ ηςκ ακδνζηχκ εκδοιάηςκ. 

Δκχ μ Lipovetsky επζζδιαίκεζ υηζ ημ ιεβάθμ θυνεια πμο θμνζυηακ απυ ηα δφμ θφθα 

ακηζηαηαζηάεδηε απυ έκα είδμξ θμνέιαημξ πμθφ δζαθμνεηζηυ ηαζ ζηα δφμ θφθα. Κμκηυ 

ηαζ εθανιμζηυ βζα ημοξ άκδνεξ, ιαηνφ ηαζ ημκηά ζημ ζχια βζα ηζξ βοκαίηεξ. Αοηή δ 

επακάζηαζδ ζηδκ έκδοζδ έεεζε ηζξ αάζεζξ βζα ημ ζφβπνμκμ έκδοια.(Fernand Braudel, 

The Structures of Everyday Life: Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, 1, New 

York 1985, ζ. 316-317, Lipovetsky, υ. π., ζ.20. Πα. Kayaalp Nilay, υ. π., ζ.126. Βθ. 

αηυια Breward, υ. π., ζ.93-96, ακαθοηζηυηενα αθ ηζξ ζ.29-34 (Defining gender through 

dress-femininity and fashion)  

77
 ε πμθθέξ εονςπασηέξ πχνεξ μζ αβνυηεξ ιμθμκυηζ ζοπκά επεδίςηακ ηδ ιυδα ζοκέπζζακ 

κα κηφκμκηαζ ιε ημ δζηυ ημοξ ηνυπμ. Ζ βκςζηή «εζληθή ελδπκαζία» είκαζ ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ ιζα οανζδζηή πνμζανιμβή ημο αβνμηζημφ ζηοθ, πμο ζοιαμθίγεζ ηδ 

κεμζφζηαηδ εεκζηή ηαοηυηδηα, ηςκ εεκζηχκ ηναηχκ πμο ζπδιαηίζηδηακ ηαηά ημκ δέηαημ 

έκαημ αζχκα. Wilson, υ. π., ζ.23. 

78
 Αζζεδηή εκηαηζημπμίδζδ ημο ανζζημηναηζημφ εκδζαθένμκημξ βζα ιμκηένκα νμφπα 

ακαθένεηαζ ζηδκ αοθή ηδξ Βμονβμοκδίαξ ζημ δέηαημ ηέηανημ αζχκα, υηακ δ Βμονβμοκδία 

ήηακ ζημ ηέκηνμ ημο ειπμνζημφ δζαδνυιμο πμο εηηεζκυηακ απυ ηδ Φθάκδνα πνμξ ηδ 

Μεζυβεζμ. Ζ αφλδζδ ημο ειπμνίμο ήηακ έκαξ ζδιακηζηυξ θυβμξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ιυδαξ, ηαζ ηζξ ιυδεξ πμο ακαπηφπεδηακ ζε ιζα ζεζνά βεςβναθζηχκ ηέκηνςκ ημο ειπμνίμο 

ζηδκ Δονχπδ. ε δζαθμνεηζηέξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ηονζανπμφκ, 

ακάθμβα ιε ηδκ μζημκμιζηή ζζμννμπία δοκάιεςκ. (Chandra Mukerji, From Graven Images: 

Patterns of Modern Materialism, New York 1983 ch.5. Πα. Wilson, υ. π., ζ.20). Ζ 

επέηηαζδ ημο ειπμνίμο ήηακ εκ ιένεζ επέηηαζδ ειπμνίμο οθαζιάηςκ ηαζ ιαθθζμφ, έηζζ δ 

παναβςβή ημο οθάζιαημξ ηαζ ημο ζιαηζζιμφ δζαδναιάηζζε άιεζμ μζημκμιζηυ νυθμ. Σα 

οθάζιαηα, ηα μπμία ήηακ πάνα πμθφ αηνζαά, ζοιαυθζγακ ημκ πθμφημ ζηδ ιεζαζςκζηή 

ημζκςκία, ηαηά ηδκ πενίμδμ αοηή ηα άημια βζα πνχηδ θμνά (ή ημοθάπζζημκ έηζζ θαίκεηαζ) 
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άνπζζακ κα απμννίπημοκ ηα ημζημφιζα ημοξ πνζκ θεανμφκ, βεβμκυξ πμο ιανηονεί κέμ 

επίπεδμ ηαηακάθςζδξ (ζημ ίδζμ). 

79
 Όηακ λεηίκδζε μ ηυζιμξ ημκ ακηαβςκζζιυ ακάδεζλδξ πθμφημο, δ Δηηθδζία ηαζ δ 

Πμθζηεία ζηδ Γοηζηή Δονχπδ εκηυπζζακ ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή αθθαβή πμο 

απεζθμφζε ηζξ ζηαεενέξ ζζμννμπίεξ ηαζ πνμζπάεδζακ κα ηδκ εθέβλμοκ. Κάπμζμζ απυ ημοξ 

πζμ ζδιακηζημφξ ηακμκζζιμφξ πμο ειθακίζηδηακ ηυηε ήηακ ηαζ κυιμζ ηαζ δζαηάβιαηα βζα 

ηα είδδ πμθοηεθείαξ (sumptuary laws), μζ μπμίμζ ζοκηάπεδηακ ιε ημ κμο ηςκ ζοκηαηηχκ 

ημοξ ηονίςξ ζημ έκδοια. Αοημί μζ κυιμζ ίζποακ, απυ ημ ηέθμξ ημο 12μο ςξ ημ δέηαημ 18μ 

αζχκα. οβηεηνζιέκμζ υνμζ ακαπηφπεδηακ βζα ηδ θεζημονβία ιζαξ ζενάνπδζδξ, υπμο 

ζοβηεηνζιέκα άνενα βζα ηα εκδφιαηα ηαζ άθθα ζοκαθή ακηζηείιεκα ήηακ ηαημπονςιέκα 

απυ ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ ηαζ, απαβυνεοακ ζηζξ παιδθυηενεξ ηάλεζξ κα ηα 

πνδζζιμπμζμφκ, ακ ηαζ μνζζιέκα ιέθδ ημοξ είπακ ηδκ μζημκμιζηή δοκαηυηδηα κα ηα 

απμηηήζμοκ. Σέημζμζ κυιμζ ήζακ βκςζημί απυ ηδκ ανπαζυηδηα. ηδκ Αίβοπημ βζα 

πανάδεζβια ιυκμ μζ ακχηενεξ ηάλεζξ επζηνεπυηακ κα θμνμφκ ζακδάθζα. Δπίζδξ μζ Έθθδκεξ 

ηαζ μζ Ρςιαίμζ είπακ ηακυκεξ βζα ημ πμζμζ ηαζ ηί έπνεπε κα θμνμφκ. Ζ ηήαεκκμξ ακήηε ζηδκ 

έκδοζδ ηςκ Ρςιαίςκ πμθζηχκ, υπμζμξ δεκ ήηακ Ρςιαίμξ πμθίηδξ δεκ είπε δζηαίςια κα 

θένεζ ηδκ ηήαεκκμ. ηδ Γενιακία ημ 808 μ Κανθμιάβκμξ ηαευνζζε ακάθμβα ιε ηδκ 

ημζκςκζηή ηάλδ ηδκ εκδοιαζία. ημ Μεζαίςκα αθθά ηαζ ζημοξ αζχκεξ ηδξ Οεςιακζηήξ 

ηονζανπίαξ ηέημζμζ ηακυκεξ ήηακ πμθφ πζμ αηνζαείξ ηαζ εηηεκείξ. Ο ειπμνζηυξ ηαπζηαθζζιυξ 

δδιζμφνβδζε ιζα πζμ εοιεηάαθδηδ ημζκςκία ιε ημζκςκζηή ηζκδηζηυηδηα, αθθά ηαζ κυιμοξ 

πμο ηυκζγακ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηάεε ηάλδξ. Σμ ίδζμ έηδδθδ ςζηυζμ ήηακ ηαζ δ δζάεεζδ 

δζαθφθαλδξ ηςκ δεχκ, βζαηί ηα πμθοηεθή ακηζηείιεκα μδδβμφζακ ηαηά ηδκ βκχιδ πμθθχκ 

ζηδκ θεμνά ημοξ. Ζ πμθοηεθήξ έκδοζδ ήηακ έκδεζλδ ιαηαζμδμλίαξ. Οζ κυιμζ βζα ηδκ 

πμθοηέθεζα πάκηςξ, υπςξ ήηακ επυιεκμ, πανααζάγμκηακ ηαηά πενζυδμοξ, ηαεχξ δ 

απαβυνεοζδ έηακε ηα ειπμνεφιαηα αηυιδ πζμ εθηοζηζηά. Οπςζδήπμηε αοημί μζ κυιμζ 

ζοκέηεζκακ ζημ κα εκζζποεεί μ νυθμξ ηςκ εκδοιάηςκ ζημκ ημζκςκζηυ ηαοηζζιυ Ανβυηενα 

ειθακίζηδηακ δζάθμνεξ απαβμνεφζεζξ. (π.π. Απαβυνεοζδ απυ ηδ βοκαίηα κα θμνάεζ 

πακηεθυκζ), αθθά αοηέξ δε ηάπηδηακ εκάκηζα ζε ημζκςκζηέξ ηάλεζξ αθθά ζε υθδ ηδκ 

ακενςπυηδηα ή αηυια ηαζ ζημ έκα απυ ηα δφμ θφθα. Δίπακ οπάνλεζ ςζηυζμ ηαζ ηάπμζεξ 

πμθζηζηέξ απαβμνεφζεζξ, υπςξ υηακ δ ηοαένκδζδ ηδξ Αββθίαξ απαβυνεοζε απυ ημφξ 

ηςηζέγμοξ κα θμνάκε ημ ηζθη, ή υπςξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδ Γαθθία πμο απαβυνεοζακ 

ηδ πνήζδ ενδζηεοηζηχκ ζοιαυθςκ ιέζα ζηα ζπμθεία, ηάηζ πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδ 

απεθεοεένςζδ ηςκ ημνζηζζχκ απυ ηδ ιακηήθα. Βθ. Sventsen, υ. π., ζ.36-38. Μανίκα 

Βνέθθδ-Εάπμο «Νυιμζ ηαζ ηακμκζζηζηέξ δζαηάλεζξ βζα ηδκ πμθοηέθεζα ηαζ ηζξ 

εκδοιαημθμβζηέξ δαπάκεξ ζηδ Γοηζηή Δονχπδ ηαηά ημ Μεζαίςκα ηαζ ημοξ Νεχηενμοξ 

πνυκμοξ», Γσδψλε, 20:1 (1991), ζ.227-263, ή ίδζα Ζ ελδπκαζία ζηε Εάθπλζν κεηά ηελ 
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Έλσζε (1864-1910)…, υ. π., ζ.84, ζδι.44. Γζα ημοξ απαβμνεοηζημφξ κυιμοξ ηδξ 

πμθοηέθεζαξ αθ. επίζδξ Wilson, υ. π., ζ.23-26 ηαζ Craik, The Face of Fashion…, υ. π., 

ζ.198. Αηυια ακαθοηζηυηενα αθ. G. Tarde, Laws of Imitation…, υ. π., Frances Elizabeth 

Baldwin, Sumptuary Legislation and Personal Regulation in England, Baltimore 1926. Γζα 

ημοξ απαβμνεοηζημφξ κυιμοξ ηαηά ημοξ αζχκεξ ηδξ Οεςιακζηήξ ηονζανπίαξ αθ. πζμ ηάης: 

VIII. Ζ δζείζδοζδ ηδξ δοηζηήξ ιυδαξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ ζφζηαζδ ημο Νέμο Δθθδκζημφ 

Κνάημοξ (1833-1940). 

80
 Καηά ημκ 16o αζχκα, ηοηθμθμνμφκ μζ πνχηεξ έκηοπεξ ενβαζίεξ βζα ημ ημζημφιζ, υπμο 

πενζβνάθμκηαζ ηαζ απεζημκίγμκηαζ μζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ επμπήξ ζηα εκδφιαηα ηονίςξ ζηζξ 

ααζζθζηέξ αοθέξ πςνίξ αιθζαμθία ζοκέααθακ ζηδκ επζηάποκζδ ηδξ ελάπθςζδξ ηδξ ιυδαξ 

(Wilson, υ. π., ζ.20). Σμκ 17o αζχκα, επί ηδξ ααζζθείαξ ημο Λμοδμαίημο XIII, δ ιυδα 

πνμςεήεδηε. Ο Abraham Bosse ηοηθμθμνεί παναηηζηά (βηνααμφνεξ) πμο απεζημκίγμοκ 

ηδκ βαθθζηή ημζκςκζηή γςή ιε ηα θμνέιαηα ηδξ ακχηενδξ ηάλδξ ηυζμ παναζηαηζηά πμο 

θεζημονβμφκ ςξ εζηυκεξ ιυδαξ. Ζ εηηοπςηζηή αοηή πνςημπμνία δδιζμφνβδζε ιζα 

μθυηθδνδ «ζρνιή», υπμο απεζημκίγμκηαζ πθέμκ πναβιαηζηά εκδφιαηα ηδξ βαθθζηήξ 

ααζζθζηήξ αοθήξ. Δηηοπχζεζξ ηαθθζηεπκχκ ιε οπμβναθέξ υπςξ ηςκ Jean de Saint-Jean 

ηαζ Bonnarts πανμοζζάγμοκ ιυκμ βοκαζηείεξ θζβμφνεξ ιε ηίηθμοξ υπςξ: «Δπγελήο θπξία 

κε ρεηκεξηλφ έλδπκα» (Lady of Quality in Winter Dress) η.θ.π. εκηείκμοκ ηδκ βαθθζηή 

ηονζανπία ζηδ ιυδα. (Laver, Modesty in Dress…, ζ.34). Tμ 1672, μ Jean de Donneau 

Visé ηοηθμθμνεί ζηδκ Γαθθία ημ πενζμδζηυ Le Mercure Galant, (ιεημκμιαγυιεκμ Le 

Nouveau Mercure Galant απυ ημ 1677), απεοεοκυιεκμξ ζημ βοκαζηείμ ακαβκςζηζηυ 

ημζκυ υπμο ιεηαλφ άθθςκ οπάνπμοκ ηαζ ζεθίδεξ βζα ηδκ ιυδα ζηδκ έκδοζδ (Agnès 

Rocamora, Fashioning the City: Paris, Fashion and the Media, London 2009, ζ.66). 

Μεηαλφ 1770 ηαζ 1780 έηακακ ηα πνχηα πενζμδζηά ιυδαξ ηδκ ειθάκζζή ημοξ υπςξ ημ 

βαθθζηυ Gallerie des Modes et des Costumes Francais Dessines d’ après Nature ηαζ ημ 

Cabinet des Modes, ηα αββθζηά Gallerie of Fashion θαη Lady's Magazine ηαζ ηα 

βενιακζηά Journal des Luxus und der Moden θαη Journal für Fabriken, Manufakturen, 

Handlung, Kunst Mode.(Laver, υ. π., Βνέθθδ-Εάπμο, Νυιμζ ηαζ ηακμκζζηζηέξ δζαηάλεζξ 

βζα ηδκ πμθοηέθεζα…, υ. π., ζ.235-236, ζδι.4, Sventsen, υ. π., ζ.23). Σα ακδνζηά 

πενζμδζηά ιυδαξ, δεκ ειθακίζηδηακ πνζκ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1920.Σέημζα πενζμδζηά 

ακαιθίαμθα αφλδζακ ηδκ ηαπφηδηα ιεηάδμζδξ ηδξ ιυδαξ, δεδμιέκμο υηζ μζ πθδνμθμνίεξ 

βζα ημ ηζ ήηακ «εληφο» ηαζ «εθηφο» δζαδίδμκηακ πμθφ βνδβμνυηενα ηαζ ζε πενζζζυηενμοξ 

ακενχπμοξ απυ πνζκ. Βθ. Laver, υ. π., Sventsen, υ. π.  

81
 Sventsen, υ. π., ζ.23, 25. Παναεέης ημ απυζπαζια υπςξ δζαηοπχκεηαζ ζημ 

πνςηυηοπμ.«Δven though it can claimed that fashion began around 1350, it would be 

more correct to say that fashion in its modern sense- with quick changes and a constant 



 

353 

 

                                                                                                                                 
challenge to the individual to keep abreast of the age- did not became a real force until 

eighteen century (…) More precisely, being ‘modern’ becomes synonymous with being 

‘new’(…)» (Sventsen, υ. π., ζ.23, 25). Χζηυζμ υπςξ ακαθένεζ μ Sventsen (2006): «Ζ 

ηδέα ηνπ ‘λένπ’ είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε. Οη άλζξσπνη ηνπ Μεζαίσλα, γηα παξάδεηγκα, δελ 

ζθέθηνληαλ κε ηέηνηνπο φξνπο. ε απηφ ην ζεκείν, ίζσο απαηηείηαη θάπνηα δηεπθξίληζε. 

Φπζηθά, νη άλζξσπνη πάληα γλψξηδαλ φηη νξηζκέλα πξάγκαηα είλαη λεψηεξα απφ άιια, θαη 

ππάξρνπλ παξαδείγκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ ιαηηληθνχ ‘modernus’ (λένο ή πξφζθαηνο, βάζεο 

ηεο έλλνηαο κνληεξληζκφο) ζηνλ έθην αηψλα, φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ 

ηεο εηδσινιαηξηθήο θαη ηεο λέαο ρξηζηηαληθήο επνρήο. Δληνχηνηο, κφλν πνιχ αξγφηεξα ε 

δηάθξηζε κεηαμχ ‘λένπ’ θαη ‘παιαηνχ’ απέθηεζε πιαηηά ρξήζε. Έλδεημε φηη παξνπζηαδφηαλ 

κηα λέα θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ηζηνξίαο, είλαη φηη νη άλζξσπνη ελεκεξψζεθαλ γηα 

ηελ χπαξμε αλαρξνληζκψλ. ηα δσγξαθηθά έξγα ησλ Μεζαησληθψλ ρξφλσλ βιέπνπκε, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, βηβιηθέο κνξθέο λα απεηθνλίδνληαη κε κεζαησληθή ελδπκαζία. Ζ 

Αγία Οηθνγέλεηα απεηθνλίδεηαη κε ελδχκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κηα νηθνγέλεηα ηηαινχ 

εκπφξνπ. Γελ θαίλεηαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ην γεγνλφο, φηη νη κνξθέο πνπ απεηθνλίδνληαη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ «παιαηά» ελδχκαηα, ελψ εηθνλίδνληαλ κε «λέα». Ζ αληίιεςε ηνπ ‘λένπ’ 

δελ δηαδφζεθε παξά κφλν κε ηελ εκθάληζε ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαηά ηνλ δέθαην φγδνν 

αηψλα. Ο θηιφζνθνο Gianni Vattimo επηζεκαίλεη φηη ν κνληεξληζκφο είλαη κηα πεξίνδνο 

ζηελ νπνία ην λα είζαη κνληέξλνο, ζχγρξνλνο, γίλεηαη αμία απφ κφλν ηνπ ή, κάιινλ, ην λα 

είζαη κνληέξλνο γίλεηαη ε ζεκειηψδεο αμία ζηελ νπνία αλαθέξνληαη φινη νη άιινη. Ο 

Roland Barthes παξαηήξεζε φηη ‘ε αμηνιφγεζή καο γηα ην θφζκν δελ εμαξηάηαη πιένλ (…) 

απφ ηελ αληίζεζε κεηαμχ επγελνχο (αλψηεξνπ) θαη θαησηέξνπ αιιά κεηαμχ ‘παιαηνχ θαη 

λένπ’» (Βθ. Roland Barthes, The Fashion System…, υ. π., ζ.273. Πα. Sventsen, υ. π., 

ζ.24-25). 

82
 Βθ.Wilson, υ. π., ζ.26-27. Δκδεζηηζηά βζα ημ εέια Βθ. Christopher Breward, The 

Hidden consumer: masculinities, fashion and city life 1860-1914, Manchester, 1999). 

83
 Ζ πανμοζία ηδξ αζμιδπακζηήξ επακάζηαζδξ, ημο επακαζηαηζημφ ζδεχδμοξ αθθά ηαζ 

ημο νμιακηζζιμφ μδήβδζακ ζηδκ νζγζηή αθθαβή, ζηδκ «άβαθε αξξελσπφηεηα θαη ζηελ 

απιφηεηα ηεο αλδξηθήο ελδπκαζίαο». Αοηυ πμο πμθθμί ζζημνζημί ηδξ ιυδαξ μκμιάγμοκ 

«κεγάιε αλδξηθή παξαίηεζε (απνπνίεζε)» ηαζ εηζοβπνμκζζιυ ημο βοκαζηείμο πνςζκμφ 

θμνέιαημξ, υηακ μζ άκδνεξ εβηαηέθεζρακ ηζξ υπμζεξ αλζχζεζξ ημο πανεθευκημξ βζα 

επίδεζλδ ηαζ μιμνθζά - ημ ιαηζβζάγ (make up,) ηα ιπνμηάν οθάζιαηα, ηζξ δακηέθεξ ηαζ ημ 

αεθμφδμ- αθήκμκηαξ ζηζξ βοκαίηεξ κα ηα πνδζζιμπμζμφκ επζδεζηηζηά. Σα ηαεδιενζκά 

εκδφιαηα ζππαζίαξ - αεθδηζηά - απυ ιάθθζκμ φθαζια ιε ήζοπα πνχιαηα ηςκ άββθςκ 

ηαπζηαθζζηχκ, ανζζημηναηχκ βαζμηηδιυκςκ ηαζ εοβεκχκ ελεθίπεδηακ ζημ ηακμκζηυ 

διενήζζμ έκδοια, ζημ ημζημφιζ ημο ζφβπνμκμο αζημφ, πμο ςζηυζμ βζα ημ πνμθεηανζάημ 
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ηςκ πυθεςκ ζοιαυθζγε ηδκ είζμδμ ζημκ ηυζιμ ηδξ ιυδαξ ηαζ ηςκ ηαηακαθςηζηχκ 

αβαεχκ. Σδκ ίδζα πενίμδμ, μζ ημζκςκζημί ηαζ μζημκμιζημί νυθμζ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ 

ανπίγμοκ κα απμηθίκμοκ αζζεδηά. Απυ ηζξ ανπέξ ημο δέηαημο έκαημο αζχκα ημ έκδοια 

ηαοηίγεηαζ ιε ημ θφθμ ιε πζμ οπενααηζημφξ ηνυπμοξ πενίπμο, ηαζ δ ιυδα έβζκε ημ 

ακεηηίιδημ πθαίζζμ πμο πνμζδζυνζγε ηδκ βοκαζηεία μιμνθζά. Έηζζ βοκαίηα ηαζ 

εκδοιαζία ηαοηίζηδηακ ιε ηδκ εδθοηυηδηα. Απυ ημκ 18μ αζχκα ηαζ ιεηά δ 

μιμθοθμθζθία άνπζζε κα εεςνείηαζ ςξ ιυκζιδ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ, ςξ «θπξίσο 

ηαπηφηεηα», ζελμοαθζηή πναηηζηή. ε παθαζυηενεξ επμπέξ μιμθοθμθζθζηέξ πνάλεζξ είπακ 

εεςνδεεί απθχξ αιανηίεξ. Σχνα δεκ ήηακ πζα εκαζπυθδζδ ιε ηαηέξ πνάλεζξ αθθά ημ κα 

είζαζ μιμθοθυθζθμξ ήηακ ιάθθμκ ιζα πενίπηςζδ ιζα ιυκζιδ ηαηάζηαζδ. Ο ζμδμιζζιυξ 

είπε ιζζδεεί, ηαζ εεςνδεεί αηυια ηαζ ζηίβια αοηή δ «λέα ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα» έκακηζ 

ηδξ «πνλεξήο ζπκπεξηθνξάο» ημο πανεθευκημξ. Έηζζ δεκ είκαζ πενίενβμ υηζ ημ ακδνζηυ 

ζηοθ έκδοζδξ έβζκε ζδιακηζηυ δείβια ακδνζζιμφ. «έηζη ηα ζηεξεφηππα ηεο ελδπκαζίαο ησλ 

θχισλ ζηελ έλδπζε ιεηηνχξγεζαλ σο άκπλα ζηνπο λένπο θφβνπο». (Wilson, υ. π., ζ.27-30. 

Γζα ιζα επί πθέμκ εκδιένςζδ βζα ημ εέια αθ. Alan Bray, Homosexuality in Renaissance 

England, London 1983, αηυια ηαζ Jeffrey Weeks, Coming Out, London1977.  

84
 Μέπνζ ημκ 19μ αζχκα δ ενβαηζηή ηάλδ δεκ είπε επδνεαζηεί απυ ηδ ηονζανπία ηδξ 

ιυδαξ. Οζ ενβάηεξ απείπακ βζα μζημκμιζημφξ θυβμοξ. Αθθά δ ελάπθςζδ ηδξ ιαγζηήξ 

παναβςβήξ ιε ηδκ ιδπακμπμίδζδ ηδξ ηθςζημπμίδζδξ ηδξ φθακζδξ ηαζ ημο ναρίιαημξ 

πμο λεηζκά απυ ημ ηέθμξ ημο 18μο αζχκα έδςζακ ηδ δοκαηυηδηα παναβςβήξ ιεβάθςκ 

πμζμηήηςκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ζπεδίςκ, ηάηζ πμο πνζκ βζκυηακ ζημ πένζ. [αθ. Leslie Davis 

Burns, Kathy K. Mullet, Nancy 0. Bryant, The Business of Fashion: Designing, 

Manufacturing, and Marketing, New York 2011, ζ.3-8 (1789-1890): Mechanization of 

Spinning, Weaving, and Sewing)]. Αοηυ άκμζλε ηζξ πφθεξ ημο ιαγζημφ ηαηακαθςηζζιμφ. 

Πνζκ απυ αοηυ ημ έκδοια ήηακ ηάηζ αανφηζιμ Σμ πζμ αηνζαυ πνάβια πμο ιπμνμφζε 

ηάπμζμξ κα απμηηήζεζ απυ ηδκ παιδθή ημζκςκζηή ηάλδ ήηακ ηα νμφπα. Αοηυ άθθαλε ιε 

ηδκ ιαγζηή παναβςβή πμο έηακε ηα νμφπα κα είκαζ πενζζζυηενμ πνμζζηά ζε πενζζζυηενμ 

ηυζιμ. Ζ «δεκνθξαηηθή κφδα» δεκ ηαηάθενε αέααζα κα ελαθακίζεζ ηζξ δζαθμνέξ, 

εκημφημζξ ζπεδυκ υθμζ ιπμνμφζακ πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ κα εκζςιαηςεμφκ ζηδκ 

ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ ηδξ ιυδαξ. Ακ ζημ πανεθευκ δ άιζθθα βζα ηδκ ημιρυηδηα 

ήηακ πνμκυιζμ ηδξ ορδθήξ ημζκςκίαξ, δ ιαγζηή παναβςβή ηδκ έηακε πζμ πνμζζηή ηαζ ζηζξ 

παιδθυηενεξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ (Svendsen,υ. π., ζ.38). Ο 19μξ
 
αζχκαξ έπεζ παναηηδνζζηεί 

ςξ μ αζχκαξ ημο «εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ». Με ημ ηέθμξ ημο αζχκα, ηα 

νμφπα, υπςξ ηαζ ηα έπζπθα, είπακ βίκεζ ακηζηείιεκα ιαγζηήξ ηαηακάθςζδξ. Ο 

«εθδεκνθξαηηζκφο ηεο έλδπζεο», δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ απυ ηδκ ιεηαιυνθςζδ ηδξ 

ηαηαζηεοήξ ημο εκδφιαημξ απυ «θηηαγκέλν γηα θάπνηνλ», ζε έκδοια «θηηαγκέλν γηα 
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νπνηνλδήπνηε» ηαζ ζηδ ζοκέπεζα «θηηαγκέλν γηα ηνλ θαζέλα» (αθ. Nancy L Green, Ready-

to Wear, Ready -to Work…, υ. π., ζ.20-21). Γζα ιζα ζζημνζηή εκδιένςζδ βζα ημοξ 

ηνυπμοξ ηαηαζηεοήξ ηςκ εκδοιάηςκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ ειθάκζζδ έημζιμο εκδφιαημξ, ηζξ 

ζοκεήηεξ πμο εοκυδζακ ηδκ δδιζμονβία ημο, ιζα ημζκςκζηή ακάθοζδ βζα ημκ 

εηδδιμηναηζζιυ ημο κυιμο ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ γήηδζδξ ζημκ 19μ αζχκα ζδζαίηενα 

πνήζζιμ είκαζ ημ πνμακαθενυιεκμ ένβμ. Γζα ηα πνχηα πμθοηαηαζηήιαηα ηαζ ηδκ ελέθζλή 

ημοξ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ηδκ Αιενζηή αθθά ηαζ ημοξ δζαθδιζζηζημφξ ηνυπμοξ πνμαμθήξ ηαζ 

δζάεεζδξ ηςκ ιαγζηχκ ειπμνεοιάηςκ ζημ ηαηακαθςηζηυ ημζκυ αθ. Barth Gunther, The 

Department Store, in City People: The Rise of Modern City Culture in Nineteenth-

Century America, New York 1980, Jan Whitaker, Service and Style: How the American 

Department Store Fashioned the Middle Class, New York 2006, μ ίδζμξ, The World of 

Department Stores, New York 2011, αθ. αηυια Tamilia D. Robert, The Wonderful World 

of the Department Store in Historical Perspective: A Comprehensive International 

Bibliography Partially Annotated, Montreal 2002, δζαεέζζιμ ζηδκ δζεφεοκζδ: 

http://faculty.quinnipiac. edu/charm/dept.store.pdf.  

85
 Οζ ζηαθζηέξ πυθεζξ ηδξ Ακαβέκκδζδξ έβζκακ ιάνηονεξ ζηα πνχηα ζηζνηήιαηα ημο 

εκδοιαημθμβζημφ ακηαβςκζζιμφ, ηα μπμία λεηίκδζακ ιζα ηαη ελαημθμφεδζδ ακάπηολδ 

ηδξ αθθαβήξ ημο ζηοθ. Ζ ακάπηολδ εκυξ ιμκηένκμο εκδφιαημξ ζήιακε ημπζηυ status ημ 

μπμίμ ελαπθχεδηε ζηδκ Δονχπδ, ιέζα απυ ηζξ ααζζθζηέξ αοθέξ ηδξ Βμονβμοκδίαξ ηαζ 

ηδξ Ηζπακίαξ, ζδιακηζηά ηέκηνα πμο πνμχεδζακ ηδκ ιμκηένκα ιεβαθμπνέπεζα ηδξ 

ηαζκμημιίαξ ημο δέηαημο πέιπημο, δέηαημο έηημο, ηαζ δέηαημο έαδμιμο αζχκα. Ζ 

ηονζανπία ημο Βμονβμοκδζακμφ ηαζ Ηζπακζημφ εκδοιαημθμβζημφ ζηοθ ακηζηαημπηνίγεζ ζε 

αοηέξ ηζξ πενζυδμοξ ηδκ πμθζηζηή ηαζ ζηναηζςηζηή ημοξ επζννμή. Σμ Πανίζζ, πανυθμ πμο 

εεςνήεδηε ζδιακηζηυ ηέκηνμ παναβςβήξ αβαεχκ πμθοηεθείαξ, δβήεδηε ηδξ ιυδαξ ιυκμ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ααζζθείαξ ημο Φναβηίζημο I, ημο μπμίμο ημ ημιρυ ηαεεζηχξ 

ηονζάνπδζε ζηδ αυνεζα Δονχπδ ζημ πνχημ ήιζζο ημο δέηαημο έηημο αζχκα. Χζηυζμ ζηα 

ηέθδ ημο δέηαημο έαδμιμο αζχκα, δ βαθθζηή αοθή ημο Βαζζθζά Ήθζμο, Λμοδμαίημο XIV, 

ηαηέααθε ζοκημκζζιέκδ πνμζπάεεζα χζηε κα αλζμπμζήζεζ ηδκ δφκαιδ ηδξ ιυδαξ ςξ 

πνμπαβάκδα βζα δοκαζηζημφξ ηαζ εεκζηζζηζημφξ ζημπμφξ. Όπςξ ζπμθίαζε μ ζζπονυηενμξ 

οπμονβυξ ημο ηαζ ανπζηέηημκαξ ηδξ ακυδμο ημο ζηδκ ελμοζία, μ Εακ Μπαηίζη Κμθιπέν, 

δ ιυδα βζα ηδ Γαθθία είπε ηδκ ίδζα ζδιαζία υζμ ηαζ ηα μνοπεία πνοζμφ ημο Πενμφ βζα 

ηδκ Ηζπακία. Με ηναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ ζηδκ οθακημονβία ηαζ ζηδκ αζμιδπακία 

δζαημζιδηζηχκ ηεπκχκ, εδναζχεδηε δ αοθή ηςκ Βενζαθθζχκ ςξ ζφιαμθμ απμθοηανπίαξ 

ηαζ αλζμπμίδζε ηδκ βαθθζηή ιυδα ςξ ιέζμ εθέβπμο ηαζ αοημπνμαμθήξ. Φζθυδμλμζ αοθζημί 

ηαζ άθθμζ ανίζημκηακ οπυ ημκ έθεβπμ εκυξ πμθφπθμημο ζοζηήιαημξ εκδοιαημθμβζηχκ 

ηακυκςκ, ηαζ λέκμζ ακηαβςκζζηέξ εαφιαζακ ηδκ επζαμθή ημο ζοβηεκηνςηζζιμφ ηαζ ηδξ 
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εεαιαηζηήξ ζηάζδξ ηςκ επζδεζηηζηχκ παναδεζβιάηςκ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ ιυδαξ. 

Κμκηά ζημ Πανίζζ, πμθοάνζειμζ οθακηέξ, νάθηεξ, ηεκηήζηνεξ ιμδίζηνεξ ηαζ δδιζμονβμί 

ηαπέθςκ ενβάγμκηακ ζηδκ οπδνεζία ηδξ αοθήξ ηαζ βνήβμνα ηαεζενχεδηακ ςξ μζ εζδζημί 

ζηδ ιυδα, ζε άιεζδ επμπηεία βζα ηδκ δζαθφθαλδ ηςκ οθζηχκ ημκ ηνυπμ πμο 

δδιζμονβείηαζ ημ ζηοθ ηςκ εκδοιάηςκ ηδξ αοθήξ ηςκ Βενζαθθζχκ. Έηζζ ημ Πανίζζ απυ 

ηα ιέζα ημο δέηαημο έκαημο αζχκα ηαζ βζα ημοθάπζζημκ 100 πνυκζα δζέπνεπε ςξ δ πυθδ 

ηδξ ιυδαξ. (Βθ. Breward, Fashion…, υ. π., ζ.23-24. Γζα ιζα ειπενζζηαηςιέκδ 

εκδιένςζδ βζα ημ εέια αθ. ημ αζαθίμ ηδξ Agnès Rocamora, Fashioning the City…, υ. π.  

86
 Ζ ιμκηένκα δζαθμνά ζηδκ βοκαζηεία έκδοζδ ημο 17μο

 
αζχκα οπάνπεζ ζηδκ επζθμβή 

δζαημζιδηζηχκ εκδοιαημθμβζηχκ θεπημιενεζχκ, (ηεκηήιαηα, δακηέθεξ, ημνδέθεξ ηαζ 

αμθάκ πμο εφημθα αθθάγμοκ ηδκ εζηυκα ημο εκδφιαημξ) πανά ζηδκ βναιιή ημο 

εκδφιαημξ. Οζ έιπμνμζ πμο πανείπακ αοηά ηα ζοιπθδνςιαηζηά οθζηά αζημφκ 

ιεβαθφηενδ επζννμή ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ιυδαξ απυ ηζξ βοκαίηεξ, μζ μπμίεξ 

αζπμθμφκηακ ιε ημ παηνυκ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ημο ααζζημφ εκδφιαημξ. Απυ ημ 1675, δ 

ειπμνζηή ζοκηεπκία ναπηχκ ζημ Πανίζζ πενζυνζζε ηδ βοκαζηεία ιμδζζηνζηή αοζηδνά 

ιυκμ ζηδκ παναβςβή βοκαζηείςκ πνμσυκηςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ παναδμζζαηχκ 

ναπηχκ ακδνζηχκ εκδοιάηςκ, ηςκ μπμίςκ μζ δναζηδνζυηδηεξ είπακ επεηηαεεί ηαζ ζηδκ 

βοκαζηεία έκδοζδ. Ζ ζοκηεπκία ηςκ ειπυνςκ ιυδαξ ήηακ εφημθμ κα δζεζζδφζεζ ζημ ήδδ 

παναηζκδοκεοιέκμ ηαεεζηχξ αηυια ημο ζπεδζαζιμφ ηδξ ακδνζηήξ έκδοζδξ. Έηζζ δ 

δζαζδιυηενδ έιπμνμξ ηδξ ιυδαξ ημο 18μο αζχκα Rose Bertin, απυ ηδ ζηζβιή πμο 

ακέθααε ημκ ζπεδζαζιυ ηςκ θμνειάηςκ Μανίαξ Ακημοακέηαξ, έβζκε ηαζ ζφιαμοθμξ ημο 

ηαθθςπζζιμφ ηδξ. Υνδζζιμπμίδζε ηδκ Μανία Ακημοακέηα ςξ έκα πμθφηζιμ πνμςεδηζηυ 

ιέζμ (Breward, υ. π, ζ.25 ) αθθά ηαζ ηδκ ακέδεζλε ζε δβέηζδα ηδξ ιυδαξ, υπςξ οπήνλακ 

ζημ πανεθευκ δ Ηγαιπχ, ή Ηγαιπέθ ηδξ Βαοανίαξ, δ Δκνζέηηα-Μανία, δ ζφγοβμξ ημο 

Κανυθμο Η΄. H Bertin ιε ηζξ πενίθδιεξ πενίηεπκα κηοιέκεξ ημφηθεξ - βκςζηέξ ςξ 

«Poupées de la Rue de Saint Honoré,- δ «Μεγάιε Παλδψξα» (La Grande Pandore) ηαζ δ 

«Μηθξή Παλδψξα» (La Petit Pandore) - πμο απμζηέθθμκηακ (ήδδ απυ ηδκ επμπή ημο 

Λμοδμαίημο 14μο) ζηζξ ααζζθζηέξ αοθέξ ηδξ Δονχπδξ, «γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα λέα 

γπλαηθεία θνζηνχκηα ζην επίζεκν γηνξηηλφ θαη αλεπίζεκν θαζεκεξηλφ ζρήκα ηνπο», 

πνμχεδζε ηα ηεθεοηαία ζηοθ ηδξ ιυδαξ ηδξ αοθήξ ηςκ Βενζαθθζχκ (Laver, Modesty in 

Dress…, υ. π., ζ.29, 33-34, Wilson, υ. π.,ζ.30. Mildred Jailer, «Dolls for adult only», 

Antiques and Collecting Hobbies, 95:2 (1990), ζ.63. Δπίζδξ αθ. Henny Harald Hansen, 

Histoire du Costume, Paris 1956, ζ.132. Πα. Βνέθθδ Εάπμο, Νφκνη θαη θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο γηα ηελ πνιπηέιεηα…, υ. π., ζ.235-236, ζδι.4). Μπμνεί κα οπμζηδνζπεεί υηζ 

ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ δ ηαηεφεοκζδ ηδξ ιυδαξ απυ ηζξ Βενζαθθίεξ ιεηαθένεηαζ πθέμκ ζηδκ 

επζπείνδζδ ηδξ αζηήξ Bertin (Breward, υ. π., ζ.25). Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ 
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ζπεηζηέξ ιε ηδκ Bertin εκδεζηηζηά αθ. Émile Langlade, Rose Bertin: Creator of Fashion 

at the Court of Marie Antoinette, London 1913, Michelle Sapori, Rose Bertin, ministre 

des modes de Marie-Antoinette, Paris 2003, Catherine Guennec , La modiste de la reine, 

Paris 2004, ηαζ Caroline Weber, Queen of Fashion: What Marie Antoinette Wore to the 

Revolution, London, 2007.  

87
 Breward, υ. π.  

88
 ημ ίδζμ. 

89
 Όπςξ βζα πανάδεζβια μ Louis Hippolyte-Leroy, δελζμηέπκδξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ 

πνχηδξ Αοημηναημνίαξ (1804-1814) πμο δδιζμονβεί ηζξ ημοαθέηεξ ηςκ ααζζθζζζχκ ηδξ 

Ηζπακίαξ ηδξ μοδδίαξ η.ά. ηαζ, ιε ηδκ επζζηνμθή ηδξ ιμκανπίαξ, ηδ θμνεζζά βζα ηδ 

ζηέρδ ημο Κάνμθμο X ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηζξ δδιζμονβίεξ ηςκ ηονζχκ Palmyre, Victorine 

ηαζ Vignon πμο ιάθζζηα ηάπμζεξ απυ αοηέξ επζανααεφεδηακ απυ ηδκ ανζζημηναηία ηδξ 

Ημοθζακήξ Μμκανπίαξ (1830-1848) (Breward, υ. π., ζ.27, Philippe Perrot, Fashioning the 

Bourgeoisie: A History of Clothing in the Nineteen Century, Princeton 1996, ζ.40-41). 

Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ Louis Hippolyte-Leroy εκδεζηηζηά αθ. Fiona 

Foulkes, «Quality always distinguishes itself: Louis Hippolyte Le Roy and the luxury 

clothing industry in early nineteenth-century Paris», in Maxine Berg ηαζ Helen Clifford, 

Consumers and Luxury: Consumer Culture in Europe 1650-1850, Manchester 1999, 

ζ.183-205. 

90
 Ζ μδυξ Saint Honoré, ήδδ απυ ηδκ επμπή ηδξ Bertin, ήηακ μ θδιζζιέκμξ δνυιμξ ηδξ 

ιυδαξ ζημ Πανίζζ. Απυ ηα ιέζα ημο 19μο αζχκα, δ δναζηδνζυηδηα ηςκ αζπμθμοιέκςκ ιε 

ηδκ ναπηζηή ηδξ ανζζημηναηίαξ επεηηείκεηαζ ζε πμθοηεθείξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ζηδκ μδυ 

Richelieu ηαζ ανβυηενα ζηδκ μδυ de la Paix. ηδκ βεζημκζηή πενζμπή, ημ Palais Royal, 

επζπεζνδιαηίεξ επςθεθμφιεκμζ απυ ηδ θήιδ ηδξ βζα ηα ηαηά παναββεθία εκδφιαηα ηδξ 

μδμφ Saint Honoré, ακμίβμοκ ηαηαζηήιαηα ιε έημζια αβαεά ιυδαξ βζα ημοξ ημονίζηεξ 

ηαζ ημοξ επανπζχηεξ πμο επζζηέπημκηακ ηδκ πυθδ ηαζ ακοπμιμκμφζακ κα απμηηήζμοκ 

ηδκ ηεθεοηαία ιυδα (look), εκχ δ επέηηαζδ ηδξ αβμνάξ ζηδκ μδυ Saint-Denis ζπεηίζηδηε 

ιε ηδκ πμθοπθδεή αβμνά ηδξ ηαηχηενδξ-ιεζαίαξ ηάλδξ. (Breward, υ. π., ζ.27-28).  

91
 Breward, υ. π., ζ.28. 

92
 Wilson, υ. π., ζ.32. Όπςξ οπμζηδνίγεζ μ Breward (αθ. υ. π., ζ.22, 23): «νη ζπλζήθεο νη 

νπνίεο βνήζεζαλ ηελ άλνδν ηνπ δηάζεκνπ ζρεδηαζηή ήηαλ νη ίδηεο πνπ έζηξσζαλ ην δξφκν 

γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο κνληέξλνπ θαηαλαισηή ζηε θνηλσλία ηεο Γχζεο. Παξάγνληεο 

φπσο ε αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ, κηα αλαπηπζζφκελε αλάγθε ζηελ εθκεράληζε θαη ε 

αλαδηνξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ζηελ βηνκεραλία πξνζέθεξαλ έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

επδνθίκεζαλ ε θαηλνηνκία θαη ε παξαγσγηθφηεηα. Οη βειηηψζεηο ζηελ κεηαθνξά θαη ηελ 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89mile_Langlade&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Catherine_Guennec&action=edit&redlink=1
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επηθνηλσλία, έλα αλαπηπζζφκελν επίπεδν ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηεο ινγνηερλίαο, θαζψο θαη 

έλαο ηαπηφρξνλνο εθδεκνθξαηηζκφο πξνκεζεηψλ εμαζθάιηζε ην γεγνλφο, ζηα κέζα ηνπ 

δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, θαηαλαισηέο απφ θάζε θνηλσληθή ηάμε ζε κεγάιεο επξσπατθέο θαη 

ακεξηθάληθεο πφιεηο (καδί κε απηνχο ζηηο επαξρηαθέο), λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πξντφληα 

κφδαο, πνπ ν πνιιαπιαζηαζκφο ηνπο ήηαλ αζχιιεπηνο ζην παξειζφλ. Απηέο νη 

επηηαρπλφκελεο δηαδηθαζίεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Λνλδίλνπ θαη εηδηθφηεξα ζην Παξίζη ηνπ 

1840 επέθεξαλ κηα επαλάζηαζε ηεο παξαγσγήο κφδαο. Ο ζρεδηαζηήο κφδαο ήηαλ ην πξντφλ 

απηήο ηεο εμέιημεο παξά ν εκπλεπζηήο. Οη πξαθηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζρεδηαζηή ζηελ 

επηθνηλσλία θαηλνηφκσλ ηδεψλ δηεπθφιπλε ηελ νκαιή ζρέζε κεηαμχ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο πνπ είλαη απαξαίηεηε ζε έλα θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πξνβιέπεη, θαη 

εμαζθαιίδεη ην γεγνλφο, πσο λέα πξντφληα ζα επηηχρνπλ μερσξίζνπλ ζε κηα ζπλσζηηζκέλε 

αγνξά. Απηφ ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο φςεηο ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ θαη εμεγεί ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ δηαθεκηζηνχ ζρεδηαζηή ζε έλα επξχ θάζκα ζπλαιιαγψλ απφ ηελ αξγπξνρνΐα κέρξη ην 

χθαζκα πνπ αλαπηχρζεθαλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ηζηνξηθή ζηηγκή». 

93
 Laver, υ. π., ζ.34, 36, Wilson, υ. π. 

94
 Παναεέης ηαζ εδχ απυζπαζια υπςξ έπεζ ζημ πνςηυηοπμ:«The first truly modern dress 

designer was Charles Frederick Worth, an Englishman who made his name and his 

fortune in the 1850s at the court of Napoleon I11 of France by designing (…) the Empress 

Eugenie. It was only from this time that fashionable women's wear was seen as the 

creation of a single designer - just at the time when a clothing industry and mass produced 

fashion were beginning to appear. Consequently the exclusive dress had to be definitively 

distinguished from the vulgar copy; the dress designer had to become an Artist» (Wilson, 

υ. π., ζ.30, ηαζ Svendsen, υ. π., ζ.90-91. Βθ. αηυιδ βζα ημ εέια Breward, υ. π., ζ.21-47 

(The Rise of the Designer). 

95
 Breward, υ. π., ζ.23. Γζα ιζα πθήνδ εζηυκα ηςκ εηπνμζχπςκ ηδξ πενζυδμο εκδεζηηζηά 

αθ. James Laver, Taste and Fashion: From the French Revolution until today, London, 

Toronto, Bombay, Sydney, 1937, Charlote Seeling, Fashion: The Century of the Designer 

(1900-1999), Cologne1999, Georgina O'Hara Callan and Cat Glover, The Thames and 

Hudson Dictionary of Fashion and Fashion Designers, London 2008. Βθ. αηυια, Ruth 

Lynam, (ed.), Couture: An Illustrated History of the Great Paris Designers and Their 

Creations, New York 1972, Alexandra Palmer, Couture and Commerce: The 

Transatlantic Fashion Trade in the 1950s, Vancouver 2001. Γζα ηδκ ζζημνία ηδξ βαθθζηήξ 

Τρδθήξ Ραπηζηήξ ηαζ υπζ ιυκμ εκδεζηηζηά αθ. M. Delpierre, Le costume: La Haute 

Couture 1945–1995, Paris 1997, F-M. Grau, La Ζaute Couture, Paris 2000, Nancy J. 

Troy, Couture Culture, A Study in Modern Art and Fashion, Massachusetts 2003. Αηυιδ 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Georgina+O'Hara+Callan%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cat+Glover%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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αθ. ηαζ «Haute Couture», Encyclopedia of Clothing and Fashion, 2010, (angelasan 

cartier.net.) υπμο οπάνπεζ ηαζ ακάθμβδ αζαθζμβναθία ζηδκ δζεφεοκζδ: 

http://angelasancartier. net/haute-couture.  

96
 Γαααέηαξ, Μυδα ηαζ ιμκηένκα Σέπκδ…, 2008, ζ.41-43. Βθ ηαζ Ηςάκκα Παπακηςκίμο, 

«Έκαξ αζχκαξ ιυδα», Αξραηνινγία θαη Σέρλεο, η.84 (2002), ζ.8-13. 

97
 ημ ίδζμ. Βθ. ηαζ πζμ ηάης: IX. Ζ ηονζανπία ηδξ Γαθθζηήξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ ηαζ δ 

πηχζδ ζημ πνχημ ιζζυ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 ιέζα απυ ηα δδιμζζεφιαηα ηδξ 

ΓΤΝΑΗΚΑ.  

98
 Breward, Fashion…, υ. π., ζ.115. Γζα ιζα εκδιένςζδ ζπεηζηή ιε ηδκ πμθζηζζιζηή 

επίδναζδ ηδξ ιαγζηήξ ακαπαναβυιεκδξ εζηυκαξ ηαηά ημκ δέηαημ έκαημ αζχκα αθ. 

Richards Thomas, The Commodity Culture of Victorian Britain, London 1991. Πα. 

Breward, υ. π.  

99
 Βθ. Γζαημοιάηδ-Μςναΐηδ, Ζ δηάρπζε ηε επξσπατθήο κφδαο ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα…, 1999., ζ.484-486. 

100
 ημ ίδζμ. 

101
 Βθ. Breward, υ. π., ζ.115-116. Γζα ιζα πζμ πνυζθαηδ πενίθδρδ ηδξ ζπεηζηήξ 

αζαθζμβναθίαξ ζε αοηυ ημ εέια αθ. Celia Lyry, Consumer Culture, Cambridge, 1996. Πα. 

Breward, υ. π. Γζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ ηεπκζηχκ εηηφπςζδξ αθθά ηαζ ηδκ ηαθθζηεπκζηή 

εζημκμβνάθδζδ ηςκ ζεθίδςκ ηδξ ιυδαξ, εκδεζηηζηά αθ. ηζξ ζ.116-129, (Fashion on the 

Page) ζημ ίδζμ. 

102
 Λμοηία Γνμφθζα, υ. π. ζ.127-128. Ζ πανμοζία ηςκ ηαηαηηδηχκ οπήνλε ηαηαθοηζηή 

ζηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ εκδοιαζίαξ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ. «Οη Οζσκαλνί επεδίσθαλ ηελ 

δηάθξηζε ησλ κνπζνπικάλσλ απφ ηνπο κε κνπζνπικάλνπο αιιά θαη θαζφξηδαλ ηα ελδχκαηα 

ηεο θάζε θνηλσληθήο ηάμεο. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξσ ην θηξκάλη ηνπ 1806 πνπ ‘ρψξηδε 

ηνπο «ξαγηάδεο’ ζε ‘ηξείο ηάμεηο’ θαη φξηδε γηα θαζεκηάλ απ’ απηέο ηε δηθή ηεο θνξεζηά. 

Όζνη αλήθαλ ζηελ ηξίηε ηάμε δελ είραλ ην δηθαίσκα λα θνξνχλ παπνχηζηα θαη θάιηζεο∙ 

ηνπο επηηξεπφηαλ λα ην θάλνπλ, αλ κεηαηάζζνληαλ ζηε δεχηεξε, πιεξψλνληαο εηήζην θφξν 

75 ή 100 γξφζηα» (Μεναηθήξ, Διιεληθή Λανγξαθία…,υ. π., ζ.381. Βθ. επίζδξ Mouradja, 

D’ Ohsson Tableau general de I' Empire Ottoman, ηυιμξ Β', Πανίζζ, 1970, ζ.149. Αηυια 

Αζη. Κμοιανζακμφ, «Δκένβεζεξ ημο Κ. ηαιάηδ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Δθθάδμξ, 

1798-1799», Πξαθηηθά Σξίηνπ Παληνλίνπ πλεδξίνπ (23-29 επη. 1965), ηυιμξ Α', Αεήκα 

1967, ζ. 172, επζζημθή ημο Κ. ηαιάηδ : «Σν ρξψκα ησλ θνξεκάησλ καο θαη εθείλν είλαη 

δησξηζκέλνλ απφ ηελ ηπξαλλίαλ ησλ Σνχξθσλ, δηά λα καο αλαθαινχλ ηελ θάζε ζηηγκήλ φηη 

είκεζα ππφδνπινη ησλ», πα. Γνμφθζα υ. π. «Αληίζεηα νη βελεηνί ζην πιαίζην κηαο 

αθνκνησηηθήο πνιηηηθήο επέβαιαλ ηελ ελδπκαηνινγηθή ηνπο κίκεζε» (Βθ. Βνέθθδ-Εάπμο 

http://angelasancartier.net/
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Μανίκα, «Κμζκςκζηή δζαζηνςιάηςζδ ζηδκ εθθδκζηή ημζκυηδηα. Ακηζηαημπηνζζιμί ζημκ 

οθζηυ πμθζηζζιυ. Σμ πανάδεζβια ημο εκδφιαημξ», Γσδψλε, 18 (1989), ζ.78, υπμο 

πνμβεκέζηενδ εθθδκζηή αζαθζμβναθία ηαζ ζδίςξ ακαθμνά ζηζξ ενβαζίεξ ηςκ: Alma Oakes 

and Margot Hamilton Hill, Rural Costume. Its Origin arid Development in Western 

Europe and the British Isles, London-New York 1970 ηαζ Wilfred Mark Webb, The 

Heritage of Dress. Being Notes on the History and Evolution of Clothes, London 1971. 

πεηζηά ιε ακηίζημζπα παναδείβιαηα επζαμθήξ πμο εθάνιμζακ μζ Άββθμζ ζηδκ Ηνθακδία 

ηαζ ηδ ηςηία, αθ. επίζδξ Υνφζα Μαθηέγμο, «Βεκεηζηή ιυδα ζηδκ Κνήηδ (Σα θμνέιαηα 

ιζαξ Καθθενβμπμφθαξ), ζημκ ηυιμ Α', Βπδάληηνλ, Αθηέξσκα Αλδξέα ηξάηνπ, Αεήκα 

1986, ζ. 139-147. Πα. Γνμφθζα, υ. π.)  

103
 Μεηαθένς εδχ ηζξ ειπενζζηαηςιέκεξ ακαθμνέξ ηδξ Γνμφθζα (υ. π.) βζα ηα γδηήιαηα 

αοηά. «Ζ νλνκαζία ‘θξάγθηθα’ πξνέξρεηαη απφ ηελ πξνζσλπκία ‘Φξάγθνη’- πνπ 

επηθξάηεζε ήδε απφ ηελ επνρή ηεο Πξψηεο ηαπξνθνξίαο- γηα ηνπο Γπηηθνεπξσπαίνπο. 

Δηδηθφηεξα Φξάγθνπο απνθαινχζαλ ηφζν νη Υξηζηηαλνί ηεο Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο φζνλ 

θαη νη Οζσκαλνί, ηνπο Υξηζηηαλνχο ηεο Λαηηληθήο Δθθιεζίαο. (Κ. Οζημκυιμο, Πεξί ηεο 

γλεζίαο πξνθνξάο ηεο ειιεληθήο γιψζζεο βηβιίνλ, Πεηνμφπμθδ 1830, ζ. 480, ζδι. α: 

‘Φξάγγνπο ε ζπλήζεηα γεληθψο νλνκάδεη φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο∙ νχησ ηνπο έιεγνλ θαη νη 

ησλ θαησηέξσλ ρξφλσλ Βπδαληηλνί (...)». φιθςκα ιε ιανηονίεξ πμο δζαζχγμκηαζ 

ηεηιδνζχκεηαζ δ απαβυνεοζδ κα θμνμφκ θνάβηζηα νμφπα μζ οπμηεθείξ ημο μοθηάκμο. 

Όιςξ δ απμζηνμθή αοηή είπε κα ηάκεζ ιε πναηηζημφξ θυβμοξ, αθθά ηαζ ιε εκ βέκεζ υθδ 

ηδκ εκδοιαημθμβζηή ειθάκζζδ ηςκ Γοηζηχκ ηα ζηεκά πακηαθυκζα ηαζ ηα ημκηά εκδφιαηα 

πμο ήηακ ακηίεεηα ιε ημοξ δεζημφξ ηαζ ενδζηεοηζημφξ ηακυκεξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ 

ιανηονίεξ ήδδ απυ ημκ 16μ ηαζ θίβμ ιεηά ημ πνχημ ιζζυ ημο 19μο αζχκα. Ο 

Dernschwam, μ αοζηνζαηυξ πνέζαδξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ακαθένεηαζ ζηδκ 

απαβυνεοζδ [Hans Dernschwam's, Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und 

Kleinasien (1553-1555), Μυκαπμ-Λεζρία, 1923, ζ.63) αθθά ηαζ Έκβηεθξ ζε επζζημθή ημο 

(9 Μανηίμο 1853) πνμξ ημκ Μανλ επζζδιαίκεζ: «Αλ θάπνηνο Δπξσπαίνο πέζεη ζχκα 

θαθνκεηαρείξηζεο ζηελ Σνπξθία, ην θηαίμηκν είλαη δηθφ ηνπ, αθνχ ν Σνχξθνο δελ κηζεί ηε 

ζξεζθεία θαη ηνλ ραξαθηήξα, παξά κνλάρα ηα ζηελά βξαθηά ησλ Φξάγθσλ» (Κ. Μανλ ηαζ 

Φν. Έκβηεθξ, Ζ Διιάδα, ε Σνπξθία θαη ην Αλαηνιηθφ Εήηεκα, Αεήκα 1985, ζ.88). «Ο 

φξνο ‘θξάγθηθα’ θνξηίζηεθε αξλεηηθά ζην ζξεζθεπηηθφ επίπεδν. Απηφο πνπ θνξνχζε 

επξσπατθά ελδχκαηα ζεσξήζεθε απηφκαηα ζρηζκαηηθφο ή αθφκα θαη αξλεζίζξεζθνο. Ο 

Νηθφιανο Γξαγνχκεο αλαθεξφκελνο ζε πξνζσπηθφ ηνπ πεξηζηαηηθφ ζεκεηψλεη φηη 

πεξπαηψληαο ζην Ναχπιην ηνπ 1827 κε επξσπατθά ελδχκαηα θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή 

έθαλε ην ζεκείν ηνπ ζηαπξνχ- γεγνλφο πνπ μέληζε ηηο παξηζηάκελεο γπλαίθεο θαη 

δηεξσηψληαλ πψο έλαο ‘Φξάγθνο’ ζηαπξνθνπηέηαη!» (Νζηυθαμξ Γναβμφιδξ, Ηζηνξηθαί 
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Αλακλήζεηο, ηυιμξ. Α', Αεήκα1973 [1874], ζ.65). Δίκαζ πνμθακέξ υηζ εηείκμξ πμο 

απμθάζζγε κα οζμεεηήζεζ ηδκ δοηζηή εκδοιαζία ιε άθθα θυβζα ηδ ιυδα έπνεπε κα είκαζ 

ζηακυξ ακηζιεηςπίζεζ ηδκ ηαηαηναοβή ή αηυια ηαζ ημκ πθεοαζιυ ηαζ εκ βέκεζ ηδκ 

πενζένβεζα ημο παναδμζζαημφ πενζαάθθμκημξ (αθ. ζ.132-133). 

104
 Ζ ηαεδιενζκή επαθή ηςκ εθθδκζηχκ πθδεοζιχκ ιε ηα δοηζημεονςπασηά πνυηοπα 

ζηζξ αεκεημηναημφιεκεξ ή θναβημηναημφιεκεξ πενζμπέξ είπε ςξ ζοκέπεζα ηδκ οζμεέηδζδ 

ηδξ δοηζηήξ εκδοιαζίαξ ηονίςξ απυ ημοξ κηυπζμοξ αζημφξ αθθά άζηδζε ηαζ ζδιακηζηή 

επίδναζδ ζηζξ ημπζηέξ εκδοιαζίεξ. Γνμφθζα, υ. π., ζ.129. Γζα πανάδεζβια ζηδκ 

αεκεημηναημφιεκδ Κνήηδ, ζδζαίηενα απυ ηα ηέθδ ημο 14μο αζχκα, δ δζείζδοζδ ηδξ 

εονςπασηήξ ιυδαξ ζηδκ ακδνζηή ηαζ βοκαζηεία εκδοιαζία είκαζ θακενή υπςξ πνμηφπηεζ 

απυ ηα εζημκμβναθζηά παναδείβιαηα ηδξ ανπαζμθυβμο Καηενίκαξ Μοθμπμηαιζηάηδ. (Βθ. 

ημ άνενμ ηδξ «Ζ εκδοιαζία ηδξ βοκαίηαξ ζηδκ Κνήηδ επί Βεκεημηναηίαξ, (1211-1669)», 

Αξραηνινγία θαη Σέρλεο, η.84, (2002), ζ.47-51). Σδκ πανμοζία ηδξ ιυδαξ ζημκ Μοζηνά 

ηαηά ημκ 15μ αζχκα εκημπίγεζ δ ανπαζμθυβμξ Πανή Καθαιανά πμο ελεηάγεζ πνμζεηηζηά 

ηα εκδφιαηα ακχκοιδξ βοκαίηαξ πμο ανέεδηακ ημ 1995 ζηζξ ακαζηαθέξ ημο ηαεδβδηή 

Νζηυθαμο Γνακδάηδ ιεηαλφ έκδεηα άθθςκ ηαθχκ ζημκ Ναυ ηδξ Αβίαξ μθίαξ ζημκ 

Μοζηνά. οιπεναίκεζ αάζεζ ηεπκμηνμπζηχκ βκςνζζιάηςκ, υπςξ ημ δαιαζηδκυ φθαζια 

ημο ελςηενζημφ θμνέιαημξ, ηδκ εθανιμζηή βναιιή ηαζ ημ ααεφ κηεημθηέ υηζ, ακ 

ελαζνέζμοιε ηα αογακηζκά παζμφιζα, «ε θνκςή θπξία ηνπ Μπζηξά πνπ δηαζψζεθε αθφκε 

θαη κηα πιεμνχδα ηεο» ήηακ κηοιέκδ ζφιθςκα ιε ηδ δοηζηή ακαβεκκδζζαηή ιυδα ημο 

15μο αζχκα (Βθ. Ηςάκκδξ Πεηνυπμοθμξ, «Ζ έκδοζδ ζημ Βογάκηζμ», Αξραηνινγία θαη 

Σέρλεο, η.83, (2002), ζ.7). Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ αθ. Πανή Καθαιανά, «Έκα 

πθμφζζμ εκδοιαημθμβζηυ ζφκμθμ απυ ημ Μοζηνά», Αξραηνινγία θαη Σέρλεο, η.83, (2002), 

ζ.8-13. Χζηυζμ μ αβνμηζηυξ ηνυπμξ γςήξ ηςκ εθθδκζηχκ πθδεοζιχκ ελαημθμοεεί κα 

δζαηδνεί ηδκ ημπζηή εκδοιαημθμβζηή πανάδμζή ημο βζα ανηεημφξ αζχκεξ (Γνμφθζα, υ. π., 

ζ.129).  

105
 Γνμφθζα, υ., π., ζ.129. Όπςξ ακαθένεζ δ Ηςάκκα Παπακηςκίμο ημ «Αλαηνιίηηθν έλδπκα 

είλαη ν ηχπνο απηφο πνπ δηακνξθψζεθε θαηά ηε Βπδαληηλή πεξίνδν κέζα απφ αλαηνιίηηθεο 

επηδξάζεηο θπξίσο πεξζηθέο πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ Οζσκαλψλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην» 

(αθ. ζημ αζαθίμ ηδξ, Διιεληθέο θνξεζηέο: πιινγή ηνπ Λπθείνπ Διιελίδσλ Καιακάηαο, 

Αεήκα 1991, ζ.11.) Χζηυζμ υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα ηείιεκα πενζδβδηχκ ζηδκ 

Οεςιακζηή Αοημηναημνία μ ηφπμξ αοηυξ πανέιεζκε ακαθθμίςημξ. (Γνμφθζα υ. π., ζ.140, 

ζδι.8). Σδκ είζμδμ ηδξ πενζζηήξ επίδναζδξ ακαθένεζ δ Wilson (υ. π.) απυ ηδκ πενίμδμ 

ημο νςιαίμο αοημηνάημνα Γζμηθδηζακμφ (284-305 ι.Υ.), μ μπμίμξ «(…) εηζάγεη ηελ 

αξρνληηθή κεγαινπξέπεηα ηεο απιήο ηεο Πεξζίαο (…) Οη πνιπηειείο ξφκπεο ηνπ 

Γηνθιεηηαλνχ θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπ ήηαλ απφ κεηάμη θαη ρξπζφ(…)» Γζα ιζα 
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ακαθοηζηυηενδ εκδιένςζδ επί ημο εέιαημξ αθ. Wilson, υ. π., ζ.17-19. (Σα ζημζπεία βζα 

ηδκ πενίμδμ ηδξ αοημηναημνίαξ ημο Γάζμο Αονήθζμο Βαθένζμο Γζμηθδηζακμφ 

πνμηφπημοκ απυ ηδκ Δβηοηθμπαίδεζα ημο Μείγμκμξ Δθθδκζζιμφ ζηδκ δζεοεοκζδ: 

http://asiaminor.ehw.gr/Forms/fLemmaBody aspx?lemmaid= 4101).  

106
 «Ζ αιιαγή απηή ζηνλ ηξφπν έλδπζεο ησλ Διιήλσλ πνπ πηνζεηήζεθε, είηε απφ επηκέξνπο 

άηνκα είηε απφ επξχηεξεο νκάδεο, επέθεξε πνηθίινπο θξαδαζκνχο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ θνηλσληψλ. Φαλεξψλεη επίζεο κεηαβνιέο ζηε λννηξνπία θαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ. Πξνυπνζέηεη αθφκα, θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηελ 

επαλεθηίκεζε ηνπ ζψκαηνο, ηδσκέλνπ φρη πηα ζηελ νπηηθή ηεο αησληφηεηαο θαη ησλ 

θαζηεξσκέλσλ εζηθψλ αμηψλ, αιιά ζε εθείλε ησλ επηζηεκνληθψλ θξηηεξίσλ πνπ νδεγνχλ 

ζηελ ‘πγηεηλή’ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ζηε λέα εζηθή» (Anne-Marie 

Jaton, «Du corps paré au corps lavé: une morale du costume et de la cosmétique», Dix-

Huitième Siècle, 18, (1996), ζ.217. Πα. Γνμφθζα, υ. π., ζ.130). «Σν ζέκα ηεο πγηεηλήο ζα 

απαζρνιήζεη ζ' απηά ηα ρξφληα θαη Έιιελεο γηαηξνχο, φρη γηα λα ζρνιηάζνπλ ηε βαξηά 

ειιεληθή γπλαηθεία θνξεζηά κε ηα αιιεπάιιεια θνξέκαηα ηεο, πνπ δελ επηηξέπνπλ\ λα 

δηαγξαθεί ην ζψκα, αιιά, αληίζεηα αθξηβψο, ηελ εηζδνρή ηεο λέαο κφδαο ηνπ εθαξκνζηνχ 

ζην ζψκα ελδχκαηνο» (Βθ. Γνμφθζα, υ. π., υπμο εηεέηεζ εκδεζηηζηά ηζξ απυρεζξ ημ βζαηνμφ 

Κ. Καναεεμδςνή). 

107
 Βθ. Γζαημοιάηδ-Μςναΐηδ, Ζ δηάρπζε ηε επξσπατθήο κφδαο…, υ. π., ζ.471, Γνμφθζα, 

υ. π., ζ.137.  

108
 Γζαημοιάηδ-Μςναΐηδ, υ. π. Γζα ηδκ αζηζηή ηαζ μζημκμιζηή ακάπηολδ ζηδκ Δθθάδα ζημ 

δεφηενμ ιζζυ ημο 19μο αζχκα αθ. ηδκ αζαθζμβναθία πμο παναηίεεηαζ ζηδκ Δζζαβςβή: Η. Σμ 

Γοκαζηείμ γήηδια. οκμπηζηή Ακαθμνά, ζδι.13. 

109
 Γζα ηδκ είζμδμ ηςκ δοηζηχκ ζονιχκ απυ ηδκ ααζίθζζζα Αιαθία, αθ. Γ. Β. 

Σζμηυπμοθμξ, «Σα Υνμκζηά ηδξ πνχηδξ Γοκαζηείαξ: Οζ ζονιμί επί Όεςκμξ», ζημ 

Ζκεξνιφγηνλ θφθνπ, η.23 (1909), ζ. 254-258, δζαεέζζιμ ζηδκ δζεφεοκζδ: http:// 

ebooks.edu.gr/modules/ebook /show.php/DSGL-A110/246/1824,5882/extr as/activities 

/indexc_3_moda_ periodika/syrmoi _ep i_othonos.pdf. Βθ. αηυιδ Γ. Γαηυπμοθμξ, Ζ 

ηζηνξία ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο: Υξνληθά θαη αλέθδνηα ησλ ρξφλσλ ηεο βαζηιείαο ηνπ 

Όζσλνο, Αεήκα 1942. Γζα ιζα επί πθέμκ εκδιένςζδ αθ. Παπακηςκίμο Ηςάκκα, «…ηαζ 

αάθαιε ηα θνάβηζηα…». ηαεχξ ηαζ ηδκ «Δζζαβςβή», ημο Φςηυπμοθμο, ζημ αζαθίμ ημο 

Έλδπκα ζηελ Αζήλα, ζην γχξηζκα ηνπ 19νπ αηψλα…, υ. π., ζ.47-52, ηαζ ζ.19-42 

ακηίζημζπα. 

110
 Ζ δζδαζηαθία ηςκ ενβμπείνςκ ζηα πανεεκαβςβεία είπε ανπίζεζ κα παναημθμοεεί ηδκ 

εονςπασηή ιυδα απυ πμθφ κςνίξ. Σμ 1838 ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ 

Φζθεηπαζδεοηζηήξ Δηαζνείαξ ακαβκχνζζε ηδκ δβειμκία ηςκ δοηζηχκ πνμηφπςκ ζημκ 

http://asiaminor.ehw.gr/Forms/fLemmaBody%20aspx?lemmaid=%204101
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ημιέα ηςκ ενβμπείνςκ ηαζ εεχνδζε ζηυπζιμ κα δζεοημθφκεζ ηδκ εζζαβςβή ημο ακαβηαίμο 

ηαημφ: «(…) εζηνράζζε σθέιηκνλ λα εηζάμε θαηά κηθξφλ ηελ δηδαζθαιίαλ φζσλ δπλεζή 

γπλαηθείσλ εξγνρείξσλ, δηά ηα νπνία, ήδε εηζαγνκέλεο ηεο επξσπατθήο πνιπηειείαο εηο 

εκάο, θνξνινγνχκεζα ηνζνχηνλ αλειεψο πιεξφλνληεο φρη νιίγνλ βαξέα, κα ηελ αιήζεηαλ, 

πξφζηηκα ακαζείαο δηά κεδακηλά θαη επθαηφξζσηα πξάγκαηα (…)» Μπαηαθάηδ ηαζ 

Δθεβιήημο, Ζ εθπαίδεπζε «εηο ηα ηνπ νίθνπ»…, υ. π., ζ.56.  

111
 «Ζ επξεία είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηα επαγγέικαηα ηεο ξαπηηθήο θαη ηεο κνδηζηξηθήο 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ε δπηηθή- επξσπατθή ελδπκαζία (…)» αθίιπα, Γπλαίθεο εξγάηξηεο ζηελ 

ειιεληθή βηνκεραλία..., υ. π., ζ.28. Γζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ ναπηζηήξ απυ ηδκ ίδνοζδ 

κεμεθθδκζημφ ηνάημοξ, ηα επαββέθιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ ακάθμβα ιε ημ θφθμ, ηδκ 

ζδιαζία ηδξ ναπημιδπακήξ, ηδκ βοκαζηεία εηπαίδεοζδ ζημ επάββεθια ηδξ αεθυκαξ, ηα 

πνχηα ενβαζηήνζα ιμδζζηνζηήξ βοκαζηείςκ θμνειάηςκ αθθά ηαζ ηδκ ηαη’ μίημκ 

ηαηαζηεοή ημοξ απυ ιμδίζηνεξ, αθθά ηαζ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

εθθδκζηήξ αζμιδπακίαξ ηαζ αζμηεπκίαξ αλίγεζ κα θδθεεί οπυρδ μθυηθδνμ ημ 

ειπενζζηαηςιέκμ αζαθίμ ηδξ αθίιπα. 

112
 Γζαημοιάηδ-Μςναΐηδ, υ. π. 

113
 Όπςξ επζζδιαίκεζ δ αθίιπα (υ. π., ζ.27) «δελ πξέπεη λα ππνβαζκίζνπκε θαη ην ξφιν 

ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ αιιαγή ησλ ελδπκαηνινγηθψλ ζπλεζεηψλ. Οη κεηαλάζηεο ζηέιλνπλ 

απφ ην Νέν Κφζκν ζηνπο ζπγγελείο ηνπο παιαηά ξνχρα, ηα απνθφξηα ηνπο, θαη θαηλνχξγηα ή 

επηζηξέθνληαο πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπο θνξνχλ δπηηθά ξνχρα. Μεξηθά ρξφληα κεηά ην ηέινο 

ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ κηα άιιε ελδπκαηνινγηθή εηθφλα εκθαλίδεηαη κε ηα ζηξαηησηηθά 

ελδχκαηα, ηηο ριαίλεο, ηα ζαθάθηα θαη ηα παληειφληα πνπ θνξνχλ κέρξη λα ιηψζνπλ νη 

απφζηξαηνη». 

114
 Βθ. άνενμ ηδξ «Γ» ιε ηίηθμ «Μζζυξ αζχκαξ ιυδαξ (1900-1950)» (η.1 ζ.22-23). 

115
 Βθ. άνενμ ηδξ «Γ» ιε ηίηθμ «Μεηά ηδκ θαιπνή ααζζθεία ημο ηνζκμθίκμο» (η.283 ζ.46-

47), «Πχξ μ Οοχνε κίηδζε ημ ηνζκμθίκμ» (η.506 ζ.6).  

116
 Μεηαθένς απυζπαζια απυ ημ ακχκοιμ άνενμ ηδξ «Γ» ιε ηίηθμ «74 πνυκζα 

βοκαζηείαξ βμδηείαξ», υπμο πενζβνάθεζ ηδκ βοκαζηεία ειθάκζζδ ζηδκ ανπή ημο 20μο 

αζχκα ζφιθςκα ιε ημ ηθίια ηδξ επμπήξ: «(…) Αλ θαη απφ πξψηε καηηά, θαίλεηαη θάπσο 

πεξίεξγν ε λεαξή δεζπνηλίδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1900 απνθηνχζε, απφ πνιχ λσξίο ην 

δηθαίσκα λα κπεζεί ζηα κπζηηθά ηεο γπλαηθείαο νκνξθηάο . Κη άξρηδε λα αζρνιήηαη κε ηελ 

εκθάληζή ηεο, ακέζσο κεηά ηα δεθάμε. Ζ πξψτκε ηνχηε κχεζε εμεγείηαη ζαπκάζηα, αλ πάξε 

θαλείο ππ’ φςε πψο, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, νη θνπειιίηζεο ηεο επνρήο αλαηξέθνληαλ κ’ 

έλα θαη κνλαδηθφ φλεηξν, πψο, δειαδή, λα θηάζνπλ, κηα ψξα γξεγνξφηεξα ζην Τκέλαην. Ζ 
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κεηακφξθσζε άξρηδε θπξηνιεθηηθά απφ ηελ θνξπθή θαη έθηαλε σο ηα λχρηα! 

Δγθαηαιείπνληαο, νξηζηηθά ηα απέξηηηα ρηελίζκαηα ηεο αζσφηεηαο, ε ρζεζηλή παηδνχια 

κάδεπε ηα πινχζηα καιιηά ηεο ζε έλα πεξίηερλν θφηζν, πνπ γηλφηαλ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ην 

έκβιεκα ηεο ελειηθηψζεψο ηεο θη έκπαηλε, ζξηακβεπηηθά, ζηνλ θφζκν ησλ κεγάισλ (…) Με 

επίζεκα αλαγλσξηζκέλν ηνλ ηίηιν ηεο «εξηηίκνπ δεζπνηλίδνο» ήηαλ πηα ειεχζεξε λα 

‘θαιιηεξγήζε’ ηελ νκνξθηά ηεο, θαηαθεχγνληαο φκσο, κνλάρα ζε φζα ηεο επέηξεπαλ ηα ήζε 

ηεο επνρήο. γηα κηα ‘θαζψο πξέπεη’ θνπέιια . Καη δπζηπρψο ε βαξψλε ηάθ, πνπ 

ππαγφξεπε ηνπο ‘λφκνπο’ ήηαλ πνιχ θεηδσιή ζην ζέκα απηφ. Απαγφξεπε απζηεξψο θαη «δηα 

ξνπάινπ» ην ξνχδ- πνπ, εθείλν ηνλ θαηξφ, ην ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν νη αξηίζηεο ησλ 

θακπαξέ – θαη, ζ’ απηφ, είρε, αιινίκνλν, κε ην κέξνο ηεο ηηο ζηξαηηέο ησλ κακάδσλ πνπ 

έηξεκαλ κελ ηχρε θαη θαθνραξαθηεξηζηή ε ‘κεηά πνιιψλ ραξίησλ θεθνζκεκέλε θφξε ηεο’. 

Σν ίδην πάλσ θάησ ίζρπε θαη γηα ην καθηγηάδ ησλ καηηψλ. Δθείλεο πνπ έβαςαλ ηα βιέθαξά 

ηνπο ήηαλ ειάρηζηεο, θη νπσζδήπνηε θηλδχλεπαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ εθθεληξηθέο. 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε άθνβα πσο ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ αηψλα καο, ην ρξψκα είρε 

εληειψο εμνζηξαθηζηή απφ ην γπλαηθείν πξφζσπν, πνπ γηα λα αξέζεη έπξεπε λα έρε ηελ 

αζπξάδα ηνπ αζβέζηε (…) Οη γπλαίθεο έηξεκαλ κε ηηο ‘θάςε’ ν ήιηνο (…) Μα γηα λα είλαη 

πξαγκαηηθά γνεηεπηηθή, ε λέα γπλαίθα ηνπ 1900 δε επηηξεπφηαλ κε θαλέλαλ ηξφπν λα 

πεξηνξίδε ηηο θξνληίδεο ηεο ζηελ πεξηπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ. Ζ κφδα απαηηνχζε ιπγεξή 

ζηινπέηα, ρσξίο σζηφζν λ’ αξλήηαη ηηο θακππιφηεηεο.. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο, ινηπφλ, λα 

πιεζηάζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απηφ ην ηδαληθφ, νη γπλαίθεο ήηαλ αλαγθαζκέλεο 

λα θαηαθεχγνπλ ζε δηάθνξα πξντφληα, πνπ ππφζρνληαλ ζαχκαηα.. Έηζη ζην Παξίζη ηεο 

επνρήο θάλεη ζξαχζε ην ‘αβφλ Βέξ Λακπηξάι’ ζαπνχλη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θπηηαξίηηδαο. Καη νη δηάθνξεο θφξκεο αδπλαηίζκαηνο γίλνληαη, αλάξπαζηεο. Πέξα απφ 

ηνχηε ηε καθξνπξφζεζκε αληηκεηψπηζε ππήξρε, σζηφζν, θαη άιιε ιχζε, πνιχ πην άκεζε, 

γηα ην θιέγνλ απηφ πξφβιεκα: ν θνξζέο! Δμαθαλίδνληαο, θπξηνιεθηηθά, ηελ θνηιηά, 

ζπξψρλνληαο ρακειά ην ζηνκάρη θαη πεξηνξίδνληαο, απνπληθηηθά, ηε κέζε, κεηακφξθσλε, 

ηειείσο, ηε γπλαηθεία ζηινπέηα, ζνιψλνληαο, έληερλα ηα λεξά. θηγκέλν κέζα ζε κπαιέλεο 

θαη κεηαιιηθά ειάζκαηα ην ζψκα αζθπθηηνχζε.(…) Μηθξέο θαη κεγάιεο, νη γπλαίθεο 

ππέκελαλ ζηστθά, ηε δνθηκαζία θαη δελ θπθινθνξνχζαλ πνηέ, δίρσο ηελ παλνπιία ηνπο, ε 

νπνία κ’ φιν πνπ δπζθφιεπε θνβεξά ηελ αλαπλνή, ηηο βνεζνχζε λα ζεθψλνπλ κε θάπνηα 

ζρεηηθή άλεζε, ην θνξηίν ησλ επηά-νθηψ θηιψλ, πνπ δχγηδε ε πινχζηα θνχζηα θαη ηα δηπιά 

κεζνθφξηα, πνπ απνηεινχζαλ ην θαζεκεξηλφ ληχζηκν. ε ηέηνηνπο ‘ηερληθνχο’ ιφγνπο, ζα 

σθείινληαλ ε ζπλήζεηα ηεο επνρήο, πνπ απαηηνχζε βάδηζκα αξγφ θαη κεγαιφπξεπν απφ ηηο 

γπλαίθεο. Πξαγκαηηθά, ζχκθσλα κε ην ζαβνπάξ βίβξ ηεο βαξψλεο ηάθ, ην γξήγνξν 

βάδηζκα θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, ην ηξέμηκν ήηαλ κεγάιε απξέπεηα, θη νπσζδήπνηε, 

αθαηξνχζε κεγάιν κέξνο απφ ηελ ζειπθφηεηα ηεο γπλαίθαο. Ύζηεξα απφ φια απηά, δίθαηα 
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αλαξσηηέηαη θαλείο ηη ζρέζε κπνξνχζε λα έρνπλ κε ηελ γπκλαζηηθή θαη ηα ζπφξ, νη γπλαίθεο 

ηνπ 1900. Αζθαιψο φρη ζπνπδαία. Δίλ’ αιήζεηα, πσο νη πεξηζζφηεξεο πξνηηκνχζαλ ηηο 

θνζκηθέο ζπγθεληξψζεηο, ηα «ηέτα» θαη ηνπο πεξηπάηνπο κε κφληππν, απφ ην ηέλληο θαη ηε 

γπκλαζηηθή. Αλ, κάιηζηα θξίλνπκε απφ ηηο θσηνγξαθίεο ηεο επνρήο, ε επίδξαζε ζ’ απηή ηελ 

ηειεπηαία, ζα πξέπεη λα ήηαλ ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή, κ’ φιε εθείλε ηελ εμάξηεζε, πνπ 

θηινδνμνχζε λα ιέγεηαη θφξκα γπκλαζηηθήο. Χζηφζν, ππήξραλ θαη ηφηε νη ηνικεξέο, πνπ 

δελ δίζηαδαλ λ’ αθνινπζήζνπλ ηνπο δηάθνξνπο νξεηβαηηθνχο νκίινπο ζηηο εμνξκήζεηο ηνπο, 

θη έπαηξλαλ ηα βνπλά, αδηαθνξψληαο γηα ηα δπζκελή ζρφιηα ελφο ζπληεξεηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ήηαλ εθείλεο νη νπνίεο, κε ηνλ αληηθνλθνξκηζκφ ηνπο άλνημαλ ην δξφκν γηα 

ηε ρεηξαθέηεζε ηεο Δχαο. Απηέο πνπ, πξνο ην ηέινο ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ αηψλα καο, 

ηξαγνπδνχζαλ, ζέηνληαο ζε ακθηζβήηηζε ηελ ππεξνρή ηνπ αλδξηθνχ θχινπ: ‘Δγψ είκαη ε 

λέα γπλαίθα πνπ ζα θαπλίδσ θαη ζα ςεθίδσ’. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

είρε αξρίζεη» (η.626 ζ.20-22). 

117
 η. 626, υ. π., ζ.20. 

118
 η. 626, υ. π., ζ.22-23. Βθ. επίζδξ, Γεςνβία Γ.-Ακ., «Σνζάκηα πνυκζα ιυδαξ (1920-

1950)» (η.24 ζ.30), Φνακζμοά Μπμοζέ, «Έκαξ αζχκαξ πανζγζάκζηδξ ημιρυηδηαξ (η.369 

ζ.84-85), «Ακαπμθχκηαξ ηαηά δεηαεηίεξ» (η.339 ζ.38-42). Βθ. αηυιδ, «Σα εαθάζζζα 

ιπάκζα ημκ ηαζνυ ηςκ πνμβζαβζάδςκ ιαξ» (η.68 ζ.45), «Σα ιπάκζα ηαζ δ δεζηή!» (η.197 

ζ.26-27). 

119
 Όπςξ επζζδιαίκεζ δ Νηζάκα Βνήθακη, παθζά ανπζζοκηάηηδξ ημο πενζμδζημφ «Βφγθ» 

ηαζ ημ 1974 εζδζηή ζφιαμοθμξ ημο Μδηνμπμθζηζημφ Μμοζείμο ηδξ Νέαξ Τυνηδξ, Μανία 

Κανααία, «Καζ  Πμοανέ έπθαζε ηδ βοκαίηα!» (η.631 ζ.96).  

120
 η.631, υ. π., ζ.100. Γζα ημκ ημνζέ αθ. ηα ακοπυβναθα άνενα «Ο Κμνζέξ ηαζ δ ζζημνία 

ημο» (η.2.ζ.7), «Μάθζζηα ηαζ μζ άκδνεξ θμνμφζακ ημνζέδεξ» (η.42 ζ.63). 

121
 ημ ίδζμ. 

122
 «Μζα ααζίθζζζα ηδξ ιυδαξ: Κμηυ ακέθ, εηείκδ πμο δίδαλε ηδκ απθυηδηα ζηζξ 

βοκαίηεξ» (η.345 ζ.118-119,149), «Ζ ιεβάθδ Κονία πμο έθοβε» (η.549 ζ.8). Βθ. επίζδξ 

«Κμηυ ακέθ: Ζ βοκαίηα πμο έηακε δζαθμνεηζηέξ υθεξ ηζξ άθθεξ» (η.540 ζ.89-93). 

123
 «Οζ ααζζθζάδεξ ηδξ ιυδαξ είκαζ άκδνεξ (η.6 ζ.13). 

124
 «Ζ επζζηνμθή ηδξ ακέθ» (η.107 ζ.2), (η.540, υ. π., ζ.89-93).  

125
 η.6, υ, π. 

126
 «Αοηυξ ήηακ μ Νηζυν!» (η.205 ζ.13)  

127
 η.6, υ. π. 

128
 η.205 υ. π.  

129
 η.626, υ. π. 
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130

 ημ ίδζμ. Μεηαθένς ημοξ πνμθδηζημφξ ζηίπμοξ ημο ζοκεέηδ ηαζ ζηζπμονβμφ ηδξ 

«Βαθεκηίκαξ», Γζχνβμο Μδηζάηδ (1950): «Αρ Βαιεληίλα αρ βξε ηζαρπίλα | κφξηηθα 

θνκκέλα ηα καιιηά ζνπ | ζαλ αγνξνθφξηηζν ε κηιηά ζνπ | έρεηο θνχξζα θαη ζνθάξεηο | θη 

φπνπ ζέιεηο ξεκηδάξεηο | έγηλεο θαη ζνθεξίλα | θη φπσο παο ζε ιίγα ρξφληα | ζα θνξέζεηο 

παληειφληα | Βαιεληίλα, Βαιεληίλα | Αρ Βαιεληίλα αρ βξε ηζαρπίλα | είζαη κηα κπνέκηζζα 

ζπνπδαία | θάλεηο ηελ πην φκνξθε παξέα | ζηα κπνπδνχθηα ζαλ πεγαίλεηο | θαη ραζάπηθν 

ρνξεχεηο | μεηξειαίλεηο ηελ Αζήλα | θη φινη νη κάγθεο ζ' αγαπνχλε | θαη παληνχ ζε 

ζπδεηνχλε | Βαιεληίλα, Βαιεληίλα | Έρεηο θνχξζα θαη ζνθάξεηο | θη φπνπ ζέιεηο ξεκηδάξεηο 

| έγηλεο θαη ζνθεξίλα | θη φπσο παο ζε ιίγα ρξφληα | ζα θνξέζεηο παληειφληα | Βαιεληίλα, 

Βαιεληίλα» (Βθ. Νίημξ Σαλείδδξ, «Γχνβμξ Μδηζάηδξ: Σα ιεβάθα ηναβμφδζα», Λατθφο 

Σφλνο (δζηηοαηυξ ηυπμξ αθζενςιέκμξ ζηδκ εθθδκζηή δζζημβναθία ηαζ ημοξ δδιζμονβμφξ 

ηδξ),18.1.2015, ζηδκ δζεφεοκζδ: http://aristos1947.blogspot.gr/2015/01/blog-post_18. 

html). 

131
 ημ ίδζμ. 

132
 Βθ. «Καηάζημπμζ ηδξ ιυδαξ» (η.69 ζ.8) 

133
 Βθ. Ρέκα Βεθζζζανίμο «Οζ πανζγζάκζηεξ αζηνίκεξ» (η.91 ζ.9).  

134
 Βθ. Μζα Αεδκαία, «Ζ Γαθθίδα ηαηέπεζ πάκηα ηα ζηήπηνα ηδξ βμδηείαξ» (η.199 ζ.17). 

Ζ βαθθζηή ηονζανπία επζζδιαίκεηαζ ηαζ ζε πμθθά άθθα άνενα ημο πενζμδζημφ. 

135
 φιθςκα ιε ημ ακχκοιμ δδιμζίεοια «Γαθθζηή αζμιδπακία ιυδαξ ηαζ ανζειμί», ημ 

1955 ζημ Πανίζζ μζ «ημθελζυκ» (ζοθθμβέξ) είκαζ έκαξ ιαβκήηδξ πμο ζοβηεκηνχκεζ 445 

δδιμζζμβνάθμοξ ηαζ ακηαπμηνζηέξ ηςκ εθδιενίδςκ ηαζ ηςκ πενζμδζηχκ ηδξ Γαθθίαξ ηαζ 

ημφ ελςηενζημφ, 2.000 αβμναζηέξ απυ 35 δζάθμνεξ πχνεξ, ιζα δζεεκή ζοκέθεοζδ πμο εα 

ανημφζε βζα κα βέιζζδ αζθοηηζηά ηδ ιεβάθδ ζάθα ηδξ πανζζζκήξ Όπενά. Σα 10.000 

ιμκηέθα πμο πανμοζζάγμκηαζ είκαζ ένβα 60 μίηςκ ιυδαξ, πμο βζα ηδκ ηαθθζηεπκζηή ημοξ 

πανμοζίαζδ απαζημφκ 300 υιμνθα ιακεηέκ. Απυ ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ επζδείλεςκ γμοκ 

6.500 διενμιίζεζεξ, πνειζένεξ ιμδίζηνεξ αμδεμί ηαζ ιαεδηεουιεκεξ. Γζα κα εημζιαζεμφκ 

ηα θμνέιαηα ηςκ επζδείλεςκ, 200.000 ιέηνα οθαζιάηςκ παναδίδμκηαζ απυ ηα 

ενβμζηάζζα ζημοξ μίημοξ μ ναπηζηήξ ηαζ ιεηααάθθμκηαζ ζε ιμκηέθα. Οζ επζδείλεζξ ιζαξ 

«ζαηδφλ» ακηζπνμζςπεφμοκ έκα ηεθάθαζμ 1.500.000.000 Φνάβηςκ (126 εηαημιιονίςκ 

κέςκ δναπιχκ πενίπμο) βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ναπηζηχκ μίηςκ ημφ Πανζζζμφ. Σμ ηενάζηζμ 

αοηυ πμζυκ-420 πζθζάδεξ πνοζέξ θίνεξ!- «ζα ήηαλ αξθεηφ γηα λα θηηζηεί κία νιφθιεξε 

πφιε» (η.138 ζ.21). 

136
 «Σν 1957, ε αλέι βξέζεθε αληηκέησπε κε ηνπο άιινπο ξάθηεο πνπ αξλνχληαλ λ’ 

αθήζνπλ λα δεκνζηεπηνχλ παηξφλ ή θσηνγξαθίεο απ’ ηηο θνιεμηφλ ηνπο επί ηξείο κήλεο. Κ’ 

απηφ γηα λα κελ ηνπο αληηγξάςνπλ» (η.345, υ. π., ζ.149). 

http://aristos1947.blogspot.gr/2015/01/blog-post_18.%20html
http://aristos1947.blogspot.gr/2015/01/blog-post_18.%20html
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137

 η.69, υ. π., ζ.8.  

138
 η.6, υ. π. ζ.13, «Κνζζηζάκ Νηζυν:Ο αοημηνάηςν ηδξ ιυδαξ» (η.107 39). 

139
 «Κνζζηζάκ Νηζυν: Ο ιεβάθμξ επακαζηάηδξ πμο βφνζζε ηδ βοκαίηα ζηδ εδθοηυηδηά 

ηδξ» (η.25.ζ.32), (η. 69, υ. π., ζ.8), «Οζ νοειζζηέξ ηδξ ιυδαξ» (η.168 ζ.3), (η.205, υ.π., 

ζ.13).  

140
 η.210 ζ.12. 

141
 η.6, υ. π., ζ.13. Γζα ηδκ επέηηαζδ ηςκ βάθθςκ δδιζμονβχκ ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ ηαζ 

ζημκ ημιέα ημο έημζιμο εκδφιαημξ απυ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 αθ. πζμ ηάης. 

142
 Βθ. «30 πνυκζα Μυδα, 30 πνυκζα Γοκαίηα» (η.785 ζ.44-45). Χζηυζμ ζηδκ Δθθάδα ημ 

«Νζμο Λμοη» επζηναηεί ιέπνζ ηαζ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 υπςξ θαίκεηαζ απυ ηζξ 

ηαζκίεξ ημο εθθδκζημφ ηζκδιαημβνάθμο. 

143
 η.540, υ. π., ζ.89-93.  

144
 « (…)Ζ Μαίξε Κνπάλη, ην 1955, αλνίγεη ην ‘Μπαδάξ’ ηεο, γεκάην κίλη θνχζηεο θαη 

ρξψκαηα έληνλα (…)» Βθ. «Σμ ηαζκμφνβζμ Λμκδίκμ!» (η.453 ζ.60).  

145
 Όπςξ ακαθένεζ, 1967, ημ ακοπυβναθμ άνενμ «Σμ ηαζκμφνβζμ Λμκδίκμ!»: ημ 

πανεθευκ ημ υκμια ηδξ Αββθίαξ εφιζγε ηδκ χνα ημο ηζαβζμφ, ηα ζεη απυ ηαζιίν ζε ζηοθ 

Σγυακ Φμκηαίκ, ζηοθζά νάηζαξ ζε θζαάδζα, ηδκ δζοπία ηδ δζαηνζηζηυηδηα, ιμοζζηέξ, 

ιπάκηεξ ζε πάνηα, ημ ηνίηεη, ηδκ Αβηάεα Κνίζηζ, ηθαζζζηυ εέαηνμ, ιανιεθάδα 

πμνημηάθζ, δθζηζςιέκεξ ηονίεξ ηαζ βνααάηεξ πμο ιπμνμφζε κα θμνάεζ ηακείξ ζ’ 

μθυηθδνδ ηδ γςή ημο. Αοηά ιέπνζ πνζκ δέηα πενίπμο πνυκζα. Όιςξ πεηάπηδηακ μζ 

πνχηεξ ζπίεεξ ζηα 1955, υηακ δ κεανή Μαίνδ Κμοάκη ακμίβεζ ημ «Μπαδάξ» ηδξ ζημ 

Κίβη’ξ Ρυμοκη ημο Λμκδίκμο, βειάημ ιίκζ θμφζηεξ ηαζ έκημκα πνχιαηα. Απμηηά δφκαιδ 

ζημκ ημιέα ηδξ ιυδαξ, ηυζμ ιεβάθδ πμο δ ααζίθζζζα Δθζζάαεη ηδκ μκμιάγεζ 

πνμιδεεφηνζα ηδξ ααζζθζηήξ αοθήξ.(η.453 ζ.59-61). Βθ. ηαζ ηδκ εκδζαθένμοζα ζοκέπεζα 

ζη’ άνενα: «Μαίνδ Κμοάκη: δ βοκαίηα πμο εθεφνε ηδκ ιίκζ θμφζηα» (η.453 ζ.62-63), 

«Carnaby Street: Σμ παναιφεζ εκυξ θμκδνέγζημο δνυιμο (η.453 ζ.64-66), αηυιδ «Οζ 

ιζηνμί Μπήηθξ ιεβάθςζακ» (η.478 ζ.50-53), Ν. Μπαημβζακκμπμφθμο «Ζ Μεβέεοκζδ: 

Βνααείμ Κακκχκ 1967» (η.455 ζ.60-63).  

146
 «Hippy: Ο πυθειμξ ηςκ νυδςκ. Ξαθκζηά υθμξ μ ηυζιμξ θαίκεηαζ κα ιζθά βζα ημοξ 

πίπποξ» (η.472 ζ.88-91). Γζα ημ ηίκδια ηςκ hippy ζηδκ δεηαεηία ημο 1960, ηδκ 

θζθμζμθία ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ημο επίδναζδ εκδεζηηζηά αθ. Lewis Yablonsky, The Hippie 

Trip, New York, 1968, William L. Partridge, The Hippie Ghetto: The Natural History of 

a Subculture, New York: 1973, Skip Stone, Hippies From A to Z: Their Sex, Drugs, 

Music and Impact on Society From the Sixties to the Present, New York, 1994, Martin 

Booth, Cannabis: A History, New York 2004, Christoph Grunenberg ηαζ Harris Jonathan, 
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Summer of Love: Psychedelic Art, Social Crisis and Counterculture in the 1960s, 

Liverpool 2005. Shawn D. Young,, «From hippies to Jesus freaks: Christian radicalism in 

Inner City», Journal of Religion and Popular Culture, 22:2 (summer 2010), δζαεέζζιμ 

ζηδκ δζεφεοκζδ: www.usask. ca/relst/jrpc/art22%282%29-jesusfreaks.html ηδκ 

εθθδκζηή αζαθζμβναθία αθ. Μπάνζ Μάσθξ, Hippie, ιεη. Γζχνβμξ Πανθαθυβθμο, Αεήκα 

2010. 

147
 Μανζάκκα Μμοκηγμονίδμο «Ζ πζμ ιεβάθδ επέιααζδ», (η.473 ζ.36-42). «Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ 

ημκηά ζηζξ βοκαίηεξ ηςκ Αζηνμκαοηχκ βζα ηδκ ‘Πνειζένα’ ηδξ εθήκδξ!: Βένκεν θμκ 

Μπνάμοκ μ παηέναξ ηςκ ποναφθςκ» (η.509 ζ.12-18), Ναηάζζα Μπαημβζακκμπμφθμο «Ο 

Βακηίι έπθαζε ηδ Μπανιπανέθθα ηδ βοκαίηα ημο έημοξ 40.000 ι.Υ.» (η.475 ζ.108-111). 

148
 Βεαηνίηδ πδθζάδδ, «Μυδα: Μζα ηέπκδ βζα υθμοξ» (η.464 ζ.54-55).  

149
 Βθ. «Υάνζξ ζηζξ ιπμοηίη δ Χη Κμοηφν λακαγεί» (η.475 ζ.39-41). Χζηυζμ, ηνίκεηαζ 

ζηυπζιμ κα ακαθενεμφκ μζ θυβμζ ημο εακάημο ηαζ ηδξ ακααίςζδξ ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ 

ηαζ κα δχζς έκα ιζηνυ ζζημνζηυ βζα ηδκ επζπεζνμφιεκδ δδιζμονβία εημίιςκ εκδοιάηςκ 

απυ πνςημπυνμοξ νάθηεξ ηδξ ήδδ απυ ημ 1949, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ημ δδιμζίεοια ημο 

πενζμδζημφ: ηδκ δεηαεηία ημο 1960, ημ ιεζςιέκμ εκδζαθένμκ ηςκ πνμκμιζμφπςκ 

πεθαηζζζχκ ηδξ βζα ηδκ πεζνμηεπκία πμθοηεθείαξ απεζθεί ηδκ αζςζζιυηδηα ηςκ Οίηςκ. 

Τπάνπμοκ ηχνα επακαθαιαακυιεκα δδιμζζεφιαηα ημο ηφπμο υηζ δ «Χη Κνπηχξ πέζαλε». 

Ζ κέα βεκζά ζπεδζαζηχκ πμο οπμβνάθμοκ (Βζηημοά, Διακκμοέθ Υάκ, Μζζέθ Ρμγζέ, 

Κνζζηζάκ Μπαίδθο), απμηεθμφκ εακάζζιμ ηίκδοκμ βζα ηδκ Τρδθή Ραπηζηή. Λακζάνμοκ 

«ραξησκέλα» εοημθμθυνεηα «πξνζηηά κνληειάθηα» ηαζ ηα πνεη α πμνηέ ηαηαηημφκ υθμ 

ηαζ πενζζζυηενμ έδαθμξ. φκεδιά ημοξ: «Ζ κφδα δελ είλαη κφλν γηα ηα ζαιφληα! Δίλαη 

θαη γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, γηα ην γξαθείν γηα ηνλ δξφκν (…)» Σμ πνεη α πμνηέ, ςζηυζμ, 

ιπμνεί κα είκαζ «ραξηησκέλν, κα δελ έρεη ηε καγεία ηνπ νλείξνπ» πμο πενζαάθθεζ έκα 

ιμκηέθμ ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ. Καζ αοηυ είκαζ ημ ιεζμκέηηδιά ημο. Έηζζ μζ ίδζμζ μζ 

«κάγνη» ηδξ Χη Κμοηφν απμθαζίγμοκ κα «θαηεβνχλ ζην δξφκν» ηαζ κα πανίζμοκ ζηα 

απθά θμνέιαηα ηδκ εφκμζά ημοξ δίκμκηαξ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ηδξ ιαβείαξ πμο δδιζμονβεί 

ημ ιεβάθμ υκμια έζης ηαζ ακ είκαζ βναιιέκμ ζε ιζα εηζηέηα πάκς ζε εηαημκηάδεξ 

ηοπμπμζδιέκα ιμκηέθα πμο αβαίκμοκ πθέμκ απυ ημ «εξγνζηάζην» ναπηζηήξ. Ζ ηενάζηζα 

άκεδζδ ηςκ ιπμοηίη ηδξ Χη Κμοηφν, ηαζ ηςκ πνεη α πμνηέ ιε ηδκ οπμβναθή ηςκ 

ιεβάθςκ ιαζην δεκ ζδιαίκεζ ημ εάκαημ ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ. Με ηδκ ηνμπή πμο πήνακ 

ηεθζηά ηα πνάβιαηα ζοιααίκεζ αηνζαχξ ημ ακηίεεημ. Σμ πνεη α πμνηέ ιε ηδκ ζθναβίδα 

ηδξ Χη Κμοηφν δεκ ακηζβνάθεζ, δεκ ιζιείηαζ ηδκ Χη Κμοηφν, μφηε ηδκ απεζθεί πζα βζαηί 

ηδκ πνεζάγεηαζ. Οζ «θξεαζηφλ» πμο επζδεζηκφμοκ ηα πζμ αηνζαμπθδνςιέκα ιακεηέκ ζηζξ 

παζανέθεξ ηςκ πανζζζκχκ μίηςκ ιέκμοκ απμφθδηεξ. Ακη’ αοηχκ υιςξ πμοθζμφκηαζ ηα 

ηαβζέν ηαζ ηα θμνέιαηα πμο ζημζπίγμοκ ιενζηέξ δεηάδεξ θνάβηα, αθθά απμδίδμοκ ζημ 
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ζφκμθυ ημοξ εηαημιιφνζα. Χζηυζμ αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ μ πνχημξ πμο είπε ηδκ 

έιπκεοζδ κα «δαλείζεη» ηδκ ιαβεία ηδξ Χη Κμοηφν ήηακ μ Μενζέθ Ρμζά, πμο ημ 1949 

ηζυθαξ έηακε ζημκ Οίημ Μεκηέξ ηδκ πνχηδ παναββεθία ιμκηέθςκ πνεη α πμνηέ ιε ηδκ 

ζθναβίδα ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ. Αιέζςξ αημθμφεδζε ημ πανάδεζβιά ημο μ Εάη Υαίδι. 

Σμ πνεη-α- πμνηέ ιε αλζχζεζξ Χη Κμοηφν έπνεπε πάκηςξ πνχηα κα πενάζεζ απυ ηζξ 

ιπμοηίη ηςκ ίδζςκ ηςκ ιεβάθςκ μίηςκ. Ζ πνχηδ ιπμοηίη Χη Κμοηφν πμο άκμζλε ζημ 

Πανίζζ ήηακ ημο Τα αίκ Λςνάκ, αημθμφεδζακ μζ ιπμοηίη Κανκηέκ, ημο Κμονέγ ηαζ 

ηέθμξ ημο Νηζυν, πμο ήδδ ημ 1968 απμηεθεί ιεβάθδ επζπείνδζδ ιε ελαβςβέξ ζε υθα ηα 

ιένδ ημο ηυζιμο (απυ ηδκ Ηαπςκία ςξ ημ Πενμφ ηαζ ηδ μοδδία ςξ ημ Κζμοναζάμ).  

150
 Βθ. «Κμθελζυκ Ακμζλζάηζηδξ Μυδαξ, Γδιζμονβίεξ ηςκ ζηαθχκ Μαζην: ANTONELLI, 

BALESTRA, BAROCCO, BIKI, BRUGNOLI, CENTINARO, DEBAREN, TZEN, 

DILAZZARO, ENZO, FABIANI, FARAONI, FONTANA, FORQUET, LANCETTI, 

OQNIBENE, ZENTMAN, MILA SHON, VALENTINO, VEVEZIANI» (η.420 ζ.69). 

151
 Βθ. ηδκ ανενμβναθία ηδξ Φακήξ Πεηναθζά ηαζ ηδ Όθβαξ Μπαηή, Πνχημ Μένμξ: VI. 

Οζ ζοκενβάηεξ ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ. 

152
 Βθ. ζδι.83.  

153
 Βθ. πζμ ηάης. 

154
 η.464, υ. π., ζ.54. 

155
 Φακή Πεηναθζά , «Δπζηαζνυηδηεξ: Ο η. Λεθέιπν είπε…» (η.501 ζ.8). 

156
 Βθ. «10 Υνυκζα απ’ ηδ γςή ιζαξ βοκαίηαξ: Δζείξ ηζ’ Διείξ απυ ημ ’60 έςξ ημ ’70» 

(η.547 ζ.27-30).  

157
 η.547 υ. π. Γζα ηδκ ιυδα ημο Κμονέγ, ηδκ επζνεαζιέκδ απυ ημ δζάζηδια αθ. Φακή 

Πεηναθζά, «Ο Ράθηδξ Κμονέγ: Σμκ είπακ πανάθμβμ. Αθθά ιήπςξ ημ ιέθθμκ ημο ηυζιμο 

ημ βειάημ επζζηήιδ ηαζ εαφιαηα δεκ ιμζάγεζ πανάθμβμ;» (η.402 ζ.115.-117), αθ. αηυιδ 

«Σα εζχνμοπα ημο ιέθθμκημξ: ε ζηοθ Κμονέγ, οπενιμκηένκμ , πμθφ δζαζηδιζηυ. Πμθφ 

ηδξ ‘αφνζμκ’, ηα εζχνμοπα απυ ‘θάσηνα’ πμο θακζάνεζ δ βαθθζηή αζμιδπακία Νηοπυκ. 

(η.418 ζ.93.) 

158
 η.547 υ. π. Γζα ηδκ Οπ- Ανη, ημκ δδιζμονβυ ηδξ αθθά ηαζ ηδκ επίδναζή ηδξ ζηδκ ιυδα 

ηαηά ηδκ δεηαεηία ημο 1960 αθ. Φακή Πεηναθζά, «Οπ-Ανη. Γζαηί υπζ; Ο Βίηηςν 

Βαγεθανί, μ παηέναξ ηδξ Οπ-Ανη πμο ηδκ ακαηάθορε εκηεθχξ ηοπαία πνζκ απυ πμθθά 

πνυκζα» (η.417 ζ.40-43), αθ. αηυιδ «Κέκηδια Οπ Ανη» (η.417 87- 89), ζημ ίδζμ, «Ζ ‘Οπ’ 

ιυδα ιαξ» (ζ.44-46), Ρμφθα Μδηνμπμφθμο, «Ζ Μυδα έπεζ ηέθζα: Ο Δζηενέθ ηνειάεζ ζημ 

θαζιυ ιπζιπθυ, πδνμφκζα ηαζ ζμονςηήνζα. Ζ Οπ Ανη ζπεδζάγεζ ηαημοάγ ζημ πνυζςπμ 

(η.422 ζ.120-121), δ ίδζα, «Δζείξ, δ Ρίηα Πααυκε ηαζ δ Οπ Ανη» (η.420 ζ.116-119).  
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159

 η.547 υ. π. Γζα ημκ Ρμφκηδ Γηένκνάσπ, πμο εηηυξ απυ ημ ηυπθεξ πνμηείκεζ ημ 

ιμκυθοθμ, ημοξ ζφβπνμκμοξ βοκαζηείμοξ ζηδευδεζιμοξ, ημ εζχνμοπμ ζηνδβη ηαζ βζα ηα 

δφμ θφθα, θακηαζγί ηαθζυκ, αθθά ιεηαλφ άθθςκ ημ ζδζαίηενμ ιαηζβζάγ ηδξ ιελζηάκαξ 

γςβνάθμο Φνίκηα Κάθμ, εκδεζηηζηά αθ. Peggy Moffitt, William Claxton, The Rudi 

Gernreich Βook, Taschen, 1999. 

160
 Βθ. «Σμ ‘Συπθεξ’ απμθμβείηαζ δζα ζηυιαημξ ημο δδιζμονβμφ ημο» (η.382 ζ.21). 

161
 Με ηδκ Σμοίβηο αζπμθείηαζ ζδζαίηενα δ «Γ» αθ. εκδεζηηζηά, «Ζ ηονζανπία ηςκ παζδζχκ 

ζημκ πχνμ ηδξ μιμνθζάξ ηαζ ηδξ ιυδαξ!» (η.453 ζ.76-79) αθ. αηυια «Μεηά ηδ βναιιή 

ηαθάιζ ή βανζδμφθα ηαζ ηχνα δ Σμοίβηο» (η.456 ζ.139). 

162
 η.547 υ. π. 

163
 Φακή Πεηναθζά «Οζ άκδνεξ άνπζζακ κα αάγμοκ αθεθανίδεξ» (η.438 ζ.82-83). Βθ 

επίζδξ εκδεζηηζηά ηδκ έιιεζδ δζαθδιζζηζηή ηαηαπχνδζδ (ακαημίκςζδ) «adam’s. ηδ 

θνμκηίδα ηδξ ακδνζηήξ ημιρυηδηαξ»(η.388 ζ.137). ημ πενζμδζηυ ηονίςξ απυ ηδ 

δεηαεηία ημο 1960 ηαζ ελήξ οπάνπμοκ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ πμθθέξ δζαθδιίζεζξ πνμσυκηςκ 

πμο αθμνμφκ ηδκ πενζπμίδζδ ηδξ ακδνζηήξ μιμνθζάξ ηαζ υπζ ιυκμ. Χζηυζμ πενζμνίγμιαζ 

βζαηί δεκ ειπίπημοκ ζημοξ ζηυπμοξ ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ.  

164
 η.547 υ. π. 

165
 η.453, υ. π., ζ.60.  

166
 «Ζ ιίκζ αββθζηή ιυδα εκίηδζε!» (η.453 ζ.67). 

167
 η.547 υ. π. 

168
 η.472, υ. π., ζ.88-91. «Ο ζξχινο πνπ ιέγεηαη Τβ αίλ Λσξάλ καδί κε ηελ Μπξηδίη 

Μπαξληφ ζεσξνχληαη νη κεγαιχηεξνη αηνκηθνί θνξείο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ζηελ Γαιιία» 

(η.384, υ. π., ζ.43). 

169
 Μανία Κανααία απυ ημ Λμκδίκμ, «Δηείκμξ πμο δδιζμφνβδζε ημ ‘Γζμφκζζελ’» (η.604 

ζ.10-14). Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ βζα ηδκ γςή ηαζ ημ ένβμ ημο 

ζδιακηζημφ Δνηέ (Romain de Tirtoff), εκδεζηηζηά αθ. Erté, Things I Remember: An 

Autobiography New York1975, ημο ίδζμο, Designs by Erté: Fashion Drawings and 

Illustrations from "Harper's Bazar", New York 1976, ημο ίδζμο, Erté's Fashion Designs, 

New York 1981, ημο ίδζμο, Erte (sic) at Ninety: The Complete Graphics, USA, Dutton 

Adult, 1982. 

170
 η.547 υ. π. 

171
 «Δπζηαζνυηδηεξ: Αθυ-Αθυ εδχ Πανίζζ» (η.499 ζ.8.) 

172
 ημ ίδζμ. 

173
 «Ακηίμ ζηδ Νίκα Ρίηζζ: Έκα πέκεμξ ζηδκ Χη Κμοηφν» (η.546 ζ.18). 
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174

 Φακή Πεηναθζά, «Δπζηαζνυηδηεξ: Ζ ιεβάθδ Κονία πμο έθοβε» (η.549 ζ.8) 

175
 ημ ίδζμ 

176
 ημ ίδζμ. 

177
 Γνυιμξ: Ζ παζανέθα ηδξ γςκηακήξ γςήξ» θςημβναθίεξ Dimitri Spanakis (η.618 ζ.20) 

178
 Φακή Πεηναθζά, «Δπζηαζνυηδηεξ: Μζηνυξ απμθμβζζιυξ βζα ηδκ ανπή ιζαξ παναηιήξ» 

(η.551 ζ.8)  

179
 ημ ίδζμ. 

180
 η.618, υ. π. Γζα ημ εέια εκδεζηηζηά αθ. Dick Hebdige, Τπνθνπιηνχξα: ην λφεκα ηνπ 

ζηπι, ιεη. Έθδ Καθθζθαηίδδ, Αεήκα 1981, Glaudia Muller, The Timeline of World 

Costume from Fig Leaf to Street Fashion, London 1993, Ted Polhemus, Street Style, New 

York 1994, Deirdre Clancy, Costume since 1945: Couture, Street Style, and Anti-

Fashion, New York 1996, Caroline Evans, «Street Style, Subculture and Subversion», 

Costume: Journal of The Costume Society of Great Britain 31 (1997), ζ.105-110. 

181
 «Φακή Πεηναθζά, «Γζαηί παζνυιαζηε ηδ δφκαιή ηδξ! Πνχηδ θμνά ζηδκ ζζημνία ημο 

εκδφιαημξ δ βοκαίηα ηαεμνίγεζ ηδ ιυδα πμο εα θμνέζεζ» (η.616 ζ.22). 

182
 η.618, υ. π., ζ.20 

183
 η.541 ζ.8 

184
 η. 616, υ. π. 

185
 ημ ίδζμ. 

186
 ημ ίδζμ.  

187
 ημ ίδζμ 

188
 ημ ίδζμ.  

189
 Βθ. Όθβα Μπαηή, «Σμ Πανίζζ ηδξ Μυδαξ»(η.669 ζ.6). 

190
 «Ζ ιυδα ζηα πνχηα πνυκζα ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ Α΄», «Γ» (η.124, 1954, ζ.19).  

191
 αθίιπα, Γπλαίθεο εξγάηξηεο ζηελ Διιεληθή Βηνκεραλία θαη ζηε Βηνηερλία…,2002, 

ζ.27. 

192
 «Ο εξρνκφο ηεο πξψηεο βαζίιηζζαο ηεο Διιάδαο πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ζηαζκφο ζηα 

ελδπκαηνινγηθά δξψκελα. Όπσο ν βαζηιηάο Όζσλαο, έηζη θη εθείλε ζέιεζε λα πιεζηάζνπλ 

ην ιαφ πνπ ηφζν δηέθεξε απφ απηνχο, πηνζεηψληαο ηελ δηθή ηνπο εξκελεία ηεο ειιεληθήο 

ιατθήο θνξεζηάο» (Παπακηςκίμο, …θαη βάιακε ηα θξάγθηθα…, 1999, ζ.47-48). 

Μεηαθένς ημ απυζπαζια ιε ηδκ πενζβναθή ηδξ Γνμφθζα βζα ηδκ αζηζηή ζημθή ηδξ 

Αιαθίαξ ιε πνήζζιεξ παναηδνήζεζξ: «Ζ ελδπκαζία ηεο Ακαιίαο, ζπλδπαζκφο ηνπηθψλ θαη 

δπηηθψλ ζηνηρείσλ, πηνζεηήζεθε απφ ηηο γπλαίθεο ηεο Αζήλαο θαη ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ αγξνηηθψλ, επηδξψληαο θαηαιπηηθά ζηηο ππάξρνπζεο ελδπκαηνινγηθέο 
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ζπλήζεηεο θαη ιεηηνπξγψληαο κε ηνλ θαηξφ σο εζληθή ελδπκαζία Πεξαηηέξσ αιιαγέο ζα 

επηθέξεη ζηε ζηνιή απηή ε βαζίιηζζα Όιγα, πξνζζέηνληαο θαη άιια δπηηθά ζηνηρεία . Όκσο 

ε θαζηέξσζε ηεο εζληθήο απηήο γπλαηθείαο ελδπκαζίαο δελ εκπφδηζε λα εηζρσξεί φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ην δπηηθφ πξφηππν. Θα ιέγακε φηη ιεηηνχξγεζε σο κεζάδνπζα θαηάζηαζε πνπ 

νδήγεζε πην εχθνια ζηελ πηνζέηεζή ηνπ. Οη γπλαίθεο ησλ πφιεσλ, θπζηθά ησλ εχπνξσλ 

ηάμεσλ, απφ λσξίο είραλ απνθηήζεη κηα δηάζεζε κηκεηηζκνχ ηεο μέλεο κφδαο θαη έλα 

γνχζην γηα ηνπο λεσηεξηζκνχο∙ γνχζην πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζε δεηήκαηα θαιαηζζεζίαο θαη 

πξαθηηθφηεηαο, αιιά ζεκαηνδνηεί ζπλάκα θαιπκκέλεο αθφκα πξνζπάζεηεο θνηλσληθήο 

απειεπζέξσζεο. Οη ηάζεηο απηέο θαλεξψλνληαη πην αλάγιπθα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη σο δηαθνξνπνηήζεηο κέζα ζην ίδην ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ» (Γνμφθζα, υ. 

π., ζ.137). 

193
 Βθ. Γζαημοιάηδ-Μςναΐηδ, υ. π. ζ.474, Γνμφθζα, υ. π.. Γζα ημκ ηδκ άκμδμ ηαζ ηδκ κίηδ 

ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ (1856-1909) εκδεζηηζηά αθ. Ν. αμνχκμξ, Δπηζθφπεζε ηεο 

Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο…, 2007, ζ.89-111. 

194
 Πακακηςκίμο, υ. π, ζ.49. Γζα ημ ζφζηδια πνμχεδζδξ, ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ βοκαζηχκ 

ζηδκ ναπημιδπακή (αθ. αθίιπα υ. π., ζ.138-140 (Ζ ναπημιδπακή). Γζα ημοξ θυβμοξ 

ακάπηολδξ ημο δζηηφμο θαζυκ ζηδκ Δθθάδα, ηα πνχηα ενβαζηήνζα ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ 

ενβαζίαξ ηαηά ηδκ πενίμδμ 1880-1930, αθ. υ. π., ζ.138-141(Ζ ενβαζία θαζυκ). 

195
 αθίιπα, υ. π.  

196
 Μπαηαθάηδ ηαζ Δθειήημο ηαζ Ζ εθπαίδεπζε «εηο ηα ηνπ νίθνπ»…, υ. π., εζδζηυηενα 

ζ.66- 80. αθίιπα, υ. π, ζ.181-202.  

197
 αθίιπα υ. π., ζ.124-136. 

198
 Βθ. Μπαηαθάηδ ηαζ Δθειήημο, υ. π., ζ.41-48. 

199
 Βθ. Ξεκμθχκ Γ. Εφβμοναξ, Ζ ξαπηηθή, θνπηηθή, πιεθηηθή θαη πνηθηιηηθή κεηά 40 

ζρεκάησλ, πξνο ρξήζηλ ησλ Παξζελαγσγείσλ θαη ησλ Γεκνηηθψλ ρνιψλ ησλ θνξαζηψλ, 

εκ Αεήκαζξ 1882. Πα. υ. π., ζ.44, ζδι.4. 

200
 Παπακηςκίμο υ. π., ζ.49.  

201
 αθίιπα, υ. π., ζ. 137-138. 

202
 αθίιπα, υ. π., ζ.136-138 (Ζ ιμδίζηνα ζηα ιάηζα ηςκ άθθςκ). Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ 

έπμοκ ζεθίδεξ αοηέξ βζα ηδ ζηαδζαηή δζαιυνθςζδ ηδξ πνςηυθακηδξ αοηήξ ζηδκ αβμνά 

ενβάηνζαξ ηδξ αεθυκαξ. 

203
 Γζαημοιάηδ-Μςναΐηδ, υ. π., ζ.474.  

204
 ημ ίδζμ 

205
 «Ζ ιυδα ζηα πνχηα πνυκζα ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ Γ΄» (η.126 ζ.25) 
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206

 Γζημοιάηδ-Μςναΐηδ, υ. π. Γζα ιζα ζζημνζηή εκδιένςζδ βζα ημ εέια εκδεζηηζηά αθ. 

Έιδ Βασημφζδ, «Υξεζηνήζεηεο θαη δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λέσλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία ( 18νο-19νο αη.», Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνχο πκπνζίνπ Ηζηνξηθφηεηα ηεο 

Παηδηθήο Ζιηθίαο θαη ηεο Νεφηεηαο, (Αεήκα, 1-5 Οηηςανίμο 1984), ηυιμξ Α΄, Αεήκα, 

1986, ζ.277-299.  

207
 Παπακηςκίμο, υ. π., ζ.49. Γζημοιάηδ-Μςνασηδ, υ. π., ζ.484-487.  

208
 Υανίηθεζα-Γθαφηδ Γηυηζδ, Ο ιφγνο γηα ηε γπλαίθα θαη ηε γπλαηθεία θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία ζηελ Διιάδα…, 2002, ζ.104. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ μζ ζ.103-

113 ηδξ δζαηνζαήξ ηδξ Γηυηζδ πμο πενζβνάθμοκ ημκ νυθμ ηδξ ιυδαξ ηαζ ηα πνυηοπα ηδξ 

ηαθθμκήξ ιέζα απυ ηδκ μπηζηή δξ Σέπκδξ.  

209
 Σμ πνχημ εκ ημφημζξ απμηθεζζηζηά βοκαζηείμ πενζμδζηυ, πνέπεζ κα εεςνδεή ή 

«Πελειφπε». Έηδμηεξ ημο ήηακ μ Απυζημθμξ ηαζ δ Δοακεία ειαενθή απυ ηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθή. «Οη γπλαίθεο ηεο ’Αζήλαο, αζθαιψο ζα αηθληδηάζηεθαλ ζηηο 15 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1872, φηαλ εθπθινθφξεζε ην πξψην θχιιν ηεο ‘Πελειφπεο’. Ή πνιπηειήο 

εκθάληζε, ην κεγάιν ζρήκα, νη πνιιέο εηθφλεο, ηα ζρέδηα, ην θαιφ ραξηί δελ ήηαλ θάηη, πνπ 

είραλ ζπλεζίζεη νη αλαγλψζηεο ηνπ ηέινπο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα (19
νπ

)», αθ. Η. 

Καζνμθφθα «Ηζημνία ημο Δθθδκζημφ Σφπμο» (η.257 ζ.30).  

210
 ημ ίδζμ 

211
 Γζαημοιάηδ-Μςναΐηδ, υ. π.,ζ.476.  

212
 Γζα ηα ιεβάθα ηαηαζηήιαηα κεςηενζζιχκ ζημ Πανίζζ αθ. Philippe Perrot, Les dessus 

et les dessous de la bourgeoisie: Une histoire du vêtement aux XIXe siecle Paris 1981, 

ζ.93-99. Πα. αθίιπα, υ. π., ζ. 127. 

213
 Ακχκοιμξ, «Μία επζζηυπδζζξ ηδξ μδμφ Δνιμφ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ, αν.677, 

30.9.1901, ζ.7, ηαζ Νζηυθαμξ Ηββθέζδξ, Οδεγφο ηεο Διιάδνο 1905-1906. Πα. αθίιπα, υ. 

π. Χζηυζμ, υπςξ δζεοηνζκίγεζ δ αθίιπα, «επεηδή ζχκθσλα κε ην ζπξκφ ηεο επνρήο ηα 

θνξέκαηα εθαξκφδνπλ ζην ζψκα, είλαη δχζθνιν λα εληαρζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

«έηνηκνπ ελδχκαηνο», ζε αληίζεζε κε ηηο δαθέηεο, ηηο πειεξίλεο θαη ηα επαλσθφξηα πνπ 

είλαη πην εχθνιν θαηαζθεπαζζνχλ ζε δηάθνξα κεγέζε. Δπηπιένλ, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε 

ειιεληθή αγνξά έηνηκνπ ελδχκαηνο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε - νη Διιελίδεο έρνπλ απνδερζεί 

ζηηο ζπλήζεηέο ηνπο ηε κνδίζηξα - είλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε ε θαηαζθεπή ηνπ έηνηκνπ 

θνξέκαηνο ζε πνιιά κεγέζε» ζημ ίδζμ.  

214
 Γζάκκδ Καζνμθφθα, Ζ Αζήλα ζηνπ Όζσλα ηα ρξφληα, Αεήκα 2011, ζ.218-219. 

215
 Βθ. Γζαημοιάηδ-Μςναΐηδ, υ. π., ζ.474-478, ηαζ ηδκ ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ 

αθίιπα βζα ηδκ αζμηεπκία, ημκ ηνυπμ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ ηςκ ενβαζηδνίςκ 

ναπηζηήξ, υ. π., ζ.101-108. Βθ. ηαζ Γ. Καζνμθφθαξ, Οη πξψηνη έκπνξνη ησλ Αζελψλ, 



 

374 

 

                                                                                                                                 
Αεήκα 1999, Κχζηαξ Υαηγζχηδξ, Σα κεγάια Καηαζηήκαηα Γξαγψλα (1896-1987), Αεήκα 

1999. Αηυιδ Νίημξ Μέθζμξ ηαζ Δοαββεθία Μπαθμφκδ (επζιέθεζα-ηαηαβναθή), notos 

com.: Μηα ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Δκπνξίνπ, Αεήκα 2003. 

216
 «Πάο νηθνγελεηάξρεο πξέπεη λ’ αζθαιίζε ηελ δσήλ ηνπ ζηελ Καηζαξνβαζηιηθή 

Πξνλνκηνχρν Δηαηξεία ‘ΓΔΝΗΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΣΔΡΓΔΣΖ’, πνπ ηνλ θιάδν αζθαιεηψλ 

δσήο δηεπζχλεη ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ηελ Κξήηε ν Π. ΠΔΛΟΛΛΑ κε γξαθείν ζηελ νδφ 

ηαδίνπ απέλαληη απφ ην νθζαικηαηξείν», υπςξ δζααάγμοιε ζημ έιιεζμ δζαθδιζζηζηυ 

ηείιεκμ ιε ηίηθμ «Αζ Οζημηοναί ηαζ μζ Οζημβεκεζάνπαζ, Μεθεηήζηε ημ Καθχξ» ημο 

Ζκεξνινγίνπ ηεο Φηινθάινπ Πελειφπεο ημο 1902, ζ.84. 

217
 Βθ. Φςηυπμοθμξ, Δηζαγσγή…, 1999, ζ.25. «Ζ παιηά αζηηθή ηάμε ληχλεηαη ζπρλά εθηφο 

Διιάδαο θαη κάιηζηα ζην Παξίζη ή ζηε Βηέλλε» (Παπακηςκίμο, υ. π., ζ.49).  

218
 αθίιπα, υ. π. ζ.44. Βθ. επίζδξ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ιμδζζηνζηήξ ζηδκ επανπία, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ημ αζαθίμ ηςκ Βαζίθδ Ασααθζχηδ ηαζ μθίαξ Αδαιακηίδμο, Μνδίζηξεο θαη 

κνδηζηξηθή ζηελ Ξάλζε: ρξπζά βξαρηφιηα θαη ρακέλεο βέξεο, Ξάκεδ 2006, υπμο οπάνπμοκ 

πθδνμθμνίεξ απυ ημκ 19μ ιέπνζ ηαζ ημκ 20υ αζχκα βζα ηζξ ιμδίζηνεξ, ημκ ηνυπμ ιμο 

ιαεαίκμοκ ηδκ ηέπκδ ημοξ, ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ, δζαθδιίζεζξ ενβαζηδνίςκ η.ά.  

219
 «Ηιαηζζιυξ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ, αν.193 (23.12.1890), ζ.3. 

220
 Ζ Αεδκά Βζηζέκηγμο ηαηαζηεοάγεζ ηαζκμφνβζα ζημ «εξγνζηάζηνλ [πνπ] θείηαη φπηζζελ 

ηεο ζηνάο Μειά απέλαληη ηνπ θαηαζηήκαηνο Αθξηβνχ(…) αη ηηκαί ηνπ κνλαδηθνχ ηνχηνπ 

εξγαζηεξίνπ είλαη θαηψηεξαη παληφο ζπλαγσληζκνχ (…)» ανηεί δ εκδζαθενυιεκδ κα ηδξ 

απμζηείθεζ ηα ιέηνα ηδξ ή ημ παθζυ ηδξ θυνεια. Βθ. ηδκ δζαθδιζζηζηή ηαηαπχνδζδ 

«Πνμξ ΣΑ Κ
αξ

 Κ
αξ 

ΑΝΑΓΝΧΣΡΗΑ ΜΑ», Ζκεξνιφγηνλ ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηψλ, 

έημξ Ζ ,́ 1895, ζ.229 ηαζ ελήξ (ιεηά ηδκ ζ.229 δεκ οπάνπεζ ανίειδζδ). ημ 

οπμδδιαημπμζείμ «ΣΑΜΖ» ζηδκ μδυ Γεςνβίμο ηαφνμο υπμο «εηδηθφο ηερλίηεο ελ 

Παξηζίνηο ηειεηνπνηεζείο ζρεδηάδεη θαη θφπηεη ηα γπλαηθεία ππνδήκαηα, θαηνξζψλεη νχησ 

λα κεηαβάιιε ηνλ αζρεκφηεξνλ πφδα εηο σξαίνλ θαη θνκςφλ. Γέρεηαη παξαγγειίαο θαη εθ 

ησλ επαξρηψλ. Σηκαί θαηψηεξαη παληφο ζπλαγσληζκνχ». Γζαθδιζζηζηή ηαηαπχνδζδ, 

«ΤΠΟΓΖΜΑΣΟΠΟΗΔΗΟΝ ΣΑΜΖ», Ζκεξνιφγηνλ ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηψλ, έημξ 

Ζ ,́ 1895, ζ.229 ηαζ ελήξ (δζαθδιζζηζηή ηαηαπχνδζδ).  

221
 αθίιπα υ. π. ζ.44. Χζηυζμ, υπςξ εφζημπα ιαξ εκδιενχκεζ, «δελ πξνθαιεί έθπιεμε 

φηη ν αξηζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ κνδηζηξηθήο ζηνλ Πεηξαηά είλαη ηφζν κηθξφο, γηαηί νη 

γπλαίθεο ηεο αζηηθήο ηάμεο ηνπ Πεηξαηά ζπλήζηδαλ λα πεγαίλνπλ ζην θέληξν ηεο 

πξσηεχνπζαο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα ελδπκαηνινγηθά ηνπο γνχζηα. Όκσο, θαη ζηηο 

ππφινηπεο γεηηνληέο, αθφκε θαη ζηηο πην απφκαθξεο, ε καηηά ηνπ δηαβάηε ζηεθφηαλ ζηε 

κηθξή θαηνηθία κε ηηο θνιιεκέλεο εηθφλεο απφ θάπνην θηγνπξίλη ζηα ηδάκηα. Δπξφθεηην γηα 

ην κνδηζηξάδηθν ηεο γεηηνληάο, πνπ ρξεζίκεπε θαη σο θαηνηθία ηεο κνδίζηξαο» (ζημ ίδζμ).  
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222

 Υςνίξ κα αβκμδεεί αέααζα ηαζ δ είζμδμξ ηαζ ημο λέκμο ηζκδιαημβνάθμο ζηδκ Δθθάδα. 

Βθ. βζα πανάδεζβια Γζαημοιάηδ-Μςναΐηδ, υ. π., ζ.474, Γ. Καζνμθφθαξ, Ζ Αζήλα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, Αεήκα 1988, ζ.110-111,192, Ηζίδςνμξ απήναξ, Αζελατθέο Αλακλήζεηο, 

Αεήκα 2001, ζ.120-136. Βθ. ηαζ Φ. Ζθζάδδξ, Ο ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο: 1906-1960, 

Αεήκα π.π., Γζάκκδξ μθδάημξ, Ζ ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ: 1900-1967, 

ηυιμξ 1, Αεήκα 2010. Γζα ηδκ επίδναζδ ημο ηζκδιαημβνάθμο ζηδ ιυδα αθ. Breward, 

Fashion…, 2003, ζ.131-141, επίζδξ «Film and Fashion», Encyclopedia of Clothing and 

Fashion, 2010, δζαεέζζιμ ζηδκ δζεφεοκζδ: http:// angelasancartier.net/film-and-fashion.  

223
 Γζαημοιάηδ-Μςναΐηδ, υ. π., ζ.490,492. 

224
 Απυ ημκ Πακαβζχηδ Καρζχηδ (υπςξ πνμηφπηεζ απυ ημ ηεφπμξ αν.6, έημξ Γ΄, 

Νμέιανζμξ 1908, πμο εκηυπζζα ζημ ανπείμ ημο Δ.Λ.Η.Α.) πμο υπςξ πθδνμθμνμφιαζηε 

απυ ηδκ «Γ» ιεηά ημκ εάκαημ ημο εηδυηδ ηδκ δζεφεοκζδ ημο πενζμδζημφ ακαθαιαάκεζ δ 

δεηαμηηάπνμκδ ηυηε ηυνδ ημο Δθέκδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μ ζφγοβμξ ηδξ. Χζηυζμ ημ 1926 

ημ πενζμδζηυ αθθάλεζ ζπήια, βίκεηαζ ιεβαθφηενμ ηαζ παίνκεζ ημκ ηίηθμ Νένο 

Οηθνγελεηαθφο Αζηήξ». (Βθ. η.257, υ. π.)  

225
 Ζ αηνζαήξ ηοηθμθμνία ημο πνχημο ηεφπμοξ αθθά ηαζ μ πθήνδξ ηίηθμξ ημο πενζμδζημφ 

πνμηφπημοκ απυ ημ πνχημ ηεφπμξ πμο εκηυπζζα ζηδκ Δεκζηή Βζαθζμεήηδ. 

226
 Βθ.η.257, υ. π. Πενζμδζηυ, Ζ γπλαίθα, ελχθοθθμ αν.99, (12-10-1938). Κ. Μάββεν, Ζ 

ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Σχπνπ, ηυιμξ ηνίημξ Αεήκαζ, 1960, ζ.270. Ανπείμ Δθθήκςκ 

Λμβμηεπκχκ, ε.ηε.αζ., ςηδνίμο Γζδχ, ζηδκ δζεφεοκζδ: http://www. ekebi.gr/frontoffice/ 

portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=390. 

227
 η.257, υ. π.  

228
 ημ ίδζμ. Σα πενζμδζηά ΟΓΖΓΟ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΑ, αν θοθ.3, Μάζμξ 1950, ηαζ Γηα ζαο 

Κπξία κνπ, αν.θοθ.1, Ημφκζμξ 1939, πμο ακαθένεζ μ Καζνμθφθαξ εκημπίζηδηακ ζημ 

θςημβναθζηυ ανπείμ ημο Δ.Λ.Η.Α. Δηηυξ απυ ηα παναπάκς πενζμδζηά, ηα ηαεανά 

βοκαζηεία, πμο μζ ηίηθμζ ημοξ ιεηαθένεδηακ απυ ημ άνενμ ηδξ «Γ», αλίγεζ κα ακαθενεμφκ 

ηαζ ηα πενζμδζηά, Μφδα ημο Π. Κνιηφπνπινπ, πμο ηοηθμθυνδζε ημ 1911, ημ πνχημ 

πενζμδζηυ ιε απμηθεζζηζηά εέιαηα ιυδαξ «πνπ φκσο ην 1912 αλαζηέιιεη ηελ έθδνζε ηνπ 

ιφγσ ηεο θήξπμε ηνπ πνιέκνπ κε ηελ Σνπξθία, μ Νεσηεξηζκφο (1912-1917), ημ Αζελατθφλ 

ηθ (1919-1936) (Γζαημοιάηδ- Μςναΐηδ, υ. π., ζ.493). Αθθά ηαζ ηα πενζμδζηά πμο 

εκημπίζηδηακ ζηδκ Δεκζηή Βζαθζμεήηδ ηαηά ηδκ ένεοκα, ιε ηα πμθφπνςια ζηίηζα ζηα 

ελχθοθθα υπςξ ημ Μφδα θαη Σέρλε πμο ηοηθμθυνδζε ημ 1925 απυ ημοξ Γ. Μζπαδθίδδ 

ηαζ Γ. Υνζζηυπμοθμ ηαζ, υπςξ θαίκεηαζ, ακαθαιαάκεζ αοηυ κα απμζηέθθεηαζ ζηζξ 

ζοκδνμιήηνζεξ ημο πενζμδζημφ Διιεληθή Μφδα πμο δζαηυπηεζ ηδκ έηδμζδ ηδξ (αν. θοθ.1, 

έημξ Α΄, Ηακμοάνζμξ 1925). Απυ ημ 1930 δ ζδζμηηδζία ημο πενζμδζημφ πενκά ζημοξ Ζθ. 

../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Downloads/Encyclopedia%20of%20Clothing%20and%20Fashion
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Λεςκζδάηδ ηαζ Κςκζη. Γάζπανδ (πενίμδμξ Β΄, αν.θοθ. 2(65), έημξ Σ΄, Ημφκζμξ 1930). 

Αηυια ηδκ Παξηδηάληθε Μφδα ημ 1931, ηςκ Ηςακ. Σζαηαβζάκκδ ηαζ Νζημθ. Παπαδάημο 

(αν. θοθ.1, Απνίθζμξ 1931), επίζδξ απυ ημ ανπείμ ημο Δ.Λ.Η.Α. μζ πενζμδζηέξ εηδυζεζξ 

ημο 1931, ΑΛΟΝΗ ΣΖ ΜΟΓΑ έηδμζδ ημο Πεν. Αββεθίδδ (αν.1, Απνίθζμξ 1931) ηαζ 

ΣΟ ΑΡΗΣΟΝ ιε δζεοεοκηή- δζαπεζνζζηή ημκ Θάκμ Γ. Μδθζδχκδ (αν. θοθ.5, επηέιανζμξ 

1931) ηαεχξ ηαζ ηεφπδ ηδξ «γπλαίθαο» ηςκ εηδυζεςκ «Σα Γνάιιαηα» (αν. θοθ.99, 

12.10.1938). Γζα πανάδεζβια ζημ πενζμδζηυ Μφδα θαη Σέρλε δ ακαβκχζηνζα ιπμνεί κα 

πνμιδεεφεηαζ ηα ιδκζαία, ηνζιδκζαία, ηαζ ελάιδκα θζβμονίκζα, θμνειάηςκ, ηαπέθςκ, 

ηαβζέν, αζπνμνμφπςκ, παζδζηχκ αθθά ηαζ οπμδδιάηςκ.(υπςξ ηα ιδκζαία θμνειάηςκ : 

«Λα Φάκ Διεγθάλ», «Παξί Διεγθάλ». Καπέθςκ: «Γθξαλη Μνλη απψ», «Παξί απψ» . 

Σα ελαιδκζαία θμνειάηςκ: «Λα Παξηδηέλ», «Γθξαλ Ρεβχ». Σαβζέν: «Σαγηέξ Φακ ηθ», 

«Σαγηέξ Λνπμ». Καπέθςκ : «ηθ παξηδηέλ απψ», «Ρεβχ Νηε απψ», Αζπνμνμφπςκ : 

«Λελδεξί Διεγθάλ», «Λελδεξί Μνληέξλ». Παζδζηχκ: «Φακ ηθ Αλθάλ», «Παξί Αλθάλ». 

Τπμδδιάηςκ: «Λα σζχξ»). Βθ ηδκ δζαθδιζζηζηή ηαηαπχνδζδ «Δζξ ηδκ ηζιήκ ημο 

ηυζημοξ, Δθεφεενα ηαποδνμιζηχκ ελυδςκ (Απνζηέιινληαη ππφ ηνπ ‘Σκήκαηνο 

Παξαγγειηψλ’ ηνπ πεξηνδηθνχ καο ηα θάησζη κεληαία, ηξηκεληαία θαη εμάκελα θηγνπξίληα» 

(αν.θοθ.26, έημξ Γ ,́ Φεανμοάνζμξ 1927, ζ.24) ηθπ. Χζηυζμ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ 

πανμοζζάγεζ δ οπδνεζία ελαημιζηεοιέκςκ παηνυκ πμο πανέπεζ ημ πενζμδζηυ. 

Καηαζηεοάγεζ παηνυκ ζημ ζπέδζμ ηαζ ζηα ιέηνα ηδξ ακαβκχζηνζαξ. Βθ. ηδκ δζαθδιζζηζηή 

ηαηαπχνδζδ, «Μία ιεβάθδ μζημκμιία δζά ηαξ Κονίαξ! Με 5 έςξ 10 Γναπιάξ, Γφκαζηε 

ιε έκα απκάνζ κα ηυπηεηε ηα θμνέιαηά ζαξ» (αν θοθ.30, έημξ Γ ,́ Ημφθζμξ 1927, ζ.24) η.ά. 

ελαημιζηεοιέκεξ οπδνεζίεξ πμο πνμζθένμκηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ απυ ημ δίηηομ ηαζ πμο 

ςζηυζμ δεκ παφμοκ κα δείπκμοκ ηδκ ηάζδ ηδξ επμπήξ ηαζ πμο ζοκακηάιε υιςξ απυ ηα 

ηέθδ ημο 19μο αζχκα υπςξ ζδιεζχεδηε. (Γζα ηζξ ελαημιζηεοιέκεξ οπδνεζίεξ ημο 

δζαδζηηφμο ζημκ ημιέα ηδξ έκδοζδξ εκδεζηηζηά αθ. Kyriakos Tripolitsiotis, Thesis, The 

Potential of MC in Apparel Ηndustry in Greece, Master of Science in Electronic 

Commerce, Kingston University UK 2007). Δπίζδξ ζηδκ πενίμδμ αοηή ιέζα απυ ηζξ 

δζαθδιίζεζξ ημο Μφδα θαη Σέρλε πανμοζζάγμκηαζ ζδζςηζηέξ ζπμθέξ, αηυια ηαζ 

πανανηήιαηα ελςηενζημφ, πμο οπυζπμκηαζ ηδκ ηαπφννοειδ εηιάεδζδ ηδξ ημπηζηήξ 

βοκαίηεζςκ θμνειάηςκ. Γοκαηυηδηα ηαηαζηεοήξ ελαημιζηεοιέκςκ παηνυκ θμνειάηςκ. 

Αθθά ηαζ δζπθχιαηα ελςηενζημφ. Δπί πθέμκ ηαζ ελ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδ δζ’ 

αθθδθμβναθίαξ. Όπςξ δζααάγμοιε ζηζξ δζαθδιζζηζηέξ ηαηαπςνήζεζξ, ζημ Πανάνηδια 

Αεδκχκ ηδξ «ÉCOLE SUPERIERE D’ ENSEIGNEMENT PROFESSIONEL (Paris)», 

μδυξ Απανκχκ 54
α 

(48 ημ κέμκ) οπυ ηδκ δζεφεοκζζκ ηδξ Καξ ΜΠΛΟΝΣ παναδίδμκηαζ 

«Αλψηεξα Μαζήκαηα θνπηηθήο. Γπλαηθείσλ θαπέιισλ. Λελδεξί (αζπξνξνχρσλ θαη 

Αλζέσλ)». Γζδάζημοκ εζδζημί ηαεδβδηέξ ηαζ ηαεδβήηνζεξ ηδξ πμθήξ, «Γη’ απιήο 
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εθιατθεπκέλεο κεζφδνπ θαηαξηίδνληαη αξηηφηαηα καζήηξηαη εληφο ηξηψλ κελψλ θαη 

απνθηνχλ ‘Γίπισκα αλαγλσξηζκέλν’». Δπίζδξ οπάνπμοκ ηαζ «Δηδηθά καζήκαηα δη΄ 

αιιεινγξαθίαο» (αν.θοθ.62, έημξ Σ ,́ Φεανμοάνζμξ 1930, ζ.8). ηδκ «ΥΟΛΖ 

ΚΟΠΣΗΚΖ» ημο Άββεθμο Σζμπακέθδ, ζηδκ Πεηνάηδ 9 ζημ Κμθςκάηζ μ πνυκμξ 

εηιάεδζδξ πενζμνίγεηαζ ζηζξ 30 διένεξ ιε ηαεδβδηέξ ημοξ ζπμοδαζιέκμοξ ζηδκ 

«Αθαδεκία Παξηζίσλ», «Academie National de coupe de Paris», ηαζ ζηδκ ζπμθή 

«Napolitin» μζ Άββεθμξ ηαζ Μάκηδ Σζμπακέθδ. ηδκ «ΑΝΧΣΔΡΑ ΥΟΛΖ ΔΝ ΔΛΛΑΓΗ 

ΚΟΠΣΗΚΖ ΓΤΝΑΗΚΔΗΧΝ ΦΟΡΔΜΑΣΧΝ» ημο Κςκζη. Σζμπακέθδ, ζηδκ Ηππμηνάημοξ 

33, «Γηδάζθεηαη παξά ηνπ ηδίνπ ε θνπηηθή εηο 40 κφλνλ καζήκαηα» (πενίμδμξ Β΄, αν. 

θοθ.9(72), έημξ Σ ,́ Ηακμοάνζμξ 1931, ζ.5 ηαζ 17 ακηίζημζπα). Ζ «Αλσηάηε ρνιή 

Κνπηηθήο θαη Ραπηηθήο Γπλαηθείσλ Φνξεκάησλ Femmes-Homes» (ΦΑΜΕΟΜ), ζηδκ 

Δνιμφ ηαζ Βμοθήξ 20
Α
 δίκεζ δζπθχιαηα «Αλσηάηεο Παξηζηλήο ρνιήο» ηαζ πζζημπμζμφκ 

ή ζοιπθδνχκμοκ ηδκ οπάνπμοζα βκχζδ (πενίμδμξ Β΄, αν.θοθ.2(65), έημξ Σ ,́ Ημφκζμξ 

1930 ζηδκ εζςηενζηή μπζζευθοθθμο). Δκχ δ «Δπαγγεικαηηθή ρνιή ΗΓΓΔΡ» ηχνα 

εηπαζδεφεζ ηζξ βοκαίηεξ ζηδκ επανπία (πενίμδμξ Β΄, αν. θοθ.10(73), έημξ Σ’, 

Φεανμοάνζμξ 1931, ζ.15) ηθπ. 

229
 Δκχ υπςξ ακαθένεζ δ Γζαημοιάηδ-Μςναΐηδ (υ. π., ζ.484) «νη ξάθηεο θαη νη κνδίζηξεο 

θάλνπλ ηαμίδηα ζηα θέληξα ηεο κφδαο ηεο Δπξψπεο (Λνλδίλν, Παξίζη, Βηέλλε) γηα λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηηο πξνζηαγέο ηεο κφδαο αιιά θαη γηα λα πξνκεζεπηνχλ εκπνξεχκαηα». 

Βθ. πζμ ηάης ηδκ πενίπηςζδ ημο Οίημο Φζθδζζάημο. Ζ λέκδ επζννμή, ζηζξ δδιζμονβίεξ 

ηςκ πμθοηεθχκ Αεδκασηχκ Οίηςκ Ραπηζηήξ ηαηά ηδκ πενίμδμ 1900-2000 είκαζ δζάποηδ 

ζημ αζαθίμ ημο Γδιήηνδ Λοιπενυπμοθμο πμο επζθέβεζ ηαζ ηαηαβνάθεζ ηάπμζμ δείβια 

απυ ημοξ δδιζμονβμφξ ηδξ Δθθδκζηήξ ιυδαξ ηδξ πενζυδμο (Βθ. Γδιήηνδξ 

Λοιπενυπμοθμξ, Διιεληθή Μφδα 1900-2000: Έλαο Αηψλαο δεκηνπξγίαο, Αεήκα 1999). 

230
 Ο «Οίθνο Φηιδηζάθνπ» ζδνφεδηε ημ 1900 απυ ηδκ Ηςάκκα Φζθδζζάημο. Απυ πμθφ 

κςνίξ δ αδεθθή ηδξ Ακηςκία εβηαηαθείπεζ ημ επάββεθια ηδξ δαζηάθαξ ηαζ ζοκενβάγεηαζ 

ιε ηδκ ιμδίζηνα αδεθθή ηδξ. οκενβάγμκηαζ άνζζηα. Γεκ πχνζζακ πμηέ. Έιεζκακ ιαγί 

αηυια ηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ πμο είπακ πακηνεοηεί. Ζ Ηςάκκα Φζθδζζάημο πεεαίκεζ ημ 

1942 ηαζ δ Ακηςκία δζαηδνεί ημκ Οίημ ιέπνζ ημ 1964 μπυηε ηαζ δζαηυπηεζ ηδκ θεζημονβία 

ημο βζα θυβμοξ οβείαξ. φιθςκα ιε ηδκ αθήβδζδ ηδξ Ακηςκίαξ Φζθδζζάημο, ζηα 1900 

αθθά «ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Αζήλα 

δπν γαιιίδεο, ε Ληδέ θαη ε Νηεκειβίι [πνπ] Κνληά ηνπο καζήηεπζαλ φιεο νη θαηνπηλέο 

κεγάιεο ξάθηξεο. Πάλησο απ’ ηνπο πξψηνπο νίθνπο ήηαλ νη Οίθνη Μφδαο Εάλ Μαηίο, 

Λενληνπνπινπ, Κιεκάλο, Καυκαθάκε, Μαπξέα (…)», εκχ ιεηά ημκ πνχημ παβηυζιζμ 

πυθειμ ακμίβμοκ ηαζ ηαζκμφνβζμζ Οίημζ υπςξ ηςκ Παπαζηεθάκμο, Γεςνβακηά, 

Παπασςάκκμο, ηάκηγμο ηθπ. Όιςξ, υπςξ θαίκεηαζ δ Ακηςκία ηαλζδεφεζ ζημ Πανίζζ απυ 



 

378 

 

                                                                                                                                 
ηζξ ανπέξ ημο 20μφ αζχκα ηαζ ιεηαθένεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ επμπήξ ζηδκ ορδθή πεθαηεία 

ημοξ. Πεθάηζζζέξ ημοξ ήηακ «Όιεο νη θπξίεο ηεο Απιήο, ησλ πξεζβεηψλ (…) Ζ νχηζνπ, ε 

Μαπξνθαξδάηνπ, ε Καξαπάλνπ, ε Κξαζζά, ε Σζηξηκψθνπ, ε Μαμίκνπ, ε Ραιινχ Παπά, ε 

ηαζάηνπ, ε Μαξί ηαζάηνπ, ηη ρξπζφο άλζξσπνο! (…) Ζ θφκεζζα Ρηαλθνχξ ( …) 

Θπκάκαη, εξρφηαλ πξσί –πξσί θη αλαβαίλνληαο ηηο ζθάιεο θψλαδε:» Έρεηε κνληέια γηα 

θαζψο πξέπεη θπξίεο;» Οη ρξπζέο θαη πηζηέο καο πειάηηζζεο (…) Οη πην πνιιέο δελ 

ππάξρνπλ πηά (…)» Βθ. Φακή Πεηναθζά, «Οίημξ Φζθδζζάημο (1900-1964)» (η.398 ζ.58-

60). 

231
 Σμ επάββεθια ηδξ ναπηζηήξ πνμτπμεέηεζ εηπαίδεοζδ ιαηνμπνυκζα πνμτπδνεζία ηαζ 

αζζεδηζηή, ηαεμνζζηζημί πανάβμκηεξ βζα ημ επίπεδμ ημο πεθαημθμβίμο. Ζ αθίιπα (υ. π., 

ζ.133), ιέζα απυ ηδκ ιαηνά πνμτπδνεζία ιμο ζημκ πχνμ, ανίζης υηζ, ιε ηδκ αμήεεζα 

ημο δδιμζζεφιαημξ ημο 1889 ηδξ Παννέκ ηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο έπεζ ζοθθέλεζ, 

πενζβνάθεζ απυθοηα ηα απαζημφιεκα πνμζυκηα ηδξ ιμδίζηναξ.  

232
 «Ζ πξψηε επίδεημε ζηελ Αζήλα έγηλε κεηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν (…) Σν πξψην 

καλεθέλ πνπ ζπκάκαη ήηαλ ε νχδπ κηα παλέκνξθε γαιιίδα. Αθνινχζεζαλ άιιεο θνπέιιεο, 

Διιελίδεο, ε Μάια, ε Φσθψ, ε Βεξφληθα θαη αξγφηεξα ε Κνξίλα θη ε Μαξί. Να μέξαηε 

πφζν σξαίεο ήηαλ φιεο ηνπο ζσζηέο θαιινλέο! πρλά ηα θνξέκαηα ηα παξνπζίαδαλ θαη 

θνξίηζηα θηιηθψλ καο νηθνγελεηψλ» ακαθένεζ ιε κμζηαθβία δ Ακηςκία Φζθδζζάημο. 

(η.398, υ. π.). 

233
 «Όπςξ ηαζ δ πζθμπμζία, έηζζ ηαζ δ ιμδζζηνζηή απμηεθεί ιζα έκδεζλδ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ηςκ αζηζηχκ ζηνςιάηςκ ζηδκ Δθθάδα» (αθίιπα υ. π., ζ128). 

234
 Βθ. η.9 ζ.53, 14 ζ.60, 16 ζ.49,47 ζ.60, 62 ζ.65, 71 ζ.61, 75 ζ.47,100 ζ.65, 123 

ζ.60,152 ζ.52, 168 ζ.40, 176 ζ 44, ηθπ. 

235
 η.13 ζ.53 η.ά. 

236
 η.16 ζ.48, 27, 43 ζ.47. 

237
 η. η.22 ζ.47. 

238
 η.22 ζ.57, 24 ζ.38 

239
 η.59 ζ.64,75 ζ.63. 

240
 η.88 ζ.65. 

241
 η.97 ζ.67, 99 εζςηενζηή μπζζευθοθθμο, 100 εζ.μπζζε,110 ζ.64. 

242
 Βθ. .Μ. «πμθέξ Κμπηζηήξ ηαζ Ραπηζηήξ» (η.173 ζ.17). 

243
 «(…) ήκνπλα ν επαλαζηάηεο, θ. Ρήγα, ήκνπλα ν δεκηνπξγφο ηεο ΔΠΟΝ ζηελ Διιάδα, 

έρσ πάξεη δέθα παξάζεκα, λα ζαο ηα δείμσ… είρα ππάιιειν ζην θαηάζηεκά κνπ ηελ Αιέθα 

Παπαξήγα (…)». 
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244

 Γζα ηδκ «θαξίλα» ηαζ άθθα οθζηά πμο δδιζμονβεί ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ 

επαββεθιαηζηή δναζηδνζυηδηα ημο Καθοαζχηδ αθ. Καηενίκα Υηεκέθδ, «Κχζηαξ 

Καθοαζχηδξ: Ο Μεγάινο ‘Φηιηθαηδήο’», πεξηνδηθφ «Γ», πενίμδμξ Β ,́ η.1, Ημφκζμξ 2008, 

ζ.120-126). 

245
 Βθ. «Οζ ιεβάθεξ ζδέεξ ηςκ ιζηνχκ ιμδζζηνχκ», (η.134 ζ.57).  

246
 Βθ. Λάμονα Αθζπνάκηδ - Μανάημο, Γδιήηνδ Σζαηιάηδ, Παιηά θαη λέα επαγγέικαηα, 

Μηα πξνζέγγηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θχινπ, Αεήκα 2008, ζ.12. 

247
 Βθ. «Έημζια θμνέιαηα: Ζ ιαγζηή παναβςβή εκδοιάηςκ δζεοημθφκεζ ηζξ βοκαίηεξ κα 

κηφκςκηαζ θεδκά «(η.8 ζ.61).  

248
 Βθ. πζμ ηάης, X. Ζ ακάπηολδ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ ιυδαξ ζηδκ Δθθάδα 1860-1975. 

249
 η.75 ζ.20. 

250
 «Μηα επίδεημε ηηκά ηελ ειιεληθή ξαπηηθή θαη θαιχπηεη έλα πξαγκαηηθφ θελφ ζηνλ 

ηφπν καο . Ζ εξγαδφκελε γπλαίθα ζα κπνξή εηο ην εμήο λα βξίζθεη έηνηκν θαιφ 

θνκςφ θαη θζελφ θφξεκα. Μηα επηκειεκέλε εξγαζία θαηά ην πξφηππνλ ησλ 

επξσπατθψλ νίθσλ κφδαο» (Βθ. «Μζα ςναία πνςημαμοθία ημο Οίημο 

Δοαββεθίδδ-Κμονηίδμο», η.21 ζ.18). 

251
 η.46 ζ.32. 

252
 «Ζ επίδεζλζξ ιυδαξ ημο Οίημο Δοαββεθίδδ- Κμονηίδμο» (η.46 ζ.32).  

253
 «Σν σξαηφηαην απηφ επαλσθφξη είλαη κνληέιν ηνπ Γηάλλε Δπαγγειίδε πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ Ακεξηθή θαη κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη ν Οίθνο Δπαγγειίδε- Κνπξηίδνπ ηφζν γηα ηελ 

ζπιινγή Μεγάιεο Μφδαο φζν θαη γηα ηε ζπιινγή εηνίκσλ θνξεκάησλ (…)» (η.21 ζ.27). 

254
 Βθ.η.50 ζ.48, 172 ζ.56 . 

255
 η.259 ζ18. Όπςξ ιε εκδιένςζε δ Έθθδ Δοαββεθίδμο ιεηά ημκ εάκαημ ηδξ ιδηέναξ 

ηδξ, ημ 1967, μ Οίημξ δζαηυπηεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο. Ζ Έθθδ Δοαββεθίδμο αζπμθείηαζ 

ιε ηδκ κεμζοζηαεείζα εθθδκζηή ηδθευναζδ ηαζ ανβυηενα ιε ηα πμθζηζζηζηά ημο Γήιμο 

Αεδκαίςκ (υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζοκέκηεολδ ημο Γζάκκδ Σζεηθέκδ). 

256
 Βθ. δζαθδιζζηζηέξ ηαηαπςνήζεζξ, η.2 ζ.61, 35 ζ.60, 109 ζ.61. 

257
 Γζαθδιζζηζηή ηαηαπχνδζδ, η.14 ζ.65. 

258
 η.27, δζαθδιζζηζηή ηαηαπχνδζδ ζηδκ εζςηενζηή ημο ελςθφθθμο, αθ. αηυια, Γ. Γ.- Α, 

«Σα έημζια θμνέιαηα: Πχξ μζ βοκαίηεξ ιπμνμφκ κα κηφκμκηαζ ημιρά ηα θηδκά. Μζα 

ηαζκμφνβζα ηαζκμημιία πμο εθανιυγεηαζ ηεθεοηαία ζηδκ Αεήκα (η.40 ζ.56). 

259
 Βθ. Σζξ πανμοζζάζεζξ ηςκ Οίηςκ Δοαββεθίδδ Κμονηίδμο, ηάκηγμο, Σζμφπθμο, 

Παπαζηεθάκμο, Φζθδζζάημο, Σζμπακέθθδ ζηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950, ζημ Ο 

Σενγυπμοθμξ: Αλαδεηθλχεη πξφζσπα θαη πξντφληα, ζδι.150. 
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260

 Όπςξ δ ΔΣΑΜ, ημ 1952, ζηδκ Μεβάθδ Βνεηακία πμο ζδιεζςηέμκ ηδκ ζοθθμβή ηδξ 

ζπεδζάγεζ δ ιμκηεθίζη «δ. Θέηηο Γξάςα», αθ. «Μζα επίδεζλζξ εημίιςκ θμνειάηςκ» (η.62 

ζ.47), «Ζ επίδεζλζξ ηδξ ΔΣΑΜ: Έημζια θμνέιαηα Δθθδκζηήξ ειπκέοζεςξ» (η.74 ζ.25), 

«Ζ ιυδα ηαζ ημ έημζιμ θυνεια: Ζ πεζιςκζάηζηδ επίδεζλζ ηδξ ‘ΔΣΑΜ’. Πθμοζζχηαηδ 

ζοθθμβή απυ έημζια θμνέιαηα ζπεδζαζιέκα απυ ιμκηεθίζηεξ ημο ηαηαζηήιαημξ» (η.99 

ζ.5), «Σα ιμκηένκα ιμκηέθα ηδξ επίδεζλδξ ηδξ ‘ΔΣΑΜ’» (η.153 ζ.40), «Οζ επζδείλεζξ ηδξ 

ιυδαξ» (η.217 ζ.63) ηθπ. Όιςξ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1960 απμοζζάγεζ απυ ηζξ ζεθίδεξ 

ημο πενζμδζημφ. Οζ Σζηηζφπνπινη ζημ εέαηνμ Μμοζμφνδ 1953 πμο υπςξ θαίκεηαζ βζα ηζξ 

απαζηήζεζξ ηςκ επζδείλεςκ εηηυξ ηςκ άθθςκ δδιζμονβμφκ ηαζ παζανέθα. Βθ. ηδκ 

επυιεκδ ζδι. 

261
 Λίκα Αζθζακμφ, «Σα έημζια βοκαζηεία θμνέιαηα ηαηέηηδζακ ηδκ Αεήκα,: Δπίδεζλδ 

Μυδαξ ηςκ Αθψλ Σζηηζφπνπινπ» (η.85 ζ.24). Δπζδείλεζξ ιυδαξ ηςκ ηαηαζηδιάηςκ 

Σζζηζυπμοθμο ζοκακηάιε ζηδκ δεηαεηία ημο 1950 αθθά ηαζ ζηδκ δεηαεηία ημο 1960 πμο 

πανμοζζάγμκηαζ πμθθέξ θμνέξ ιαγί ιε αοηέξ ηδξ Τρδθήξ Ραπηζηήξ. Δκδεζηηζηά: η.163 

ζ.13, 192 ζ.63,.229 ζ.52, 269 ζ.16, 282 ζ.88-89, η.323 ζ.82-83. 

262
 Βθ. π.π. «Απ’ υηζ βίκεηαζ ημ δεηαπεκεήιενμ» (η.112 ζ.4), Μαίνδ Σαηάβζα, «Μηα βφιηα 

ζηηο ‘Μπνπηίθ’» (ΔΛΑΦΗΝΑ,ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ, ΚΤΒΔΛΖ, ΔΡΛΗΣΑ, ΛΗΛΗΠΟΤΣ, 

ΜΑΡΗΠΑΛ) (η.113 ζ.3), «Μπμοηίη, Μπμοηίη» (η.118 ζ.4), «Μαηζέξ ζηζξ Αεδκασηέξ 

Μπμοηίη» (η.168 ζ.6). η.ά. 

263
 Βθ. δζαθδιζζηζηή ηαηαπχνδζδ, η.138 ζ.57. 

264
 Βθ. «Ζ ένεοκά ιαξ βζα ημ έημζιμ έκδοια» (η.196, 197 ζηδ ζ.5) Λαιπνυπμοθμζ, 

Υνοζζηυπμοθμο, ακηίζημζπα. 

265
 η.62, υ. π., ζ.47.  

266
 Βθ. ηαζ πζμ ηάης, XI. Σμ Δθθδκζηυ πνυζςπμ ηδξ ιυδαξ 1890-1975. 

267
 η.150 ζ.29. 

268
 η.177, υ. π., ζ.9. 

269
 η.204, υ. π., ζ.7.  

270
 η.242, υ. π., ζ.17. 

271
 ηδκ δεηαεηία ημο 1950, δ έθθεζρδ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζπμοδχκ ζπεδζαζηχκ ιυδαξ 

χεδζε πμθθμφξ κέμοξ ηαζ κέεξ κα ιεηααμφκ ζημ ελςηενζηυ βζα κα ζπμοδάζμοκ ζε 

ακάθμβεξ ζπμθέξ ηδξ Δονχπδξ ή ηδξ Αιενζηήξ (η.275 ζ.90). Έηζζ ηάκεζ δ Έθθδ 

Δοαββεθίδμο ζηδκ δεηαεηία ημο 1940, ζηδ δεηαεηία ημο 1950 δ Γζμκοζία Ηςκά, απυ ηδκ 

Καθαιπάηα ηδξ Θεζζαθίαξ (αθ.μ.π.,η.275), δ Λμφιπμο (Βθ. «Καιψο καο ήξζεο θαη πάιη 

ηξειιφ θαξλαβάιη!» η.288 ζ.25-34). Οζ εκδζαθενυιεκμζ βζα κα ζπμοδάζμοκ ζημ «ηνχληην 

Διεπζέξσλ πνπδψλ» μθείθμοκ κα έπμοκ ηεθεζχζεζ ημοθάπζζημκ ηδ δεοηένα ηάλδ ημο 
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Γοικαζίμο ηαζ κα ζπεδζάγμοκ ανηεηά ηαθά. Να έπμοκ ηθίζδ πνμξ ηδ ιυδα, ηαθθζηεπκζηυ 

βμφζημ, εοπένεζα ζημ ζπέδζμ, πνςημαμοθία, θακηαζία, ηθπ., αθ. «Γζαθέληε ηα επάββεθιά 

ζαξ Μμκηεθίζη» (η.295 ζ.41). 

272
 Σμ 1963, μζ πνχηεξ ηδξ ιαεήηνζεξ ηδξ πμθήξ θαιαάκμοκ ιένμξ ζημ δζαβςκζζιυ ημο 

Οιίθμο ηςκ «Φίισλ ηνπ Μνπζείν Μπελάθε» βζα ημ ζπέδζμ εθθδκζηχκ θασηχκ ιμηίαςκ 

ηαζ δζαηνίκμκηαζ. Σμ πνχημ -ανααείμ ηενδίγεζ δ Μάνεα Μδηνμθάκδ (Βθ. «Καζκμφνβζα 

επαββέθιαηα: πμθή Μμκηεθίζη» (η.351 ζ.12). 

273
 η.351, υ. π., ζ.12 Βθ. αηυια, «Δηημθαπηυιεκμζ ιμκηεθίζη» (η.377 ζ.9). 

274
 Όπςξ ημ 1965 ημ «Πξφηππν πνπδαζηήξην MODELISTES MODE» ημο «δσγξάθνπ-

κνληειίζη» Κχζηα Βεθμοδάηδ ηαζ ημο «θαζεγεηή Κνπηηθήο-Ραπηηθήο» Ηάζςκα 

Θεμδμζάηδ ιε «λέα δηεχζπλζε» ζηδκ Νίηδξ 48 ζημ φκαβια (η.395 114), πμο υπςξ 

θαίκεηαζ ημ 1966, δ ζοκενβαζία ιεηαλφ Βεθμοδάηδ ηαζ Θεμδμζάηδ δζαηυπηεηαζ ηαζ μ 

Βεθμοδάηδξ ηναηά ιυκμξ ημο βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια ηδκ «MODE» (η.435.ζ114), 

δ μπμία ηδκ ίδζα πνμκζά ιεηελεθίζζεηαζ ζηδκ «Ηδησηηθή ρνιή ρεδηαζηψλ Μφδαο θαη 

Κνπηηθήο ‘Μνληειίζη’: Βεινπδάθε», υπμο μζ ζπμοδαζηέξ δζδάζημκηαζ ζπέδζμ ιυδαξ, 

δδιζμονβία ιμκηέθςκ, ημπηζηή ιμοθάγ ηθπ. (η.442 ζ.155, 468 ζ.168). Δκχ ημ 1966 ημ 

«Πξψηππν Ηλζηηηνχην ‘ΜΠΟΕΑΡ’», «Beaux Arts d’ Athens» ιε έδνα Νίηδξ 28 – ζημ 

φκηαβια- ιε ζδνοηή ημκ -πνχδκ ζοκεηαίνμ ημο Βεθμοδάηδ- Ηάζςκα Θεμδμζάηδ πμο 

ακαημζκχκεζ: «Γηειχζε ε MODE» ηαζ ηδκ ίδνοζδ «κεη’ άιισλ εμαίξεησλ ζπλεξγαηψλ ηδξ 

‘ΜΠΟΕΑΡ’» ιε ηιήιαηα ιμκηεθίζη, δζαημζιδηχκ, δζαημζιδηχκ αζηνζκχκ ηαζ «ρνιή 

ρεδίνπ Μφδαο θαη Κνπηηθήο Γπλαίθεησλ Ακθηέζεσλ» (η.435 ζ.122) πμο δεκ ε ανβήζμοκ 

κα πνμζηεεμφκ επί πθέμκ ηιήιαηα θςημβναθίαξ ηαζ γςβναθζηήξ.(η.514 ζ.6). Σμ 1971, o 

akto-ΑΚΣΟ (Αζελατθφο Καιιηηερληθφο & Σερλνινγηθφο Όκηινο) ζηδκ Φζθεθθήκςκ 21 –

μονή 1 - ζημ φκηαβια - ιε ηιήιαηα, ιμκηεθίζη (ακςηάημο επζπέδμο), δζαημζιδηζηήξ, 

κηεημναηέν αζηνζκχκ, ηαζ θςημβναθίαξ. Αθθά πανέπμκηαζ ηαζ ζπμοδέξ ιέζς 

αθθδθμβναθίαξ, υπςξ ιμκηεθίζη ηαζ δζαημζιδηζηήξ. πμθή πμο υπςξ πνμηφπηεζ, 

ζδνφεηαζ απυ ααζζημφξ ζοκενβάηεξ ηδξ «ΜΠΟΕΑΡ», πνςημζηαημφκημξ ημο Βθάζδ 

Βέθθζμο (η.565 ζ.101). Χζηυζμ αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ δ «ΜΠΟΕΑΡ» ιεηαθένεηαζ ζηδκ 

Φζθεθθήκςκ 7, ζηδκ Αεήκα, οπυ ηδκ δζεφεοκζδ πθέμκ Θεμδμζάηδ-Μπνυνεκξ, ηαζ 

θεζημονβεί ηιήιαηα ζπμοδχκ ιμκηεθίζη, δζαημζιδηζηήξ, δζαθήιζζδξ ηαζ 

θςημβναθίαξ.(η.591 ζ.36, 616 ζ.42). Δπίζδξ, ηδκ ίδζα πνμκζά (1971), ημ «Κέληξν 

Δπαγγεικαηηθψλ πνπδψλ Μνληειίζη» ιε ζδνοηέξ ημκ «Μαηηξ ηεο Τςειήο Ραπηηθήο 

Γηάλλε Σζνπαλέιιε θαη ηνλ Δλδπκαηνιφγν ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ Φξαγθίζθν Κάππν», ζηδκ 

Απυθθςκμξ 14, υπμο ζημ «επαγγεικαηηθφ θέληξν» αοηυ οπάνπμοκ ζπμοδέξ: ημπηζηήξ- 

ναπηζηήξ, ζπεδζαζηή ορδθήξ ναπηζηήξ, ζπεδζαζηή έημζιςκ θμνειάηςκ, εκδοιαημθμβία 

εεάηνμο ηαζ ηζκδιαημβνάθμο (η.565 ζ.90). (Όιςξ υπςξ θαίκεηαζ απυ δζαθήιζζδ ημο 
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1972 μ Φναβηίζημξ Κάππμξ πνέπεζ κα απεπχνδζε (Κέκηνμ Δπαββεθιαηζηχκ πμοδχκ 

Μμκηεθίζη: Γζάκκδ Σζμπακέθθδ, η.591ζ.36). Σμ 1972, ηδκ ζπμθή «FILIAL: -Κνπηηθήο 

Μνληειίζη Παξηζίσλ», Αηαδδιίαξ 64 ζηδκ Αεήκα ,ηαζ Καναΐζημο 98 ζημκ Πεζναζά, οπυ 

ηδκ δζεφεοκζδ ηδξ η. Λζάκαξ Σοπάθδμο υπμο δζδάζημκηαζ, ζπέδζμ ιυδαξ, ζηαιπςηυ, 

γςβναθζηή επί οθαζιάηςκ, ημπηζηή βοκαζηείαξ αιθζέζεςξ, παζδζηχκ, ηαεχξ ηαζ εημίιςκ 

εκδοιάηςκ, ορδθή ναπηζηή. Σεπκμθμβία ηαζ βαθθζηή μνμθμβία.(η.591 ζ.36) ηαζ ημ 1973, 

ηδκ ζδζςηζηή ζπμθή «ΚΔΑ» (Καθθζηεπκζηή εηαζνεία Αεδκχκ) ζηδκ Τπενείδμο 1, πμο 

εηηυξ απυ πμθή Μμκηεθίζη οπάνπμοκ επίζδξ ηαζ άθθεξ υπςξ ηζκδιαημβνάθμο ηαζ 

δζαημζιδηζηχκ Σεπκχκ.(η.610 ζ.122). Χζηυζμ υπςξ εκηυπζζα ζε δζαθήιζζδ ημο ΑΚΣΟ 

ημ 1972 ιεηά απυ ιμκμεηή θμίηδζδ «νη ζπνπδαζηέο δίλνπλ εμεηάζεηο ζε επηηξνπή ηνπ 

Τπνπξγείνπ γηα λα πάξνπλ δίπισκα αλαγλσξηζκέλν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο» (η.591 

ζ.118). 

275
 Βθ. Μάνς Κονζαημφ, «πμθείμ Κμιρυηδημξ» (η.385 ζ.50-51), δ ίδζα, «Σί απέγηλαλ νη 

σξαίεο; (η.386 ζ.50-53). Γζαθδιζζηζηέξ ηαηαπςνήζεζξ ηδξ ζπμθήξ ηδξ Ρμκημπμφθμο 

ζοκακηάιε ζε υθδ ηδκ πενίμδμ (αθ. η.460 ζ.148, 537 ζ.23, 593 ζ.4, 642 ζ.19 ηθπ.) ηαζ 

ιπμνμφιε κα οπμζηδνίλμοιε υηζ είκαζ ημ ενβαζηήνζμ πμο «θαηαζθεπάδνληαη» ιακεηέκ, 

θςημιμκηέθα, «ηαξ» ηαζ «Μηο» ηςκ εθθδκζηχκ ηαθθζζηείςκ. Όπςξ δζααάγμοιε ζε 

δζαθδιζζηζηή ηαηαπχνδζδ ημο 1973, ημ δζεεκμφξ θήιδξ Πναηημνείμ Δζδήζεςκ 

«Αζνζηέτηελη Πξέοο» αζπμθείηαζ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ενβαζηδνίμο αθθά ηαζ 

ιεβάθεξ Αιενζηακζηέξ ηαζ Δονςπασηέξ εθδιενίδεξ πμο ακαθένμοκ υηζ δ Ακημοακέηα 

Ρμκημπμφθμο «παξήγαγε (κέζσ ηεο ζρνιήο Μαλεθέλ θαη Φσηνκνληέισλ πνπ δηεπζχλεη επί 

δέθα ρξφληα) 21 «ηαξ» θαη «Μηο Διιάο» θαη κηα «Μηο Τθήιηνο» (Κνξίλα Σζνπέε) θαη 

δεθάδεο καλεθέλ θαη κνληέια πνπ ζηαδηνδξνκνχλ κε κεγάιε επηηπρία ζηνλ θφζκν ηεο κφδαο 

θαη ηεο ηειενξάζεσο». Δπζηοπία πμο μθείθεηαζ ζηδκ πείνα ηδξ ζδζμηηήηνζαξ ημο 

ενβαζηδνίμο αθθά ηαζ ζημοξ δζαθεπημφξ ζοκενβάηεξ ηδξ, δεμπμζμφξ ηαζ εζδζημφξ ημο 

εεάηνμο, ημο ηζκδιαημβνάθμο ηαζ ηδξ ηδθευναζδξ αθθά ηαζ ζημ πθμφζζμ οθζηυ πμο 

δζαεέηεζ δ πχνα ιαξ. «Οη σξαίεο Διιελίδεο, απφ θάζε γσληά ηεο παηξίδαο καο πνπ 

έξρνληαη θνληά ζηελ Αληνπαλέηηα γηα λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηεο θαη λα αμηνπνηήζνπλ φ,ηη 

σξαίν ηνπο ράξηζε ε θχζε. Σα καζήκαηα δηαξθνχλ νθηψ κήλεο γηα ην εξαζηηερληθφ ηκήκα 

θαη έληεθα γηα ην επαγγεικαηηθφ. Καη είλαη: Σξφπνη θαιήο ζπκπεξηθνξάο, βαζηθά πεξί 

θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηειενξάζεσο, ξπζκηθή, ελδπκαηνινγία, θηλεζηνινγία, θσηνγξαθία, 

δηαηηνινγία, ππνθξηηηθή, παξνπζίαζε ζηελ TV, βάδηζκα, ρνξφο, απηνδρεδηαζκφο, καθηγηάδ 

θ.ά.» (η.617 ζ.107). Απυ δζαθδιζζηζηή ηαηαπχνδζδ ημο 1970, πθδνμθμνμφιαζ υηζ ζηδκ 

ζπμθή δζδάζημοκ ηαη’ αθθααδηζηή ζεζνά, Εςή Γενεγέα (Μαηζβζάγ), Ρίηζα Κανααίηδ 

(Γοικαζηζηή), Δ. Σζμοηαθά (Κζκδζζμθμβία), Υ. Οζημκυιμο (θςημβναθία) ηαζ ηα 

«Λακπξά αζηέξηα ηεο Σειενξάζεσο: Οη θ.θ. Νίθνο Μαζηνξάθεο θαη Αι. Καβαιηεξάηνο 
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δηδάζθνπλ ζηε ρνιή ηα κπζηηθά γηα κηα επηηπρή ζηαδηνδξνκία ζηελ Σειεφξαζε» (η.521 

ζ.6). Χζηυζμ αξ ακαθενεμφκ ηαζ μζ δζαθδιίζεζξ ηαηαπςνήζεζξ πμο ζοκάκηδζα ιε 

ακάθμβδ δναζηδνζυηδηα υπςξ ημ ηνχληην Μαλλεθέλ «ΒΑΝΗΣΤ», Δνιμφ 6, ζημκ 6μ 

υνμθμ (η.359 ζ.22), ηδκ ρνιή Μαλεθέλ Πάξεο Λεβέληε (η.513 ζ.147), αθθά ηαζ ακάθμβεξ 

ζπμοδέξ ζημ Δπαγγεικαηηθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθψλ πνπδψλ ηεο Μπνδάξ (η.488 ζ.112). 

276
 Βθ. πζμ ηάης. 

277
 Βθ. πζμ ηάης 

278
 Όθβα Μπαηή, «Δθθδκζηή Μυδα εκ πθχ» (η.615 ζ.94).(…)».Σμ επάββεθια ημο 

Καηααεθάηδ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζοκέκηεολδ ημο ζοκαδέθθμο Κχζηα Μαονυπμοθμο 

πνμξ ειέκα.  

279
 ημ ίδζμ. 

280
 Βθ. «Οζ εθθδκζημί μίημζ πανμοζζάγμοκ» (η.424 ζ.6) 

281
 Φακή Πεηναθζά, «Φεζηζαάθ Μυδαξ ηαζ Αζβαίμο» (η.424 ζ.58). Γζα πθδνμθμνίεξ 

ζπεηζηέξ ιε ηδ γςή ηαζ ημ ένβμ ημο Κνίηζα αθ. ηδκ αοημαζμβναθία ημο, Νηίιδξ Κνίηζαξ, 

Χ! Ση δσή, Αεήκα, Φενεκίηδ, 2002, αηυιδ, Μζπάθδξ Ανβονυπμοθμξ, VIP stories, Αεήκα, 

Φενεκίηδ, 2009.  

282
 Βθ. Πνχημ Μένμξ: II. Οζ ζοκενβάηεξ ηδξ ΓΤΝΑΗΚΑ 

283
 Βθ. Μανζάκκα Μμοκηγμονίδμο, «Ακαημιία εκυξ Φεζηζαάθ. Δθθδκζηή Μυδα: 

Ξεηζκήζαιε ζςζηά;»(η.537 ζ.6-11).  

284
 οκέκηεολδ Κχζηα Μαονυπμοθμο.  

285
 Ακαθμνέξ ζημ «Κέληξν Διιεληθήο Τςειήο Μφδαο» ζοκάκηδζα ζε δδιμζζεφιαηα ημο 

πενζμδζημφ υπςξ βζα πανάδεζβια ζημ η.545 ζ.53, υπμο: «Χη Κνπηχξ ζεκαίλεη Τςειή 

Ραπηηθή. Καη είλαη πνιχ δχζθνιε εθείλε ε ηέρλε, πνπ βαζηθά θαζνξίδεη ηε κφδα. Σελ 

απεθάιεζαλ ζεκαληηθφ ‘θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα’. ηνλ ηφπν καο, δελ ρσξάεη ακθηβνιία 

πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη λα επηδείμε πξφνδν εληππσζηαθή. Αλ φρη πάληα, ηνπιάρηζηνλ 

ζπρλά, ηελ βιέπνπκε λα μεηπιίγεηαη πξσηφηππε, πινχζηα ζε ηδέεο πνπ απνθιεηζηηθά ηεο 

αλήθνπλ. Σν Κέληξν Διιεληθήο Τςειήο Μφδαο καο είρε πξηλ ιίγν θαηξφ ππνζρεζεί 

ειιεληθή Χη Κνπηχξ ‘δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηνο’. Θέινπκε λα πηζηεχνπκε πσο ε 

ππφζρεζε δελ ζα κείλε πεξηζζφηεξν θηινδνμία παξά πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη κε ραξά πνιιή 

ζαο δείρλνπκε ζήκεξα κηα ζεηξά απφ ηηο ηειεπηαίεο επηηπρίεο ησλ Αζελαίσλ καηηξ (…)» 

(Βθ. αηυιδ ηαζ Λ. Δθεοε., «Τρδθμί ζηυπμζ ηδξ Δθθδκζηήξ Τρδθήξ Μυδαξ» (η.618 ζ.33-

34). 

286
 Έθθδ, «Μζα αυθηα ζηζξ Αεδκασηέξ ιπμοηίη» (η.311 ζ.132).  
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 Δκδεζηηζηά αθ ηζξ δζαθδιζζηζηέξ ηαηαπςνήζεζξ: Βάξδαο θαη Αλαγλσζηφπνπινο (η.238 

ζ.46, 400 ζ.9), ηξαηεγίνπ (η.310 ζ.16, 384 ζ.26, 414 ζ.35, 545 ζ.22), Μηζηξηψηεο (η.324 

ζ.4, 360 ζ.59, 414 ζ.4), Καηξάληδνο πφξ (η.387 ζ.123, 517 ζ.79), Γξαγψλαο (η.396 ζ.14, 

400 ζ.113, 439 ζ.29), Παπαγηάλλεο (η.414 ζ.50, 491 ζ.94), Μηληφλ (η.517 ζ.60, 651 ζ.23).  

288
Βθ. «Οζ Αδεθθμί Σζζηζυπμοθμζ ηαζ ημ εθθδκζηυ δαζιυκζμ» (η.315 ζ.8-9). 

289
Βθ. «Κμιρά ζφκμθα ζε απθή βναιιή ζε ηαεδιενζκέξ ειθακίζεζξ» (η.374 ζ.25). 

«Απμθαφζηε ημ ηαθμηαίνζ ιε οθάζιαηα ηδξ Πεζνασηήξ Παηνασηήξ» (η.400 ζ.28-31). 

«Όπζ ιυκμ ζηδκ Αεήκα!» (η.430 ζ.7). 

290
 Βθ. Πιεθηά Σζηξνδίδεο (η.384 ζ.130), Courtelle (η.410 ζ.36-37).  

291
Βθ.TRICOSA: Ξέκζα Καθμβενμπμφθμο (η.245 ζ.56, 259 ζ.18), Αθίηδ Βμοβζμοηθάηδ 

(η.266 ζ.16-17). ΓΔΚΑΡΕΑ: Ρίηα Γζαθοκά (η.300 ζ.64-65), Σγέκδ Κανέγδ (η.309 ζ.11-

13, 320 ζ.35-37, 328 ζ.20), Δθέκδ Ακμοζάηδ (η.344 ζ.11) ηθπ. 

292
 Βθ. Tricohar Πθεηηήνζα Ηςάκκδξ Υαναθαιπίδδξ (η.396 ζ.19), ΔΡΗΟΜΑΡ Α.Δ. (η.401 

ζ.29), Νηέθα (ζηδκ Αεήκα) (η.414 ζ.179). Γζα ημοξ Μεθειεκή, Μπένζμο, Νίημβθμο αθ. 

(η.411 ζ.5-9).  

293
 Όπςξ ακαθένεζ ημ δδιμζίεοια βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ζδέαξ ημο κεανμφ 

ιμκηεθίζη ζοιπαναζηάηεξ ημο ζηάεδηακ μζ Βεθμοδάηδξ, Θεμδμζάηδξ, (ζδζμηηήηεξ ηςκ 

ζπμθχκ Βεινπδάθε ηαζ Μπνδάξ). Βθ. «Οζ Έθθδκεξ Μμκηεθίζη ίδνοζακ ςιαηείμ» (η.448 

ζ.14). 

294
 φιθςκα ιε ημ άνενμ 2 ημο ηαηαζηαηζημφ ηδξ «Έλσζηο Διιελίδσλ Μαλεθέλ θαη 

Φσηνκνληέισλ, ε Έλσζηο έρεη ζθνπφλ: α) Σελ ζχζθημηλ ησλ θηιηθψλ δεζκψλ φισλ ησλ 

Διιελίδσλ καλεθέλ θαη θσηνκνληέισλ, ηελ αλάπηπμηλ ζηελψηεξσλ δεζκψλ ζπλαδειθηθήο 

αιιειεγγχεο πξνο εζηθήλ νηθνλνκηθήλ, εζληθήλ εμχςσζηλ θαη επαγγεικαηηθήλ επηκφξθσζηλ 

ησλ κειψλ ηνπ, σο θαη ηελ άλνδνλ ηνπ επηπέδνπ ησλ εηο ηνλ πλεπκαηηθφλ θαη, κνξθσηηθφλ 

θαη επαγγεικαηηθφλ ηνκέα. Β) Δπίζεο ε δηα παληφο λνκίκνπ κέζνπ κειέηε, επίιπζηο, 

ππνζηήξημηο, πξνζηαζία θαη πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ» ηθπ. Βθ. Φακή Πεηναθζά, «Δπζηαζνυηδηεξ: Σα ιακεηέκ ιαξ ζοκδζηαθίζηδηακ» 

(η.459 ζ.32). 

295
 Βθ. η.615, υ. π., ζ.94. 

296
 Βθ. «Κμιιέκα ηαζ ναιιέκα ζηα ιέηνα ζαξ» (η.581 ζ.24,26). ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ.: μνβακζζιυξ 

ιε ημζκςθεθή παναηηήνα πμο απμαθέπεζ ζηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ, ζε 

ζοκενβαζία ιε ημκ Ο.Ο..Α., ημ Τπμονβείμ Δεκζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ άθθεξ δδιυζζεξ 

οπδνεζίεξ, ζδνφιαηα, μνβακζζιμφξ, επζπεζνήζεζξ πμο εκδζαθένμκηαζ βζα ημκ ίδζμ ζημπυ, 

η.581, υ. π. 

297
 «Σμ πθεηηυ ιαξ κηφκεζ ηδκ Δονχπδ» (η.647 ζ.158). 
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 Βθ. Κάηζα Μαββακάνδ –Μαηνίδδ «Γζαηί ακμίλαηε αοηή ηδ ιπμοηίη;: «Μζα πμθφ (…) 

εδθοηή ιμνθή επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, πμο έπεζ ηαηαθάαεζ ηεθεοηαία βκςζηέξ 

ηαζ άβκςζηεξ Αεδκαίεξ. Καζ μζ ελδβήζεζξ πμο δίκμοκ μζ ίδζεξ βζα ημ πχξ δ ιυδα έβζκε ηδξ 

ιυδαξ» (η.657 ζ.52-54). 

299
 η.309 ζ.23 

300
«Σα Δλςηζηά Πμοθζά ημο Σζεηθέκδ ηαζ ηδξ ORLON» (η.474 ζ.120-121 ) 

301
 «OLD NAVY by Tseklenis» (η.633 ζ.56-57) αθ. ηαζ δζαθδιζζηζηέξ ηαηαπςνήζεζξ 

(η.634 ζ.148, 638 ζ.148). Χζηυζμ αλίγεζ κα ακαθενεεί ηαζ δ επζηοπδιέκδ –υπςξ 

εοιάιαζ- ζοκενβαζία ημο ιε ημ πμθοηαηάζηδια Μζκζυκ πμο οπμβνάθεζ ηζξ ιαεδηζηέξ 

πμδζέξ, αθ. « Ο Γηάλλεο Σζεθιέλεο δεκηνχξγεζε γηα ην ΜΗΝΗΟΝ κηα Σξίηε ζαηδφλ ζηε 

Μφδα: ην ζρνιηθφ ληχζηκν» (η.774 ζ.94-95). Αηυια αθ.
 

Ηςάκκδξ Πεηνυπμοθμξ, 

«Δθθδκζηή ηαζ δζεεκήξ ιυδα ζηδ ζφβπνμκδ επμπή: ιζα ζοκέκηεολδ ημο Γζάκκδ Tζεηθέκδ 

ζημκ Iςάκκδ Πεηνυπμοθμ», Αξραηνινγία θαη Σέρλεο, (η.84 (2002), ζ.52-63), επίζδξ αθ. ηζξ 

ακαθοηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηανζένα ημο ζηδκ δζεφε.: http://www.euran.com/ 

yannistseklenis.htm  

302
 Δκδεζηηζηά αθ. ηζξ δζαθδιζζηζηέξ ηαηαπςνήζεζξ (η.672 ζ.146, 673 ζ.105, 674 ζ.123).  

303
 «Καζ πάθζκ δ η. Καναζηαιάηδ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ, ( αν.192, 16.12.1890, ζ.7,) 

304
 Γ. Φςηυπμοθμξ, «Δζζαβςβή», Σν έλδπκα ζηελ Αζήλα ζην γχξηζκα ηνπ 19νπ αηψλα…, 

1999, ζ.42.  

305
  Πενζμδζηυ Διιάο, ζημ Φςηυπμοθμξ, υ. π., ζ.126. 

306
 Βθ. Μανία Κανααία, «Πνμζανιμζιέκα ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ γςήξ ηαζ ηδ 

ζθναβίδα ηδξ Δθθδκζηήξ δδιζμονβίαξ: Σα πνμσυκηα θασηήξ ηέπκδξ ηαηαηημφκ πάθζ ηδ 

γςή ιαξ», (η.259 ζ.76-77), Πμθ. Παπαπνζζημδμφθμο, «Ζ Δφα ζηεθζακμφ βζα ηδκ 

Δθθάδα» (η.430 ζ.33-34).  

307
 η.430 ζ.33. 

308
 η.430 ζ.34. 

309
 η.430 ζ.33. Βθ. ηδκ δζάθελδ ηδξ ζηεθζακμφ, ιε εέια «Ζ ιυδα εζξ ηδκ Δθθάδα», πμο 

έδςζε ζηδκ Αίεμοζα ηδξ Ανπαζμθμβζηήξ Δηαζνείαξ ζηζξ 10 Φεανμοανίμο 1921, ζημ Δφα 

ζηεθζακμφ, Χξαία καηαηνπνλία: Σξείο δηαιέμεηο, επζι: Ρίηζα Φνάβημο-Κζηίθζα, Αεήκα 

2005, ζ.31-47. Χζηυζμ αλίγεζ κα ακαθενεεί ηαζ δ δζάθελδ ηδξ, ιε εέια ημ ανπαίμ έκδοια 

ηδξ, ζημ Λφηεζμ ηςκ Δθθδκίδςκ ζηζξ 16 Μαΐμο ημο 1919. Όπςξ ακαθένεζ δ ιεθεηδηήνζα 

ημο ένβμο ημο ζηεθζακμφ Ρίηζα Φνάβημο-Κζηίθζα «Γηα ηελ νκηιία απηή ν Παχινο 

Νηξβάλαο ζην ρξνλνγξάθεκά πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα Δζηία κε ηίηιν ‘Χξαία 

καηαηνπνλία’ γξάθεη: ‘Ζ εμ Ακεξηθήο, αξραία Διιελίο θ. ηθειηαλνχ, ζχδπγνο ηνπ πνηεηνχ 

ηνπ ‘Αιαθξνΐζθησηνπ’ σκίιεζε πξν νιίγσλ εκεξψλ εηο ην Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ. 

http://www.euran.com/%20yannistseklenis.htm
http://www.euran.com/%20yannistseklenis.htm
http://www.euran.com/%20yannistseklenis.htm
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Χκίιεζε κε εξαζκίαλ απιφηεηα, φπσο ιέγνπλ νη επηπρήζαληεο λα ηελ αθνχζνπλ. Αιιά 

σκίιεζελ εηο ψηα κε αθνπζνπζψλ (…) Ζ θ. ηθειηαλνχ έθακε ηελ απνινγία ηνπ αξραίνπ 

ελδχκαηνο. Δθάιεζε, κε άιινπο ιφγνπο, ηαο Διιελίδαο ηεο νδνχ Δξκνχ - ηνπ ζχγρξνλνπ – 

λα ξίςνπλ εηο ην ππξ ηελ ‘Βνγθ’ θαη φια ηα πεξηνδηθά ηνπ ζπξκνχ, λα απνπηχζνπλ φιαο ηαο 

’δεκηνπξγίαο’ ησλ Παξηζίσλ θαη ηνπ Λνλδίλνπ, λα ιεζκνλήζνπλ ηελ ζχξαλ ηεο κνδίζηξαο 

ησλ, λα πνηίζνπλ κε θψλεηνλ ηνλ σθξάηελ – ηνλ ζχγρξνλνλ πάιηλ – λ’ αλαξξηρεζνχλ 

κέρξη ηνπ Δξερζείνπ, λα εξσηήζνπλ ηαο Καξπάηηδαο πνχ εξξάπηνλην, θαη λα ελδπζνχλ 

φπσο εθείλαη»», Δφα ζηεθζακμφ, υ. π., ζ.21-22. Γζα ιζα ειπενζζηαηςιέκδ πανμοζίαζδ 

ηδξ ζοιαμθήξ ηδξ ζηεθζακμφ ζηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ κεμεθθδκζηήξ εκδοιαημθμβίαξ αθ. 

Ακηχκδξ Γθοηγμονήξ, «Δφα Πάθιεν ζηεθζακμφ ηαζ Ακηχκδξ Φςηάξ, δ ημζιζηή 

εναζζηεπκία, μ Αζζεδηζζιυξ ηαζ μζ απανπέξ ηδξ εκδοιαημθμβίαξ ζημ κεμεθθδκζηυ εέαηνμ, 

επζι: Αβκή Μμογεκίδμο, Διιεληθή θελνγξαθία-Δλδπκαηνινγία, Πξαθηηθά Ζκεξίδαο, 

Σιήια Θεαηνζηχκ πμοδχκ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, Αεήκα, 2002, ζ.126-142. Βθ 

αηυιδ ηαζ ηδκ αοημαζμβναθία ηδξ Δφαξ Πάθιεν-ζηεθζακμφ, Ηεξφο Παληθφο, Αεήκα 

1992.  

310
 η.430 ζ.34. 

311
 ημ ίδζμ. 

312
 ημ ίδζμ. Βθ. μθυηθδνδ ηδκ δζάθελδ ηδξ ζηεθζακμφ, ιε εέια «Σμ ιαβαγί», πμο έδςζε 

ζηδκ Αίεμοζα ηδξ Ανπαζμθμβζηήξ Δηαζνείαξ ζηζξ 17 Φεανμοανίμο 1921, ζημ Δφα 

ζηεθζακμφ, Χξαία καηαηνπνλία: Σξείο δηαιέμεηο…, υ. π., ζ.49-67. 

313
 η.259 ζ.76. Γζα ημ εέια αθ. ηαζ Παπακηςκίμο, …θαη βάιακε ηα θξάγθηθα…, 1999, 

ζ.52. Οζ ζπμθέξ «Διιεληθφ πίηη» ηδξ Αββεθζηήξ Υαηγδιζπάθδ ζηδκ Αεήκα ηαζ 

παθζυηενα ζηδκ Ήπεζνμ ηαζ ζηδ άιμ, υπμο βζκυηακ ηαζ βίκεηαζ δζδαζηαθία ηαζ 

παναβςβή οθακηζηήξ ζοβπνυκςξ απεηέθεζακ ιζα ζδιακηζηή πνςημπμνία. Σμ ίδζμ 

ζφζηδια αημθμφεδζακ μζ ζπμθέξ ημο Δεκζημφ Ηδνφιαημξ, ημ ανιυδζμ ηιήια 

Υεζνμηεπκίαξ ηδξ Πνυκμζαξ Βμνείςκ Δπανπζχκ, μ φθθμβμξ «Σν Υηψηηθν Υσξηφ» πμο 

αβςκίγεηαζ κα ζχζεζ ηδκ πανάδμζδ ηαπδημονβίαξ, ηεκηδηζηήξ ηαζ οθακηζηήξ ζημ κδζί, 

πανέπμκηαξ ζοβπνυκςξ δζδαζηαθία ηαζ ενβαζηήνζα ζηζξ άβμκεξ πενζμπέξ ημο, Ο 

φκδεζιμξ Δνβαζηδνίςκ Βζμηεπκίαξ, μ «Γηπινχο Πέιεθπο» βζα ηνδηζηά οθακηά η.ά., 

(η.259 υ. π.) 

314
 Βθ. πζμ ηάης. 

315
 Βθ. Καζνμθφθα Γ., Ζ Αζήλα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Αεήκα 1988, ζ.44-45. 

316
 Πνυηεζηαζ βζα ηα έκηοπα πμο εκηυπζζα ζηδκ Δεκζηή Βζαθζμεήηδ: LA MODE 

GRECQUE, Printemps - Été 1939, ηαζ Hiver 1939-1940, Éditions du Sous- Secrétariat d’ 

État pour la Presse et le Tourisme», Realisation de N. Engonopoulos - Δθθδκζηή Μυδα, 
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Έηδμζδ ημο Τθοπμονβείμο Σφπμο ηαζ Σμονζζιμφ, ιε ηαθθζηεπκζηή επζιέθεζα, απυ ημκ 

ζδιακηζηυ γςβνάθμ ηαζ πμζδηή Ν. Δββμκυπμοθμ μ μπμίμξ έπεζ θζθμηεπκήζεζ ηαζ ηα 

ελχθοθθα, υπςξ θαίκεηαζ, ηαζ ιε θςημβναθζηυ οθζηυ ημο Λ. Φνακηγή (L.Fradzis). 

Έκηοπα 60 πενίπμο ζεθίδςκ, πμο ανααεφμοκ ηζξ δδιζμονβίεξ μίηςκ ναπηζηήξ ηδξ Αεήκαξ 

ειπκεοζιέκεξ απυ ηδκ πμθζηζζιζηή ιαξ ηθδνμκμιζά. Χζηυζμ απυ δδιμζίεοια ηδξ «Γ» 

ημο 1975 εκημπίζηδηε ημ ελχθοθθμ ημο θεοηχιαημξ πμο είπε ηοηθμθμνήζεζ ημ πεζιχκα 

ημο 1938-1939, δδιζμονβία ηαζ πάθζ ημο Δββμκυπμοθμο «θαη παξάιιεισλ θσηνγξαθηψλ 

ηεο Νέιιεο, κηαο εμαίξεηεο θσηνγξάθνπ πνπ έπαςε λα εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα ηελ επνρή ηνπ 

πνιέκνπ». ημ έκηοπμ οπάνπμοκ δδιζμονβίεξ «γλσζηψλ Διιήλσλ ζρεδηαζηψλ ηεο επνρήο» 

υπςξ ηςκ Γ. Δοαββεθίδδ, Σζμφπθμο ηαζ Δθζζάαεη Μαονίδμο η.ά. Βθ. Μανία Κανααία 

«Παθζά αεδκασηά ιμκηέθα» (η.676 ζ.4). Γζα ημκ Δββμκυπμοθμ εκδεζηηζηά αθ. Π. 

Καβηεθάνδξ, Αλαδεηήζεηο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή δσγξαθηθή: Ζ πιινγή Καγθειάξε, 

ηυιμξ.1, Αεήκα 1991, Γδιήηνδξ Βθαπμδήιμξ, Γηαβάδνληαο ην παξειζφλ ζηνλ 

Δγγνλφπνπιν. Λνγνηερλία θαη ηζηνξία: Απφ ηα αθξηηηθά ηξαγνχδηα κέρξη ηα 

πξνεπαλαζηαηηθά ρξφληα, Αεήκα 2006. Γζα ηδκ ζδιακηζηή θςημβνάθμ Νέθθδ 

μοβζμοθηγυβθμο-ενασδάνδ, αθ. Γζμκφζδξ Φςηυπμοθμξ (επζι.), Nelly’s, Αεήκα 1990.  

317
 Βθ.LA MODE GRECQUE, Printemps - Été 1939, ζ.3-4.  

318
 ημ ίδζμ 

319
 LA MODE GRECQUE, Hiver 1939-1940, 1939, ζ.3-4.  

320
 ηδκ εοβαηένα ημο Δοαββεθίδδ μθείθς πμθθέξ πνμθμνζηέξ ιανηονίεξ βζα ημ ένβμ ημο 

παηένα ηδξ. Παναεέης υζμ πζμ ζφκημια βίκεηαζ ηάπμζεξ απυ αοηέξ: Ο Δοαββεθίδδξ 

βεκκήεδηε ζηδκ Κφπνμ ηέθμξ ημο 19μο ιε ανπέξ ημο 20μφ αζχκα. Ξεηίκδζε εκηεθχξ 

ηοπαία. Ένπεηαζ ζηδκ Δθθάδα βζα κα αζπμθδεεί ιε ημ πζάκμ, κα ζπμοδάζεζ ιμοζζηή. 

Γκςνίγεζ ηδκ δεηαελάπνμκδ Βάζς Κμονηίδμο ηαζ πακηνεφεηαζ. Σδκ αβάπδζε ηυζμ πμο 

άνπζζε κα θηζάπκεζ «ξνχρα γηα ηελ κεηέξα κνπ παίδνληαο, ηελ είρε ζαλ θνχθια» ηαζ δεκ 

ανβεί κα εηδδθςεεί ημ αβμναζηζηυ εκδζαθένμκ θίθςκ ηαζ βκςζηχκ. ημ ηέθμξ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1920 ή ζηζξ ανπέξ ημο 1930, ακμίβεζ ημκ πνχημ ημο μίημ. Γδιζμονβεί ιε 

φθαζια ηα ιμκηέθα ημο ιυκμ πάκς ζηδκ ημφηθα ηαζ μζ ιμδίζηνεξ ημο ηα νάαμοκ. 

Δκηοπςζζάγεζ ιε ημοξ ακαηνεπηζημφξ ημο πνςιαηζημφξ ζοκδοαζιμφξ. Ράαεζ ιέπνζ ημκ 

πυθειμ υθδ ηδκ ορδθή ημζκςκία ηδξ Αεήκαξ αθθά ηαζ ηδκ ααζζθζηή Αοθή. Γίκεηαζ θίθμξ 

ιε ηδκ ηυηε «δζάδμπμ» Φνεζδενίηδ. Με ηδκ έκανλδ ημο Β’ Παβημζιίμο πμθέιμο ηαζ ηδκ 

είζμδμ ηςκ Γενιακχκ ζηδκ πχνα θεφβεζ ηαζ δεκ ανβεί κα ηαηαηηήζεζ ιε ηζξ δδιζμονβίεξ 

ημο Γζμπάκεζιπμονβη ηαζ Κέζπη Σάμοκ. Με ηδκ θήλδ ημο πμθέιμο ιεηαααίκεζ ζηδκ Νέα 

Τυνηδ, δδιζμονβεί δζηυ ημο αηεθζέ, υπμο γεζ ηαζ ενβάγεηαζ. Πεθάηζζζέξ ημο υθεξ μζ 

Δθθδκίδεξ ζφγοβμζ εθμπθζζηχκ ζηδκ Αιενζηή. οκενβάγεηαζ βζα δφμ ημθελζυκ ιε ηδκ 

Δθίγαιπεε Άνηεκ πμο ζημ ζαθυκζ ηδξ εηηυξ απυ ηαθθοκηζηά οπάνπεζ ηαζ ηιήια Τρδθήξ 
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Ραπηζηήξ. Πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 δζαηυπηεζ ηδκ επαββεθιαηζηή ημο 

δναζηδνζυηδηα, επζζηνέθεζ ιυκζια ζηδκ Δθθάδα ηαζ θεφβεζ απυ ηδκ γςή ημκηά ζημ ηέθμξ 

ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980. Ζ πνμηεθεοηαία δμοθεζά ημο ζηδκ Αιενζηή ήηακ δ ζοκενβαζία 

ημο ιε ημ «γλσζηφ γηα ηε κφδα ηνπ θαηάζηεκα ηεο 5
εο

 ιεσθφξνπ ηεο Νέαο Τφξθεο 

Μπφλνπη Σέιεξ», εκχ δ ηεθεοηαία ημο ςξ ηαθθζηεπκζηυξ δζεοεοκηήξ ημο δζάζδιμο ζε υθμ 

ημκ ηυζιμ Οίημο ημζιδιάηςκ «Tiffany». Δπίζδξ αθ. Έμε Έιιελεο παγθφζκηνη ρεδηαζηέο 

Μφδαο, Jean Desses, Γηάλλεο Δπαγγειίδεο, James Calanos, George Stavropoulos, Νηίκεο 

Κξίηζαο, Γηάλλεο Σζεθιέλεο, ηαζ ηνείξ ζφβπνμκμζ ζπεδζαζηέξ, Π.Λ.Η., 2006 (Έηεεζδ: 

Ναφπθζμ, Λμκδίκμ).  

321
 Βθ. «αξ μιζθεί μ Εακ Νηεζέ», η.96, επηέιανζμξ 1953, ζ.8.  

322
 «Ζ Δθθδκζηή Μυδα» (η.5 ζ.4), «Ζ πανέθαζζ ηδξ Δθθδκζηήξ Μυδαξ ζηδκ Αιενζηή» 

(η.6 ζ.5) 

323
 η.5 ζ.4.  

324
 Βθ. ζημ ίδζμ. 

325
 η.5 ζ.27, 34-35, 42, η.6 ζ.11, 26, 43, 50. ηδκ θςημβναθζηή πανμοζίαζδ απμοζζάγεζ 

αοηή ημο μίημο Βεθμοδάηδ, ςζηυζμ ηδκ ζοιιεημπή ημο πθδνμθμνμφιαζηε απυ ημ η.5, υ. 

π. 

326
 η.6 ζ.5, υπμο ηαζ θίβεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πνμθίθ ηδξ Γεκδναιή ηαζ ηδκ ζοιαμθή ηδξ 

ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ Δθθδκζηήξ Μυδαξ «Μηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεξεο γπλαίθεο ηεο 

Οπάζηγθηνλ είλαη ε θπξία Γελδξακή, ε ζχδπγνο ηνπ πξεζβεπηνχ ηεο Διιάδνο ζηελ Ακεξηθή, 

πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ ζειθηηθή θαη θνκςή ηεο εκθάλεζη. αλ νηθνδέζπνηλα ηεο ειιεληθήο 

Πξεζβείαο είλαη ραξηησκέλε. αλ πξφεδξνο αγαζνεξγψλ ζσκαηείσλ είλαη γξήγνξε θαη 

δξαζηήξηα. Καη ζαλ παίθηξηα θαλάζηαο (είδνο ραξηνπαηγλίνπ) απφ ηηο θαιχηεξεο ηεο 

Οπάζηγθηνλ (…) »  

327
 η.13 ζ.6. 

328
 ημ ίδζμ. 

329
 ημ ίδζμ. 

330
 Δκδεζηηζηά αθ. ηζξ δδιζμονβίεξ ηςκ Οίηςκ: Δοαββεθίδδ-Κμονηίδδ (η.32 ζ.7), ηάκηγμο 

(η.73 ζ.31), Γδιήηνδ Κνίηζα (η.150 ζ.29), Μαονυπμοθμο (η.177 ζ.9, 216 ζ.5). 

331
 «Δθθδκζηή Μυδα δεκ είκαζ ιυκμ δ πθαιφδα» (η.75 ζ.20). Γζα αοηήκ ηδκ λεκμιακία αθ. 

ηαζ η.5 ζ.4. 

332
 η.289 ζ.27. 

333
 η.259 υ. π.  

334
 ημ ίδζμ. 
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335

 ημ ίδζμ. Βθ. ηαζ Κ.Γ. «Ζ Δθθδκζηή αζμηεπκία ζημ δνυιμ ιζαξ ηαζκμφνβζαξ άκεδζδξ» 

(η.339 ζ.10).  

336
 Μ. Μεναηθήξ ζηδ Ν. Μαπά-Μπζγμφιδ, «Ο αμζηυξ, δ αναηαηζάκα ηαζ δ ηάπα ημο 

αμζημφ ζηδκ εθθδκζηή ιυδα, Ζ εθθδκζηή ημπζηή θμνεζζά ζηδκ παζανέθα ηδξ ιυδαξ 

(1960-1970) Σμ πανάδεζβια ημο Λοηείμο Δθθδκίδςκ», Δλδχεζζαη, Αεήκα 2010, ζ.99-

107.  

337
 Ο Σζεηθέκδξ πμο ημ 1964 ζπεδζάγεζ οθάζιαηα βζα ημκ Κνίηζα ηαζ ζοιιεηέπεζ ζημ 

Μεζμβεζαηυ Φεζηζαάθ ιυδαξ ιε πθδνμθμνεί: «Απηνί νη άλζξσπνη εθπξνζσπνχζαλ ηελ 

Διιάδα. Όηαλ θάπνηα Διιεληθή Πξεζβεία ζηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ ή ην Τπνπξγείν 

Δκπνξίνπ ζέιαλε « λα δείμνπλε φηη ε ηελ Διιάδα θάλνπκε θάηη. Παίξλακε ηελ Έθε Μειά, 

ηελ Διίδακπεζ, ηελ Νηφξα πέληε έμη καλεθέλ, παίξλαλε (…) θάπνηνπο αζελατθνχο νίθνπο 

θαη ηνπο πθαληνπξγνχο κε ηα κνληέξλα παξαδνζηαθά πθαληά» θαη πεγαίλακε γηα 

παξάδεηγκα ζηε πξία θαη θάλαλε κηα επίδεημε επί πέληε κέξεο, ζηελ Αιεμάλδξεηα, ζην 

Κάηξν (…) «εληππσζίαδε ε Διιεληθή Μφδα ε νπνία ήηαλ παξαδνζηαθή κφδα (…) 

εμειηγκέλε, θνξέζηκε, εκπλεπζκέλε απφ ηελ παξάδνζε κε θεληήκαηα».  

338
 «Ζ δακηέθθα: δ ζζημνία ηδξ ζηδκ θασηή ιαξ ηέπκδ», (η.307 ζ.42). Γζα αοηυ ημ 

εκδζαθένμκ ηςκ ηαλζδζςηχκ/ημονζζηχκ πνμξ ηδκ θασηή ηέπκδ πμο εκημπίγεηαζ απυ ημκ 

18μ αζχκα ηαζ επδνεάγεζ ηδκ ιυδα πμο ςζηυζμ απυ ημ 1960 ηαζ ελήξ βζβακηχκεηαζ, 

εκδεζηηζηά παναεέης ηάπμζεξ πθδνμθμνίεξ Λανγξαθηθφ ζηπι – (Folklore look – Folklore 

Style - Ethnic Style) ζηδ ιυδα είκαζ ημ ζηοθ εκδοιάηςκ ημ ειπκεοζιέκμ απυ ηζξ θμνεζζέξ 

ηςκ αβνμηχκ (παναδμζζαηή εκδοιαζία). Ο υνμξ «ιανγξαθηθφ ζηπι» ηέεδηε ζε πνήζδ 

πενίπμο ημ 1970. Χζηυζμ, ιυδεξ πμο ακηθμφκ ζημζπεία απυ ηζξ αβνμηζηέξ θμνεζζέξ 

(παναδμζζαηή εκδοιαζία) ειθακίζηδηακ πμθθέξ θμνέξ ηα ηεθεοηαία εηαηυ πνυκζα. Ζ 

δοηζηή ιυδα έπεζ ιζα ιεβάθδ ζζημνία δακεζζιμφ «εμσηηθψλ» ή «πξσηφγνλσλ» ζημζπείςκ 

πμθζηζζιχκ βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ εθηοζηζηχκ πνμηφπςκ ηδξ επμπήξ. Ζ δοηζηή ιυδα 

βμδηεφηδηε απυ ημκ ελςηζζιυ απυ ημκ 18μ αζχκα, υηακ ιζα ιεβάθδ ιενίδα εονςπαίςκ 

ηαζ αιενζηακχκ κηφεδηακ ιε ημζημφιζα ειπκεοζιέκα απυ ηδκ Σμονηία βζα κα 

ιεηαιθζεζεμφκ ηαζ κα πμγάνμοκ βζα πμνηνέηα. Ζ αβάπδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ oriental 

ζοκεπίζηδηε ιέπνζ ημκ 19μ αζχκα, ιε ηδ δδιμηζηυηδηα ημο ηαζιίν ζάθζ, ημ ηαθφιιαηα 

θέζζ ηαζ ηα ηζιμκυ. Ο ελςηζζιυξ ζηδκ πνχηδ δεηαεηία ημο 20μφ αζχκα ανήηε κέμ 

οπμζηδνζηηή ζηα ένβα ημο πανζζζκμφ ιυδζζηνμο Paul Poiret, πμο ειπκευιεκμξ απυ ηα 

Μπαθέηα ημο Νηζάβηζθεθ δδιζμφνβδζε παθανά εκδφιαηα, ιε έκημκμοξ πνςιαηζημφξ 

ζοκδοαζιμφξ. Σδκ ίδζα πενίμδμ ανηεημί δζακμμφιεκμζ, ζπεδζαζηέξ ηαζ πμθζηζημί 

δακείζηδηακ ημ ζηοθ έκδοζδξ αβνμηζηχκ ημζκμηήηςκ βζα κα ζοιαμθίζμοκ ζδζαίηενα 

πκεοιαηζηά ζδεχδδ ηαζ έηζζ δδιζμονβήεδηακ ηα πνχηα αβνμηζηά θμοη ζηδκ ιυδα. Ο 

Mariano Fortuny θίβμ ανβυηενα ειπκέεηαζ απυ ηδ ζφβπνμκδ εκδοιαζία ηδξ Μέζδξ 
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Ακαημθήξ ηαζ ηδξ εονςπασηήξ ηέπκδξ, (ζδζαίηενα ηδκ ζηαθζηή Ακαβέκκδζδ), ηαζ 

δδιζμονβεί πθζζέ θμνέιαηα πμο αημθμοεμφκ ηζξ βναιιέξ ημο ζχιαημξ, πένα απυ ηζξ 

επμπζαηέξ αθθαβέξ ηδξ ιυδαξ. ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 ημ έεκζη εηθνάζηδηε 

ιέζα απυ ηδκ ορδθή ναπηζηή ηςκ Yves Saint Laurent, Kenzo ηαζ Sonia Rykiel. Αοηή ηδκ 

πενίμδμ ημ έεκζη ζοκδέεδηε ιε ηδκ οπένααζδ ηςκ ζοιαάζεςκ. ηδ δεηαεηία ημο 1960 

ηαζ ηδκ επυιεκδ ημ έεκζη ζηοθ πανείπε έκα πθμφζζμ πεδίμ βζα ηδ ιυδα, αθθά πςνίξ 

ζπεδζαζηέξ: παθαζζηζκζαηά ηαζηυθ, θμφζηεξ ηδξ Λαηζκζηήξ Αιενζηήξ, ζκδμκδζζαηά 

ιπαηίη sarongs, djellabas ημο Μανυημο, ηζκέγζηα ζαηάηζα, ηαθάεζα, ηεκηδηά 

πμνημθυθζα, δενιάηζκα ζακδάθζα, ημζιήιαηα πμο ιπμνμφζακ κα αβμναζημφκ, είηε ζε 

εζδζηά ηαηαζηήιαηα (εζζαβςβήξ πνμσυκηςκ ημο ηνίημο ηυζιμο) ή ζε ιαηνζκά ηαλίδζα 

θμνέεδηακ ζοκδοαζιέκα ιε ηδκ πμθζηζηή πενζαμθή. Σμ έεκζη ζηοθ έβζκε έηζζ ιζα 

ζδζαίηενα πνμζςπζηή επζθμβή, ημζιμπμθίηζημξ ηνυπμξ κηοζίιαημξ, ηαζ ηάπμζεξ θμνέξ 

ζοκδέεδηε ιε ιζα πμθζηζηή ζηάζδ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990 ηαζ ηα 

πνχηα πνυκζα ηδξ κέαξ πζθζεηίαξ, ημ έεκζη ζηοθ ζηδκ έκδοζδ είκαζ έκαξ απυ ημοξ 

ζζπονυηενμοξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ ιυδα. πεδζαζηέξ υπςξ μ Christian 

Lacroix, Dries Van Noten. John Galliano, Kenzo, Vivienne Tam, Yeothle, ειπκεφζηδηακ 

ιμνθέξ εκδοιάηςκ ηαζ αζζεδηζηά ζηοθ απυ πχνεξ ηδξ Αζίαξ, ηδξ Αθνζηήξ, ηδξ Ανηηζηήξ, 

ημοξ Ηεαβεκείξ ηδξ Αιενζηήξ, ηαζ δδιζμφνβδζακ ζοθθμβέξ ιε ζηοθ πμο εοιίγεζ ημ 

πανεθευκ ή ηδκ ιαηνζκή βδ. Αλίγεζ κα ακαθενεμφκ επίζδξ έεκζη επζννμέξ απυ ηδ Βυνεζα 

ηαζ Ακαημθζηή Δονχπδ πμο ζοκήεςξ οθίζηακηαζ αθθμίςζδ ζπεδίςκ χζηε κα 

ειθακίγμκηαζ ζφβπνμκα. ε αβμνέξ, ηονίςξ ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ, έπεζ ζδιεζςεεί 

ζδιακηζηή ακαβκχνζζδ ηςκ ιδ-δοηζηχκ ζπεδζαζηχκ πμο παναιέκμοκ ηαοηζζιέκμζ ιε έκα 

ζοβηεηνζιέκμ αζζεδηζηυ έεκζη ζηοθ πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ. Γζα πανάδεζβια είκαζ δ 

Κζκέγα ζπεδζάζηνζα ιυδαξ πμο εηθεηηζηά εκζςιαηχκεζ ιμηίαα ηδξ παηνίδαξ ηδξ ζηα 

ζπέδζά ηδξ, ηα νμφπα ηδξ οπάνπμοκ αμοδζζηέξ, αθθά ηαζ ιαμσηέξ εζηυκεξ, ζε ακηίεεζδ 

ιε ημοξ Γοηζημφξ ζπεδζαζηέξ πμο δ ειπθμηή ημοξ ιε ηα έεκζη ζηοθ ηείκεζ κα είκαζ 

επζθακεζαηή. Χζηυζμ, αοηυ δεκ ημοξ ειπμδίγεζ κα επδνεάγμοκ ηδ δοκαιζηή ηδξ ιυδαξ 

ζηδ Γφζδ, υπςξ ζοκέαδ ηαζ ιε ημ ημζημφιζ Punjabi ζηα ηέθδ ημο 1990. Σμ έεκζη ζηοθ 

ζηδ ιυδα είκαζ ζδιακηζηυ, αθθά ιάθθμκ παναιεθδιέκμ ςξ πνμξ έηηαζδ ηδκ ηςκ ιεθεηχκ 

ηδξ ιυδαξ. Καεχξ δ ιυδα ζοκεπίγεζ ηδκ πνμζανιμβή ζηδκ πμθοπμθζηζζιζηή 

πναβιαηζηυηδηα ηάεε Γοηζημφ έεκμοξ ηαζ ζε δζαηναηζηυ επίπεδμ, ημ έεκζη ζηοθ απμηεθεί 

έκα ζδζαίηενα πθμφζζμ ηαζ πμζηίθμ πεδίμ ιεθέηδξ, ιζα πμο είκαζ πζεακυ κα πνμηαθέζεζ 

ζδιακηζηέξ ιεθθμκηζηέξ ελεθίλεζξ ζηδ εεςνία ηδξ ιυδαξ, υπςξ ζοκέαδ πμθθέξ θμνέξ 

ηαηά ημ πανεθευκ, δεδμιέκμο υηζ δ ίδζα δ ζζημνία ηδξ ιυδαξ ιαξ έπεζ δείλεζ υηζ αοηή 

δζαβνάθεζ ηαζ ηοηθζηέξ ηζκήζεζξ. Πα. «Ethnic Style in Fashion» ζηδκ Encyclopedia of 

clothing and fashion, 2010, ιε ακάθμβδ αζαθζμβναθία, δζαεέζζιδ ζηδκ δζεφεοκζδ: 

http://angelasancartier.net/
http://angelasancartier.net/
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Τα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζηελ παξνύζα εξγαζία ηεθκεξηώλνπλ ηελ άπνςε, 

όηη ε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ ΓΥΝΑΙΚΑ ππήξμε έλα ζεκαληηθό γεγνλόο ζην ρώξν ηνπ 

Τύπνπ, κηα θνηλσληθή θπξίσο αιιά θαη επξύηεξα πνιηηηζκηθή πξνζθνξά. Απηό γίλεηαη 

θαλεξό θαη εθδνηηθά, κε ηε καθξά δηάξθεηα, αιιά θαη κε ηνλ πςειό αξηζκό αληηηύπσλ 

(tirage) πνπ θπθινθόξεζε, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Αιιά ζπλέηεηλε ζ’ απηό θαη ε 

ρξνληθή ζπγθπξία. 

Οη άλζξσπνη, άλδξεο θαη γπλαίθεο, δεηνύζαλ ηελ επνκέλε ηνπ Εκθπιίνπ 

(1946-1949) πεξηζζόηεξε ειεπζεξία, (ηελ είραλ ζηεξεζεί κεηά ηα δεηλά πνπ είραλ 

ππνζηεί ήδε από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930), θαη κηαλ αλαθνύθηζε από ην 

ςπρηθό βάξνο δνθηκαζηώλ -πξνπάλησλ νη γπλαίθεο, πνπ είραλ ράζεη ή άιισο ζηεξεζεί 

ηνπο άλδξεο ηνπο, αιιά θαη αδειθνύο θη άιινπο ζπγγελείο.  

Οθεηιόηαλ όκσο ε εθδνηηθή επηηπρία θαη ζηνλ άλζξσπν πνπ ζπλέιαβε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ ηδέα ηεο έθδνζεο ελόο πεξηνδηθνύ εηδηθά γηα ηελ γπλαίθα. Ο 

Επάγγεινο Χξ. Τεξδόπνπινο ήηαλ θαη έλαο άλζξσπνο επθπήο, πνπ είρε θαηαλνήζεη ηα 

αηηήκαηα ηνπ θαηξνύ. Καη ηελ έλλνηα ηεο πξνόδνπ θαη ηνπ πξννδεπηηθνύ ηελ είρε 

ζπιιάβεη νξζά. Καη ζέιεζε λα ειεπζεξώζεη ηελ Ειιελίδα από ηηο πνιιέο δεζκεύζεηο 

πνπ ηελ πεξηόξηδαλ παξαδνζηαθά, λα ηεο αλνίμεη παξάζπξα θαη νξίδνληεο, αιιά θαη 

πόξηεο, λα βγεη έμσ ζην δξόκν θαη λα πεξπαηήζεη ειεύζεξα, λα κπεη ζε ρώξνπο 

εξγαζίαο (ππήξραλ ζέζεηο θελέο κε ηνλ απνδεθαηηζκό ησλ αλδξώλ), αιιά θαη ζε 

ρώξνπο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, γηα λα ζπνπδάζεη θαη λα θαηαιάβεη αληίζηνηρεο ζέζεηο 

κε επηζηεκνληθέο επηδόζεηο.  

Ήζειε όκσο, θαη ζ’ απηό ζπλέηεηλε ε επθπΐα ηνπ, ν ξεαιηζκόο ηνπ, ε νξζή 

εθηίκεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Έιιελα θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ παξάδνζή ηνπ, λα 

γίλεηαη ε έμνδνο θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε πξόνδνο ησλ Ειιελίδσλ κε κέηξν ή 

θαιύηεξα κε ην ζπλδπαζκό ηεο παξάδνζεο κε ην λέν, ην λεσηεξηζκό πνπ έπξεπε λα 

πξνζθνκίζνπλ απ’ έμσ, από ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. 

Ίζσο δελ είλαη ππεξβνιή λα ππνζηεξηρηεί εδώ, όηη ε ΓΥΝΑΙΚΑ ζηα θξίζηκα 

εθείλα από πνιιέο απόςεηο ρξόληα απνηέιεζε έλα ηδηόηππν ζρνιείν, κηα Σρνιή 

γπλαηθώλ, όπνπ απηέο δηδάζθνληαλ έλα λέν ηξόπν δσήο, πάλσ ζην ζπλδπαζκό 

παξάδνζεο θαη λεσηεξηζκνύ, γηα όιεο ηηο ηάμεηο, ρσξίο δηαθξίζεηο.  
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Άιισζηε ζηα ρξόληα εθείλα ν πιεζπζκόο, πξνπάλησλ ηεο πξσηεύνπζαο, πνπ 

νινέλα πνιιαπιαζηαδόηαλ κε ηνπο εζσηεξηθνύο κεηαλάζηεο, ήηαλ κεηθηόο, κε 

ρσξηθνύο, επαξρηώηεο αζηνύο θαη Αζελαίνπο.  

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ήζειε λα κάζνπλ θαη νη λεόηεξεο αζηέο γπλαίθεο ηελ θνπηηθή, ηε 

ξαπηηθή, ηελ θεληεηηθή (ηα νηθνλνκηθά έηζη θη αιιηώο δελ επέηξεπαλ ζπρλέο 

επηζθέςεηο γηα θαηαζηήκαηα γηα αγνξέο), κε αθηέξσζε εηδηθώλ ζειίδσλ ζ’ απηά (θαη 

άιια ζρεηηθά καζήκαηα), ζπλδπαζκέλα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε παηξόλ, 

ζρέδηα, εηθόλεο. 

Οη εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο θαη γηνξηέο ηεξνύληαλ ζην πεξηνδηθό 

κε επιάβεηα, ην κεγάιν παξειζόλ ηεο Ειιάδαο δηδάζθνληαλ αλειιηπώο (ηζηνξία, 

κπζνινγία, έζηκα θ.ιπ). κσο από ηηο ζειίδεο απηέο έιεηπαλ ζπζηεκαηηθά νη 

ζπλεζηζκέλνη, πξνπάλησλ ηόηε, εζληθηζκνί, ε παηξηδνθαπειεία. Κη απηό απνηεινύζε 

έλα επίζεο ζεκαληηθό κάζεκα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί, όηη θαη ζηα ρξόληα ηεο Επηαεηίαο 

(1967-1974) ζπληάθηξηεο, πνπ κε ζπγθαιπκκέλν, αιιά εληνύηνηο αληηιεπηό ηξόπν, 

αζθνύζαλ θξηηηθή ζην θαζεζηώο, θαιιηεξγνύζαλ έλα δεκνθξαηηθό θξόληκα. Πάληα κε 

ηελ επίβιεςε ηνπ Τεξδόπνπινπ. 

Καηά ηα άιια, αθόκα θαη ε γιώζζα ηνπ πεξηνδηθνύ ήηαλ πξνζεθηηθή, ππήξρε 

ζ’ απηή κηα θάπνηα αλάκλεζε απιήο θαζαξεύνπζαο. Τν πεξηνδηθό επεδίσθε λα κελ 

πξνθαιεί, λα κε δώζεη ηελ αθνξκή λα απαγνξεπζεί ε θπθινθνξία ηνπ. 

Ταπηόρξνλα, όπσο είπα, επηδίσθε ζπζηεκαηηθά λα βνεζήζεη ηηο αλαγλώζηξηέο 

ηνπ λα εθζπγρξνληζζνύλ. Πξνο ηνύην ηηο πιεξνθνξεί γηα ό,ηη λεόηεξν ζπκβαίλεη ζην 

εμσηεξηθό, όρη κόλν ζρεηηθά κε ηε κόδα. 

ζνλ αθνξά πάλησο ηελ κόδα, ζέκα ζην νπνίν εζηίαζε ηδηαίηεξα ε παξνύζα 

εξγαζία, γίλνληαη αλαθνξέο γηα απηήλ ζην παξειζόλ, όηαλ, αθόκα θαη ηόηε, 

παξαηεξνύληαλ ζηνηρεία δηείζδπζεο από ηελ Δύζε, αθόκα θαη πξηλ από ηελ ζύζηαζε 

ηνπ λενειιεληθνύ Κξάηνπο, πξηλ από ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα. Πεξηιακβάλεηαη έηζη 

ην δηάζηεκα από ην 1833 έσο ην 1940.  

Μεηά ηνλ Δεύηεξν Παγθόζκην πόιεκν, ζηηο άιιεο ρώξεο μεθηλάεη κηα λέα 

νξκεηηθή επνρή, γηα ηελ νπνία ε ΓΥΝΑΙΚΑ ελεκεξώλεη ηηο Ειιελίδεο έζησ θαη 

αλαδξνκηθά, θαζώο ζηελ Ειιάδα, ιόγσ ησλ δξακαηηθώλ γεγνλόησλ, ε αθεηεξία ησλ 

λέσλ θαηξώλ κεηαηίζεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. 
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Σηελ εξγαζία γίλεηαη ηδηαίηεξνο ιόγνο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνύ 

ζπζηήκαηνο ηεο Μόδαο (1890-1975) ζπλνιηθά. Δίλνληαη όκσο θαη επί κέξνπο γηα θάζε 

πεξίνδν ηζηνξηθά πιαίζηα, γηα ηελ αζθαιέζηεξε ηζηνξηθή ηνπνζέηεζε όζσλ 

ζπκβαίλνπλ.  

Η Ειιάδα, πάλησο, αθόκα θαη ζηα ρξόληα ηεο δπλακηθήο αλάπηπμεο ζηνλ έμσ 

θόζκν, δελ πξνζιακβάλεη κόλν από εθεί, αθόκα θαη όζνλ αθνξά ηε κόδα. Πξνπάλησλ 

ηε κόδα. Καη έηζη, ζηελ παξνύζα εξγαζία θξίζεθε επηβεβιεκέλν λα πξνβιεζεί ην 

γεγνλόο απηό, πάληα κε πιηθό πνπ έδηλε ε ΓΥΝΑΙΚΑ, ε νπνία παξνπζίαδε ηα 

ζπκβαίλνληα κέζσ ησλ ζπληαθηξηώλ ηεο, κε ελζνπζηαζκό θαη ζρεδόλ κε ηξόπν 

παλεγπξηθό. Ήδε νη μέλνη ζρεδηαζηέο κόδαο αλαθάιππηαλ ηελ ειιεληθή κόδα ζηα 

αξραία ελδύκαηα, εκπλένληαλ από ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο ζύγρξνλεο 

Ειιάδαο. Η λέα, κνληέξλα κόδα, ε εκπλεπζκέλε σζηόζν από ηελ ειιεληθή παξάδνζε, 

δηαρέεηαη ζηα κεγαιύηεξα θέληξα κόδαο ηνπ εμσηεξηθνύ. Κηόιαο ζηε δεθαεηία ηνπ 

1960 νη εμαγσγέο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο κόδαο εληππσζηάδνπλ, ηδίσο ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο αιιά θαη ζε άιιεο ρώξεο, Γεξκαλία, Ειβεηία, 

Σνπεδία, (όπνπ πσινύληαλ, γηα παξάδεηγκα, πθαληά πνπ ύθαηλαλ θαηά ηελ παιηά 

παξάδνζε λεαξέο πθάληξηεο ηεο Κνδάλεο). Δηάζεκα είραλ γίλεη θαη θνζκήκαηα 

εκπλεπζκέλα από ηελ ηέρλε ηεο Μηλσηθήο επνρήο (Λαιανύλεο).  

ιε απηή ηελ πξνζπάζεηα πξνέβαιιε θάζε θνξά ν Τεξδόπνπινο κε πίζηε θαη 

επηκνλή, νδεγώληαο ηελ Ειιελίδα κε βήκαηα ζηαζεξά αιιά θαη πξνζεθηηθά ζηνπο 

λένπο θαηξνύο. 

Καηαιήγνληαο, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε, όηη ζα ήηαλ δπλαηή αθόκα θαη ε 

ζπγγξαθή κνλνγξαθίαο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ελδύκαηνο ζηελ Ειιάδα, κε όιεο ηηο 

εζσηεξηθέο εμειίμεηο θαη, βέβαηα, ηηο από έμσ αληηδξάζεηο θαηά ηελ εηθνζηπεληαεηία 

1950-1975, κε βάζε ηελ πινύζηα ύιε θαη ηηο ελ γέλεη ζρεηηθέο καξηπξίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηε ΓΥΝΑΙΚΑ. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Α. Πηγές 

1. Βαζική ένηυπη πηγή 

ΓΤΝΑΗΚΑ, πεξηνδηθό, η.1-677, πεξίνδνο 1950-1975, ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ 

Δπάγγεινπ Υξ. Σεξδόπνπινπ. (πξνζσπηθό αξρείν) 

Δμώθπιια, πεξηνδηθνύ ΓΤΝΑΗΚΑ, η.1-677. 

 

ΓΤΝΑΗΚΑ, πεξηνδηθό, πεξίνδνο 1976-2007. (πξνζσπηθό αξρείν) 

Έθκε Έιιε, «κνξθε, αλεμάξηεηε πεξίθαλε γηα ηα 30 ηεο ρξόληα», αθηέξσκα 

ΓΤΝΑΗΚΑ 30 Υξφληα, η.785, Φεβξνπάξηνο 1980, ζ.48-49. 

Μπαθνκάξνπ ιγα, «Δπάγγεινο Σεξδόπνπινο, Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ κνπ έδσζε κεγάιε 

ραξά», αθηέξσκα ΓΤΝΑΗΚΑ 30 Υξφληα, η.785, Φεβξνπάξηνο 1980, ζ.37-42. 

Μπαθνκάξνπ ιγα, «Με αγάπε πξνο ηελ ΓΤΝΑΗΚΑ», αθηέξσκα ΓΤΝΑΗΚΑ 50 

ρξφληα, η.1176, Μάξηηνο 2000, ζ.58-71. (Αλαδεκνζίεπζε από η.785) 

Μπαηή ιγα, «Αλακλήζεηο από ην κέιινλ», αθηέξσκα ΓΤΝΑΗΚΑ 50 ρξφληα, 

η.1176 Μάξηηνο 2000, ζ.22-28. 

θαθίδαο Μηράιεο, «Ο θαζξέθηεο έρεη δπν πξόζσπα», αθηέξσκα ΓΤΝΑΗΚΑ 50 

ρξφληα, (η.1176, Μάξηηνο 2000, ζ.227-228. 

Σεξδόπνπινο Άξεο, «Δπάγγεινο: Ο άλζξσπνο πνπ ίδξπζε ηνλ ζύγρξνλν 

πεξηνδηθό Σύπν», αθηέξσκα ΓΤΝΑΗΚΑ 50 ρξφληα, η.1176, Μάξηηνο 2000, ζ.12-

18. 

Σεξδόπνπινο Δπάγγεινο - εγγνλόο ηνπ ηδξπηή - ν ηειεπηαίνο Γηεπζπληήο ηεο «Γ», 

η.1263, επηέκβξηνο 2007, ζ.16. 

 

ΓΤΝΑΗΚΑ, πεξηνδηθό, πεξίνδνο Β΄, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ Α.Δ. (πξνζσπηθό αξρείν) 
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Βαιαβάλε Βίθπ, Γηεπζχληξηα ηνπ πεξηνδηθνύ «Γ», η.1, Ηνύληνο 2008, ζ.8,16. 

Διεπζεξνπδάθε Ληάλα, «Ζ ηζηνξία κηαο ΓΤΝΑΗΚΑ», η.1, Ηνύληνο 2008, ζ.14-

15. 

Δμώθπιιν, η.1, Ηνύληνο 2008. 

Μπαθνκάξνπ ιγα, «Δπάγγεινο Σεξδόπνπινο: Ο ηδξπηήο ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ», 

η.22, Φεβξνπάξηνο 2010, ζ.186-191.(Κιείλνπκε 60 Υξόληα θαη ην γηνξηάδνπκε 

καδί ζαο). (Αλαδεκνζίεπζε από η.785) 

Μπαηή ιγα, «Αθνί Σεξδόπνπινη: Ζ δσή κε ηε ΓΤΝΑΗΚΑ», η.22, Φεβξνπάξηνο 

2010, ζ.25-29. 

Υηελέιε Καηεξίλα, «Κώζηαο Καιπβηώηεο, Ο Μεγάινο ‘ςηιηθαηδήο’», η.1, 

Ηνύληνο 2008, ζ.120-126. 

 

ΓΤΝΑΗΚΑ, πεξίνδνο Γ΄,Unique Media A.E. (πξνζσπηθό αξρείν) 

Αλαγλσζηόπνπινο Θαλάζεο, Γηεπζπληήο χληαμεο ηνπ πεξηνδηθνύ «Γ», η.01, 

Μάηνο 2014, ζ.18.  

Δμώθπιιν, η.01, Μάηνο 2014. 

Εακπέηνγινπ Νάλζπ, Γηεπζχληξηα ηνπ πεξηνδηθνύ «Γ», η.01, Μάηνο 2014, ζ.18. 

Ληδάξδε ηέιια, Γηεπζχληξηα ηνπ πεξηνδηθνύ «Γ», η.07, Γεθέκβξηνο 2014, ζ.18. 

 

2. υνενεύξεις 

Βέιιηνο Βιάζζεο (1.8.2011) 

Βνύξνο  Γηάλλεο (24.1.2009) 

Δπαγγειίδνπ Έιιε (23.6.2010) 

Ησάλλνπ ιγα (11.5.2014) 

Καιπβηώηεο Κώζηαο(18.11.2013)  
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Κακπόδεο Σάθεο (Νίθνο-Σάθεο) (3.2.2009) 

Καξαβία Μαξία (28.9.2014)  

Μαπξόπνπινο Κώζηαο (25.9.2014) 

Μπνπδάιε Δηξήλε (6.10.2013) 

Μπνπδνύια-Κσζηνπνύινπ Πέπε (Πελειόπε) (20.3.14) 

Μπνπδνύιαο Μάλνο(20.3.14) 

Πεηξαιηά Φαλή (2.10.2013) 

ηζκαλίδνπ Φαξόγηαλλε Εσγξαθίλα-Αιίθε (18.3.2014) 

Σζεθιέλεο Γηάλλεο (27.1.2009). 

 

3. Άλλες ένηυπες πηγές 

Αγγειίδεο Πεξ., εθδόηεο ηνπ πεξηνδηθνύ ΑΛΟΝΗ ΣΖ ΜΟΓΑ αξ.1, έηνο 1
νλ

, 

Απξίιηνο 1931, ζ.1. (Δ.Λ.Η.Α.) 

Α.Δ. Σα «Γξάκκαηα», εθδόηεο ηνπ πεξηνδηθνύ Ζ γπλαίθα, αξ. θπι.99, 

12.11.1938. (Δ.Λ.Η.Α.)  

A.K., «Σί έρεη λα σθειεζή ε γπλαίθα από ηε Γεκνηηθή ςήθν», πεξηνδηθό Ο 

Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο, η.109-110 (1930), (α/α 15). (αξρείν Π.Π.) 

Αλώλπκνο, «Μηα επηζθόπεζηο ηεο νδνύ Δξκνύ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ, αξ.677, 

30.9.1901, ζ.7. (αξρείν Α.Π.Θ) 

------------ «Ηκαηηζκόο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ, αξ.193, 23.12.1890, ζ.3. (αξρείν 

Α.Π.Θ.) 

------------ «Σα σκαηεία Αζελώλ θαη Δπαξρηώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ Αγώλα 

γηα ηελ Φήθν», Ο Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο, η.109-110 (1930), (α/α14). (αξρείν 

Π.Π.) 
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Βαριηώηε Νηέλε, «Ο ξόινο ηεο κόδαο ζηελ ςπρνινγηθή δηακόξθσζε ηνπ 

αηόκνπ (individual)», εθεκεξίδα Διεπζεξνηππία,17.7.2009, (Έληππε Έθδνζε 

Βηβιηνζήθε) ,  

Βιαζζόπνπινο Αλδξέαο, Καιιηηερληθφο δηεπζπληήο θαη ππεχζπλνο, ηνπ 

πεξηνδηθνύ Γηα ζαο, Κπξία κνπ, αξ. θπι.1, Ηνύληνο 1939, ζ.1. (Δ.Λ.Η.Α) 

Γησηνπνύινπ-Μαξαγθνπνύινπ Αιίθε, «50 ρξόληα πνιηηηθά δηθαηώκαηα γηα ηελ 

Διιελίδα, 1952-2002», πεξηνδηθό Ο Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο, η.72 (2002.), (α.α.43) 

ζ.3-5. (αξρείν Π.Π.)  

Γαθέξκνπ Καηεξίλα, «Ο πνηεηήο ζηε ρώξα ηνπ ‘Φαληάδην’: Πώο ν Σάζνο 

Λεηβαδίηεο θαη άιινη αξηζηεξνί ζπγγξαθείο επηβηώλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηθηαηνξίαο εξγαδόκελνη ζηα ιατθά πεξηνδηθά ηεο επνρήο», εθεκεξίδα ην 

Βήκα,10.11.2008. 

Γηαθεκηζηηθή θαηαρώξεζε, «École Superiere d’ Enseignement Professionel 

(Paris), ππό ηελ δηεύζπλζηλ ηεο Καο Μπιόλη», Μφδα θαη Σέρλε, αξ. θπι.62, έηνο 

Σ΄, Φεβξνπάξηνο 1930, ζ.8. (Δζληθή Βηβιηνζήθε) 

---------- «Αη Οηθνθπξαί θαη νη Οηθνγελεηάξραη, Μειεηήζηε ην Καιώο», 

Ζκεξφινγηνλ ηεο Φηινθάινπ Πελειφπεο (1902), ζ.84. (πξνζσπηθό αξρείν) 

---------- «Αλσηάηε ρνιή Κνπηηθήο θαη Ραπηηθήο Γπλαηθείσλ Φνξεκάησλ, 

Femmes-Homes, (ΦακΕνκ)», Μφδα θαη Σέρλε, αξ. θπι.2(65), πεξίνδνο Β΄, έηνο 

Σ΄, Ηνύληνο 1930, εζσηεξηθή νπηζζόθπιινπ. (Δζληθή Βηβιηνζήθε) 

---------- «Αλσηέξα ρνιή ελ Διιάδη Κνπηηθήο Γπλαηθείσλ Φνξεκάησλ Κσλζη. 

Σζνπελέιιε, Μφδα θαη Σέρλε, αξ. θπι.9(72), πεξίνδνο Β΄, έηνο Σ΄, Ηαλνπάξηνο 

1931, ζ.17. (Δζληθή Βηβιηνζήθε)  

---------- «Δηο ηελ ηηκήλ ηνπ θόζηνπο, Διεύζεξα ηαρπδξνκηθώλ εμόδσλ 

(Απνζηέιινληαη ππό ηνπ «Σκήκαηνο Παξαγγειηώλ» ηνπ πεξηνδηθνύ καο ηα 

θάησζη κεληαία, ηξηκεληαία θαη εμάκελα θηγνπξίληα», Μφδα θαη Σέρλε, αξ. 

θπι.26, έηνο Γ΄, Φεβξνπάξηνο 1927, ζ.24. (Δζληθή Βηβιηνζήθε) 
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---------- «Δπαγγεικαηηθή ρνιή ίγγεξ», Μφδα θαη Σέρλε, αξ. θπι.10(73), 

πεξίνδνο Β΄, έηνο Σ΄, Φεβξνπάξηνο 1931, ζ.15. (Δζληθή Βηβιηνζήθε) 

---------- «Μία κεγάιε νηθνλνκία δηά ηαο Κπξίαο! Με 5 έσο 10 Γξαρκάο, 

Γύλαζηε κε έλα αρλάξη λα θόπηεηε ηα θνξέκαηά ζαο», Μφδα θαη Σέρλε, αξ. 

θπι.30, έηνο Γ΄, Ηνύιηνο 1927, ζ.24. (Δζληθή Βηβιηνζήθε) 

---------- «Πξνο ηαο Κ
αο

 Κ
αο 

 Αλαγλώζηξηαο καο», Ζκεξνιφγηνλ ηεο Δθεκεξίδνο 

ησλ Κπξηψλ, έηνο Ζ΄ (1895), ζ.229 θαη εμήο. (πξνζσπηθό αξρείν) 

---------- «ρνιή Κνπηηθήο Άγγεινπ Σζνπελέιιε», Μφδα θαη Σέρλε, αξ. 

θπι.9(72), πεξίνδνο Β΄, έηνο Σ΄, Ηαλνπάξηνο 1931, ζ.5. (Δζληθή Βηβιηνζήθε) 

---------- «Τπνδεκαηνπνείνλ Σζάκε», Ζκεξνιφγηνλ ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηψλ, 

έηνο Ζ΄ (1895), ζ.229 θαη εμήο.  

Δμώθπιιν, ιεπθώκαηνο LA MODE GRECQUE, Hiver 1938-1939, «Γ» η.676 

(1975), ζ.4. 

------------------------------------------------------------Printemps - Été 1939, Éditions 

du Sous- Secrétariat d’ État pour la Presse et le Tourisme, Realisation de N. 

Engonopoulos (1939). (Δζληθή Βηβιηνζήθε) 

--------------------------------------------------------------- Hiver 1939-1940, Éditions 

du Sous- Secrétariat d’ État pour la Presse et le Tourisme, Realisation de N. 

Engonopoulos (1939). (Δζληθή Βηβιηνζήθε) 

Δμώθπιιν, πεξηνδηθό, ΑΘΖΝΑΗΑ, η. Ννεκβξίνπ 1964 (ρσξίο αξίζκεζε ηεπρώλ). 

(Δ.Λ.Η.Α.)  

------------------- Αζελαΐο, αξ.2, έηνο Α΄, Ηνύιηνο 1932. (Δ.Λ.Η.Α.)  

------------------- Γηα ζαο Κπξία κνπ, αξ. θπι.1, Ηνύληνο 1939.(Δ.Λ.Η.Α.)  

------------------- ΔΛΛΖΝΗΓΑ, η.2, 19.12.1961. (πξνζσπηθό αξρείν) 

------------------- Ζ γπλαίθα, αξ. θπι.99, 12.10.1938. (Δ.Λ.Η.Α.) 

------------------ Ζκεξνιφγηνλ Φηινθάινπ Πελειφπεο, (1904). (πξνζσπηθό αξρείν) 



402 

 

------------------- Ζκεξνιφγηνλ Φηινθάινπ Πελειφπεο, (1910). (πξνζσπηθό 

αξρείν) 

------------------- Ζ Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ (ην πξώην θύιιν), αξ.1, 8.3.1887. 

(ΑΠΘ) 

------------------- Ζ Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ, αξ.825, 27.2.1905. (ΑΠΘ) 

-------------------LA MODE HÉLLÉNIQUE - Ζ Διιεληθή Μφδα, αξ.1, έηνο Α΄, 

Μάηνο 1920. (Δζληθή Βηβιηνζήθε) 

------------------- Μφδα θαη Σέρλε, αξ.2, έηνο Α΄, Φεβξνπάξηνο 1925. (Δζληθή 

Βηβιηνζήθε) 

------------------- ΟΓΖΓΟ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΑ, αξ.θπι.3, έηνο Α΄, 13.5.1950. 

(Δ.Λ.Η.Α.) 

------------------- Παξηδηάληθε ΜΟΓΑ, αξ. θπι.1, έηνο 1νλ, Απξίιηνο 1931.(Δζληθή 

Βηβιηνζήθε) 

------------------- ΑΛΟΝΗ ΣΖ ΜΟΓΑ», αξ.1, έηνο 1νλ, Απξίιηνο 1931. 

(Δ.Λ.Η.Α.) 

------------------- ΣΟ ΑΡΗΣΟΝ, αξ. θπι.5, έηνο Α΄, επηέκβξηνο 1931.(Δ.Λ.Η.Α.) 

Δπζηξαηίνπ Π.Ν., Αξρηζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνύ ΑΘΖΝΑΗΑ, ΑΘΖΝΑΗΑ, η. 

Ννεκβξίνπ 1964, ζ.7. (Δ.Λ.Η.Α) 

Θεξκνύ Μαξία, (επηκ), «Μνπζείν Αθξόπνιεο, Οη Θεζαπξνί», εθεκεξίδα ην 

ΒΖΜΑ, 21.6.2009. (Δηδηθή έθδνζε). (πξνζσπηθό αξρείν) 

Ηγγιέζεο Νηθόιανο, Οδεγφο ηεο Διιάδνο 1905-1906. 

Καξξέξ Αι., Αξρηζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνύ Διιελίδα, ΔΛΛΖΝΗΓΑ, η.2, 

19.12.1961, ζ.3. (πξνζσπηθό αξρείν) 

Καςηώηε Διέλε Π., Ηδηνθηεζία-Γηεχζπλζηο, ηνπ πεξηνδηθνύ LA MODE 

HÉLLÉNIQUE, Ζ Διιεληθή Μφδα», η.1, Μάηνο 1920, εμώθπιιν. (Δζληθή 

Βηβιηνζήθε) 



403 

 

Καςηώηεο Παλαγηώηεο, Δθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνύ Ο Οηθνγελεηαθφο αζηήξ, αξ.6, 

έηνο Γ΄, Ννέκβξηνο 1908. (Δ.Λ.Η.Α.) 

Κνπλελάθε Πέγθπ, (επηκ) «Παμηλνύ-Μηλσηήο», Καζεκεξηλή/Δπηά Ζκέξεο, 

17.12.2000, ζ.1-32.  

LA MODE GRECQUE, Printemps-Été 1939, Éditions du Sous-Secrétariat d’ État 

pour la Presse et le Tourisme, 1939, ζ.3-4. (Δζληθή Βηβιηνζήθε) 

--------------------------- Hiver 1939-1940, Éditions du Sous-Secrétariat d’ État 

pour la Presse et le Tourisme, 1939, ζ.3-4. (Δζληθή Βηβιηνζήθε) 

Λεσληδάθεο Ζι. θαη Γάζπαξεο Κσλζη., Ηδηνθηήηαη θαη Γηεπζπληαί ηνπ πεξηνδηθό 

Μφδα θαη Σέρλε, αξ. θπι.2(65), πεξίνδνο Β΄, έηνο Σ΄, Ηνύληνο 1930, εμώθπιιν. 

(Δζληθή Βηβιηνζήθε) 

Μειηδώλεο Θάλνο, Γηεπζπληήο-δηαρεηξηζηήο ηνπ πεξηνδηθνύ ΣΟ ΑΡΗΣΟΝ, αξ. 

θπι.5, έηνο Α΄, επηέκβξηνο 1931. (Δ.Λ.Η.Α.) 

Μεληάηε Αγγειηθή, «Ηζηνξία ηεο γπλαηθείαο ςήθνπ ζηε ρώξα καο» , πεξηνδηθό 

«Ο Αγψλαο ηεο γπλαίθαο» η.12 (1981), (α.α 45), ρσξίο αξίζκεζε ζειίδσλ. 

(αξρείν Π.Π.) 

Μηραειίδεο Γ. θαη Υξηζηόπνπινο Γ., Ηδηνθηήηαη θαη Γηεπζπληαί ηνπ πεξηνδηθνύ 

Μφδα θαη Σέρλε, αξ. θπι.1, έηνο Α΄, Ηαλνπάξηνο 1925, εμώθπιιν. (Δζληθή 

Βηβιηνζήθε) 

Μπαθνγηαλλόπνπινο Γηάλλεο, «ζθαξ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, πηζηή ζην ζέαηξν», 

ζην Πέγθπο Κνπλελάθε, (επηκ) «Παμηλνύ-Μηλσηήο», Καζεκεξηλή/Δπηά Ζκέξεο, 

17.12.2000, ζ.16-19. 

Μπαθόινπνπινο, Ζι. Η., Γηεπζπληήο ηνπ πεξηνδηθνύ ΔΛΛΖΝΗΓΑ, ΔΛΛΖΝΗΓΑ, 

η.2, 19.12.1961, ζ.3.  

«Μπίιη Μπν: Εσή ζαλ ππξνηέρλεκα», πεξηνδηθό LIFE&STYLE, η.92, 

Αύγνπζηνο 2008. (έλζεην). 



404 

 

Παπαγεσξγίνπ Γ.Η., Γηεπζπληήο ηνπ πεξηνδηθνύ ΑΘΖΝΑΗΑ, ΑΘΖΝΑΗΑ η. 

Ννεκβξίνπ 1964, ζ.7. (Δ.Λ.Η.Α) 

Πνπξλάξα Μαξγαξίηα, «ΓΤΝΑΗΚΑ, πάληα κνληέξλα, πάληα θιαζηθή», 

εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 13.1.2008. 

Saner E., «Women’s magazine sector is bullish about the future», εθεκεξίδα The 

Guardian, 11.10.2010. 

θνπδέ-Πεηξίδε Λίδα, «Ζ κόδα θαηλόκελν θνηλσληθό», πεξηνδηθό Επγόο, αξ.15, 

6.12.1975, ζ.146-153. 

Νίθνο Σαμείδεο, «Γηώξγνο Μεηζάθεο: Σα κεγάια ηξαγνύδηα», Λατθφο Σφλνο 

(δηθηπαθόο ηόπνο αθηεξσκέλνο ζηελ ειιεληθή δηζθνγξαθία θαη ηνπο 

δεκηνπξγνύο ηεο), 18.1.2015.  

Σζαθαγηάλλεο Ησαλ. θαη Παπαδάηνο Νηθνι., Ηδηνθηήηαη θαη Γηεπζπληαί ηνπ 

πεξηνδηθνύ Παξηδηάληθε Μφδα, αξ. θπι.1, Απξίιηνο 1931. (Δ.Λ.Η.Α.) 

Ο Οηθνγελεηαθφο αζηήξ, πεξηνδηθό , αξ.6, έηνο Γ΄ Ννέκβξηνο 1908. (Δ.Λ.Η.Α.) 

Υξνλάθε Εώγηα, «Ζ είζνδνο ησλ γπλαηθώλ ζηε κηζζσηή εξγαζία (1850-1940)», 

ζην ειιά ‘Οιγα, (επηκ), Δξγαδφκελεο γπλαίθεο, Καζεκεξηλή/Δπηά εκέξεο, 

2.5.1999, ζ.2-4. 

 

4. Ιζηοζελίδες 

http://www.kethi.gr/attachments/126_GYNAIKES_SYMMETOXH_KLPA.pdf  

www.aegean.gr/gender-postgraduate/meletes.htm. 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=323  

http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp13096.pdf. 

http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp16123.pdf 

http://www.enet.gr/?i = news.el.article&id=64498 

http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp12486.pdf.    

http://www.kethi.gr/attachments/126_GYNAIKES_SYMMETOXH_KLPA.pdf
http://www.aegean.gr/gender-postgraduate/meletes.htm
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=323
http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp13096.pdf
http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp16123.pdf
http://www.enet.gr/?i%20=%20news.el.article&id=64498
http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp12486.pdf


405 

 

http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp11448.pdf.  

http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp12475.pdf 

http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_1329_1983.pdf 

http://www.isotita.gr/index.php/docs/c104/ 

www.TyposPeiraiws.gr 

http://www.isotita.gr/index.php/links/c37/ 

http://infotrac.galegroup.com.ezproxy.canterbury.ac.nz/ 

http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81 

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/8441/1/INR_Droulia_99_01.pdf 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_13/01/2008_255001.  

http://kokkinosfakelos.blogspot.gr/2012/03/blog-post_06.html.  

http://www.topontiki.gr/article/66461/Ekleise-i-GUNAIKA 

www.parapolitika.gr/.../ηέινο-απφ-ηελ-θαζεκεξηλή-ην-πεξηνδηθφ-γπλαίθα 

http://www.businessnews.gr/article/2893/apo-ti-unique-media-periodiko-

gynaika.   

http://www.et.gr/ 

http://www.pjos.org/index.php/pjos/article/view/8836  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767041231 

http://angelasancartier.net/theories-of-fashion,    

http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7766/Creative%20Encounters

%20Working%20Papers%2019.pdf?sequence=1  

http://www.vam.ac.uk/content/articles/f/fashion-theory-reading-list/.  

http://repository.lib.polyu.edu.hk/jspui/handle/10397/2230  

http://valeriesteelefashion.com/blog/biography/   

http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp11448.pdf
http://www.genderpanteion.gr/gr/pdfiles/clp12475.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_1329_1983.pdf
http://www.isotita.gr/index.php/docs/c104/
http://www.typospeiraiws.gr/
http://www.isotita.gr/index.php/links/c37/
http://infotrac.galegroup.com.ezproxy.canterbury.ac.nz/
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/digitized-material-menu/81
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/8441/1/INR_Droulia_99_01.pdf
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_13/01/2008_255001
http://kokkinosfakelos.blogspot.gr/2012/03/blog-post_06.html
http://www.topontiki.gr/article/66461/Ekleise-i-GUNAIKA
http://www.parapolitika.gr/.../�����-���-���-����������-��-���������-�������
http://www.businessnews.gr/article/2893/apo-ti-unique-media-periodiko-gynaika
http://www.businessnews.gr/article/2893/apo-ti-unique-media-periodiko-gynaika
http://www.et.gr/
http://www.pjos.org/index.php/pjos/article/view/8836
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767041231
http://angelasancartier.net/film-and-fashion
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7766/Creative%20Encounters%20Working%20Papers%2019.pdf?sequence=1
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7766/Creative%20Encounters%20Working%20Papers%2019.pdf?sequence=1
http://www.vam.ac.uk/content/articles/f/fashion-theory-reading-list/
http://repository.lib.polyu.edu.hk/jspui/handle/10397/2230
http://valeriesteelefashion.com/blog/biography/


406 

 

http://www.yasni.co.uk/hans+ulrich+lehmann/check+people/fashion 

http://www.duluth.umn.edu/~rgreen/Fashions%20in%20Science.pdf 

http://www.aegean.gr/social-anthropology/msc/msc-woman-gender-gr-activity-

event-sinedrio-1112102003-praktika.html  

http://www.megaron.yildiz.edu.tr/yonetim/dosyalar/03-02-Megaron-124-136.pdf   

http://faculty.quinnipiac.edu/charm/dept.store.pdf 

http://asiaminor.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=4101    

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

A110/246/1824,5882/extras/activities/indexc_3_moda_periodika/syrmoi_epi_oth

onos.pdf 

http://angelasancartier.net/film-and-fashion 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=390. 

http://www.euran.com/yannistseklenis.htm  

http://angelasancartier.net/ethnic-style-in-fashion 

 

Β. ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ 

1. Ελληνόγλωζζα 

Αβδειά Έθε, Φαξξά Αγγέιηθα, Ο θεκηληζκφο ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 

Μηα αλζνινγία, Αζήλα, Γλώζε, 1985. 

Αγξηαληώλε Υξηζηίλα, Οη απαξρέο ηεο εθβηνκεράληζεο ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ 

αηψλα, Αζήλα, Ηζηνξηθό Αξρείν Δκπνξηθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο,1986. 

Αζαλαζηάδεο Υ., Γάζθαινη θαη εθπαηδεπηηθφο δεκνηηθηζκφο, Σν πεξηνδηθφ Απγή 

1923-1925, Μεηαίρκην, 2001,  

http://www.yasni.co.uk/hans+ulrich+lehmann/check+people/fashion
http://www.duluth.umn.edu/~rgreen/Fashions%20in%20Science.pdf
http://www.aegean.gr/social-anthropology/msc/msc-woman-gender-gr-activity-event-sinedrio-1112102003-praktika.html
http://www.aegean.gr/social-anthropology/msc/msc-woman-gender-gr-activity-event-sinedrio-1112102003-praktika.html
http://www.megaron.yildiz.edu.tr/yonetim/dosyalar/03-02-Megaron-124-136.pdf
http://faculty.quinnipiac.edu/charm/dept.store.pdf
http://asiaminor.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=4101
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1824,5882/extras/activities/indexc_3_moda_periodika/syrmoi_epi_othonos.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1824,5882/extras/activities/indexc_3_moda_periodika/syrmoi_epi_othonos.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1824,5882/extras/activities/indexc_3_moda_periodika/syrmoi_epi_othonos.pdf
http://angelasancartier.net/film-and-fashion
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=390
http://www.euran.com/yannistseklenis.htm
http://angelasancartier.net/ethnic-style-in-fashion


407 

 

--------------------- «Ηζηνξία ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο ζην Δηζαγσγή ζεκάησλ γηα 

ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία». Γνθίκηα. 

Ησάλληλα, 2007, ζ.13-23. 

Αζελατθό Σερλνινγηθό Ηλζηηηνύην, πκπφζην γηα ηε δεκνηηθή γιψζζα, Αζήλα, 

Μάξηηνο 1964. 

Ατβαιηώηεο Βαζίιεο θαη  Αδακαληίδνπ νθία, Μνδίζηξεο θαη κνδηζηξηθή ζηελ 

Ξάλζε, ρξπζά βξαρηφιηα θαη ρακέλεο βέξεο, Ξάλζε, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Αλάπηπμεο Ξάλζεο, Πνιηηηζηηθό Αλαπηπμηαθό Κέληξν Ξάλζεο, 2006. 

Αιεμάθεο Διεπζ. Π., Σα γέλε θαη ε νηθνγέλεηα ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία ηεο 

Μάλεο, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα, 1980.  

Αιεμαλδξή Διέλε, «Γπλαίθεο, κόδα, έλδπζε, ζηνλ Αζελατθό Σύπν (ηέιε ηνπ 

19νπ αηώλα)», Αξραηνινγία & Σέρλεο, η.91 (2004), ζ.142-146. 

Αιεμηάδεο Μελάο, «Σνπηθέο εθεκεξίδεο θαη ιατθή πνίεζε», Λανγξαθία 38, 

1997, ζ.57. 

----------------------- «Διιεληθή Λανγξαθία θαη Έληππεο Πεγέο» ζην βηβιίν ηνπ 

Νεσηεξηθή Διιεληθή Λανγξαθία, Αζήλα, Ηλζηηηνύην ηνπ Βηβιίνπ- Α. 

Καξδακίηζα, 2011. 

Αιηκπέξηε σηεξία, Αη Ζξσίδεο ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Αζήλαη, ηππ. 

ηεθ. Σαξνπζόπνπινπ, 1933. 

Αιηπξάληε-Μαξάηνπ Λάνπξα θαη Σζαθκάθεο Γεκήηξεο, Παιηά θαη λέα 

επαγγέικαηα: Μηα πξνζέγγηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θχινπ, Αζήλα, Κ.Δ.Θ.Η., 2008. 

Αλαγλσζηόπνπινο Β. Γ., «Παηδηθά-Νεαληθά πεξηνδηθά», Γηαδξνκέο, η.32 (1993), 

ζ.311-316,  

Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, H Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο, 1840-1940, 

Αζήλα, Διιεληθή Δθδνηηθή Δηαηξεία A.E., 1947. 



408 

 

Άληεξζνλ Πέξη, Οη αληηλνκίεο ηνλ Αληφλην Γθξάκζη, (Μειέηε γηα ηνλ όξν 

«εγεκνλία» όπσο ηελ ελλνεί ν Γθξάκζη), Αζήλα, Μαξμηζηηθή πζπείξσζε, 1985, 

ζ. 16-21.  

Αλησλίνπ Γαπίδ, Σα Πξνγξάκκαηα ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο: 1833-1929. ηόκνη Α-

Γ, Αζήλα, ΗΑΔΝ, 1987-1989. 

Αξγπξόπνπινο Μηράιεο, VIP stories, Αζήλα, Φεξελίθε, 2009. 

Αζδξαράο πύξνο, Διιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία ηε-ηζ αη., Αζήλα, Δξκήο, 

1988. 

Απδίθνο Δπάγγεινο, Ζ ηαπηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο ζην Μεζνπφιεκν: Σν παξάδεηγκα 

ηεο Ζπείξνπ, Αζήλα, Καξδακίηζα, 1993  

Βατθνύζε Έκε, «Υξεζηνήζεηεο θαη δηακόξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λέσλ 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (18νο-19νο αηώλαο)», Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνχο πκπνζίνπ 

Ηζηνξηθφηεηα ηεο Παηδηθήο Ζιηθίαο θαη ηεο Νεφηεηαο, (Αζήλα, 1-5 Οθησβξίνπ 

1984), ηόκνο Α΄, ΗΑΔΝ, Αζήλα, 1986, ζ.277-299.  

Βαιάζζε-Αδάκ θαη Αξγπξηάδνπ Διέλε, «Ξεθπιιίδνληαο ηα πεξηνδηθά Διιελίο, 

Hellenia θαη ηηο Λνγνδνζίεο 100 ρξόλσλ», ζην 100 Υξφληα Δζληθφ πκβνχιην 

Διιελίδσλ, Αζήλα, Δζληθό πκβνύιην Διιελίδσλ, 2008,ζ.49-92. 

Βαξβνύλεο Μαλόιεο Γ., «Θξαθηθή ιανγξαθία θαη ηνπηθόο ηύπνο», Φσλή ηεο 

Ξάλζεο 6656, 19.10.1994, ζ.9. 

-------------------------- «Πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα θαη ηνπηθόο ηύπνο. Ζ πεξίπησζε 

κηαο ζακηαθήο εθεκεξίδαο», Πξαθηηθά πλεδξίνπ «Άμνλεο θαη πξνυπνζέζεηο γηα 

κηα δηεπηζηεκνληθή έξεπλα». Αζήλα, 1995, ζ. 91-107. 

-------------------------- «Ο ηνπηθόο ηύπνο θαη ε ιανγξαθία ηεο άκνπ», Άκπεινο 

2, επηέκβξηνο 1997, ζ.1, 4. 

-------------------------- «Δθεκεξίδεο θαη ιανγξαθία», Ο Καζηψηεο 200, 

Φεβξνπάξηνο 1998, ζ.5. 
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---------------------------«ύκβνια θαη πκβνιηζκνί ζηηο Διιεληθέο Παξαδνζηαθέο 

Δλδπκαζίεο,» Αξραηνινγία θαη Σέρλεο, η.84 (2002), ζ.37-42. 

----------------------------«Διιεληθόο πεξηνδηθόο ζξεζθεπηηθόο ηύπνο: Ζ 

πεξίπησζε ηνπ λαμηαθνύ πεξηνδηθνύ Αξγνθνηιηψηηζζα, Ζ Παλαγία ηεο Νάμνπ», 

Ναμηαθά. Δπεηεξίδα Οκνζπνλδίαο Ναμηαθψλ πιιφγσλ 1 (2011), ζ.37-57. 

Βαξίθα Διέλε θαη θιαβελίηε Κσζηνύια, (αλζνιόγεζε, κεηάθξαζε, ζρόιηα), Ζ 

εμέγεξζε αξρίδεη απφ παιηά: ειίδεο απφ ηα πξψηα βήκαηα ηνπ γπλαηθείνπ 

θηλήκαηνο, Αζήλα, Δθδνηηθή νκάδα γπλαηθώλ, 1981.  

Βαξίθα Διέλε, «Αόξαηε εξγαζία θαη επηδεηθηηθή θαηαλάισζε. Γίρσο ξνιόη νύηε 

κηζζό-εηθόλεο θαη πξαγκαηηθόηεηα ησλ γπλαηθώλ ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ ζηελ 

Αζήλα (1833-1870), Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνχο πκπνζίνπ Ηζηνξίαο: Νενειιεληθή 

Πφιε-Οζσκαληθέο θιεξνλνκηέο θαη ειιεληθφ θξάηνο, ηόκνο. Α', Αζήλα, Δηαηξεία 

Μειέηεο Νένπ Διιεληζκνύ, 1985, ζ.155-166. 

-------------- «Μηα δεκνζηνγξαθία ζηελ ππεξεζία ηεο γπλαηθείαο θπιήο, 

Γπλαηθεία πεξηνδηθά ζηνλ 19ν αηώλα», Γηαβάδσ, η.198 (1988), ζ.6-12. 

--------------- Με δηαθνξεηηθφ πξφζσπν: Φχιν, δηαθνξά θαη νηθνπκεληθφηεηα, 

Αζήλα, Καηάξηη, 2000. 

------------- Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηψλ. Ζ γέλλεζε κηαο θεκηληζηηθήο ζπλείδεζεο ζηελ 

Διιάδα, 1833-1907, Γ΄ έθδνζε, Αζήλα, Παπαδήζε, 2011. 

Βαξώλ Οληέη, Διιεληθφο λεαληθφο Σχπνο (1941-1945): Καηαγξαθή, ΗΑΔΝ, 

Αζήλα 1987. 

Veblen T., Ζ ζεσξία ηεο αξγφζρνιεο ηάμεο, κεη. Γ. Νηαιηάλεο, Αζήλα 1982. 

Βεξβεληώηε Σαζνύια, «Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο ςήθνπ ησλ 

γπλαηθώλ από ην ειιεληθό αληηζηαζηαθό θίλεκα (1941-1944», Γίλε, η.6 (1993), 

ζ.180-195. 

----------------------------- «Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο ςήθνπ ησλ 

γπλαηθώλ από ην ειιεληθό αληηζηαζηαθό θίλεκα (1941-1944», Γίλε, η.6 (1993), 

ζ.180-195. 
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----------------------- Ζ γπλαίθα ηεο Αληίζηαζεο. Ζ είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

πνιηηηθή, Αζήλα, Οδπζζέα, 1994. 

Bergeron Louis and Marcel Roncayolo, Απφ ηελ πξνβηνκεραληθή ζηε 

βηνκεραληθή πφιε, κεη. Ρ. Μπελβελίζηε, Π. Πνιέκε, Αζήλα, Δηαηξεία Μειέηεο 

Νένπ Διιεληζκνύ-Μλήκσλ, 1984. 

Βέξεκεο Θάλνο θαη Κνιηόπνπινο Γηάλλεο, Διιάο ε ζχγρξνλε ζπλέρεηα: Απφ ην 

1821 κέρξη ζήκεξα, Γ΄ έθδνζε, Αζήλα Καζηαληώηε, 2006. 

Βιαρνδήκνο Γεκήηξεο, Γηαβάδνληαο ην παξειζφλ ζηνλ Δγγνλφπνπιν: Λνγνηερλία 

θαη ηζηνξία: Απφ ηα αθξηηηθά ηξαγνχδηα κέρξη ηα πξνεπαλαζηαηηθά ρξφληα, Αζήλα, 

Ίλδηθηνο 2006. 

Borneman Ernest, Παηξηαξρία, Αζήλα, Μ.Η.Δ.Σ., 2001. 

Βνπγηνύθαο Α., Ηζηνξία Μφδαο. Σν θνζηνχκη απφ ηελ Αίγππην κέρξη ζήκεξα, 

Θεζζαινλίθε, Βνπγηνύθα, 1982.  

Βξέιιε-Εάρνπ Μαξίλα, «Κνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ζηελ ειιεληθή θνηλφηεηα, 

Αληηθαηνπηξηζκνί ζηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ. Σν παξάδεηγκα ηνπ ελδχκαηνο», Γσδψλε, 

18 (1989), ζ.177-191. 

----------------------------------- «Νόκνη θαη Καλνληζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ 

πνιπηέιεηα θαη ηηο ελδπκαηνινγηθέο δαπάλεο ζηε Γπηηθή Δπξώπε θαηά ην 

Μεζαίσλα θαη ηνπο Νεώηεξνπο ρξόλνπο», Γσδψλε, 20, η.1 (1991), ζ.227-263. 

(θαη ζε Αλάηππν). 

----------------------------------- «Υνξόο θαη έλδπκα: Παξάδνζε θαη 

αλαπαξάζηαζε», αλάηππν από ην ζπιινγηθό ηόκν Υνξφο θαη Κνηλσλία, Κόληηζα 

1994, ζ.97-109. 

-----------------------------------πγγξαθή ηνπ ιήκκαηνο «ελδπκαζία» ζηελ 

Δθπαηδεπηηθή Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηόκνο 22: «Φηινζνθία θαη Κνηλσληθέο 

Δπηζηήκεο», επηζη. ζύκβνπινο: Μ.Γ. Μεξαθιήο, Δθδνηηθή Αζελώλ, Αζήλα 

1997, ζ. 170-171. 

http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=3665
http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=28733
http://www.perizitito.gr/publishers.php?publisherid=865
http://www.perizitito.gr/publishers.php?publisherid=865
http://www.perizitito.gr/publishers.php?publisherid=865
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-----------------------------------Ζ ελδπκαζία ζηε Εάθπλζν κεηά ηελ Έλσζε (1864-

1910), Ίδξπκα Αγγειηθήο Υαηδεκηράιε, 2003. 

 ----------------------------------- «Έλδπκα θαη Γηαθήκηζε ζηελ Κεθαινληά ζηα 

ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα», ζην Αθηέξσκα ζηα Δθαηφ Υξφληα 

(1908-1909/2008-2009) ηεο Διιεληθήο Λανγξαθηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

πεξηνδηθνχ Λανγξαθία, Λανγξαθία, Γειηίνλ ηεο Διιεληθήο Λανγξαθηθήο 

Δηαηξείαο, ηόκνο. ΜΑ΄ XLI, Αζήλαη 2007-2009, ζ.73-138. 

----------------------------------- «Κνηλσλία θαη έλδπκα: Σν θπιεηηθό θαη εξσηηθό 

ππόβαζξν ηνπ ελδύκαηνο. Σαμηθέο δηαθξίζεηο. Αηζζεηηθή παξάκεηξνο», ζην 

ζπιινγηθό έξγν ησλ Μαλόιε Μ. Βαξβνύλε θαη Μαλόιε Γ. έξγε, Διιεληθή 

Λανγξαθία. Ηζηνξηθά, Θεσξεηηθά, Μεζνδνινγηθά, Θεκαηηθέο, ηόκνο Α΄, Αζήλα, 

Ζξόδνηνο, 2012, ζ.883-929. 

Βξέιιε-Εάρνπ Μαξίλα θαη Μαρά-Μπηδνύκε Νάληηα, «Μόδα θαη ειιεληθέο 

ηνπηθέο ελδπκαζίεο: Από ην θνιθιόξ ζην έζληθ», ζηα ππό δεκνζίεπζε Πξαθηηθά 

ηνπ πλεδξίνπ Παλεπηζηεκηαθψλ Λανγξάθσλ κε ην ζέκα «Ζ δηαρείξηζε ηεο 

παξάδνζεο. Ο ιατθφο πνιηηηζκφο αλάκεζα ζηνλ θνιθινξηζκφ, ζηελ πνιηηηζηηθή 

βηνκεραλία θαη ηηο ηερλνινγίεο αηρκήο», Κνκνηελή, (4-6 Οθησβξίνπ 2013). 

Γαιάηε Λύληε (επηκ), Εέθπξνο: Αηζζεκαηηθή βηβιηνζήθε απηνηειψλ 

κπζηζηνξεκάησλ, Αζήλα, Μνληέξλνη Καηξνί, 2004.  

--------------------- (επηκ), Μπνπθέην: Δβδνκαδηαία Δηθνλνγξαθεκέλε Φηινινγηθή 

Δπηζεψξεζηο, Αζήλα, Μνληέξλνη Καηξνί 2004. 

--------------------- (επηκ), Ο Θεαηήο: Δβδνκαδηαία Δηθνλνγξαθεκέλε 

Δπηζεψξεζηο, Αζήλα, Μνληέξλνη Καηξνί, 2004.  

Γαιάηεο Γηάλλεο, Γηα κηα κφδα Διιεληθή, Αζήλα, ΔΟΜΜΔΥ, 1985. 

Γαηόπνπινο Γ., Ζ ηζηνξία ηεο Αζελατθήο θνηλσλίαο, Υξνληθά θαη αλέθδνηα ησλ 

ρξφλσλ ηεο Βαζηιείαο ηνπ ζσλνο, Αζήλα, Αεηόο, 1942. 



412 

 

Γηαθνπκάθε-Μσξαΐηε Πελειόπε, «Ζ δηάρπζε ηε επξσπατθήο κόδαο ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα» ζην Γηνλύζεο Φσηόπνπινο, Σν έλδπκα ζηελ Αζήλα ζην 

γχξηζκα ηνπ 19νπ αηψλα, Αζήλα, Δ.Λ.Η.Α.,1999, ζ.470-493. 

Γηαλληηζηώηεο Γηάλλεο, Ζ θνηλσληθή ηζηνξία ηνπ Πεηξαηά: Ζ ζπγθξφηεζε ηεο 

αζηηθήο ηάμεο 1860- 1910, Αζήλα, Νεθέιε, 2006. 

Γθαζνύθα Μ., Ζ θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζην έξγν ηνπ Παπαδηακάληε, 

Αζήλα, Φηιηππόηε, 1998. 

------------------ Σν θχιν θάησ απφ ην πέπιν: Αλαπαξαζηάζεηο ηεο γπλαηθείαο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηε ιατθή παξακπζνινγία, Αζήλα, Γειθνί, 2004. 

Γθηδέιεο Γξεγνξίνο, Ζ Ρεηνξηθή ηνπ Δλδχκαηνο, Αζήλαη, 1974. 

Γθόηζε Υαξίθιεηα-Γιαύθε, Ο ιφγνο γηα ηε γπλαίθα θαη ηε γπλαηθεία θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία ζηελ Διιάδα (ηέιε 19νπ-αξρέο 20νχ αηψλα), δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 

Θεζζαινλίθε, 2002.  

Γθξνύπη Λ., Ζ έλλνηα ηεο εγεκνλίαο ζηνλ Γθξάκζη, Αζήλα, Θεκέιην 1977. 

Γιέδνο Μαλώιεο (ππεπζ. εθδ), Ζ Μαχξε Βίβινο ηεο Καηνρήο, Β΄ έθδνζε, 

Αζήλα, Δζληθό πκβνύιην γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ νθεηιώλ ηεο Γεξκαλίαο πξνο 

ηελ Διιάδα, 2006. 

Γιπηδνπξήο Αληώλεο, «Δύα Πάικεξ ηθειηαλνύ θαη Αληώλεο Φσθάο, ε θνζκηθή 

εξαζηηερλία, ν Αηζζεηηζκόο θαη νη απαξρέο ηεο ελδπκαηνινγίαο ζην λενειιεληθό 

ζέαηξν, επηκ: Αγλή Μνπδελίδνπ, Διιεληθή θελνγξαθία-Δλδπκαηνινγία, Πξαθηηθά 

Ζκεξίδαο, Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Αζήλα, 2002, 

ζ.126-142. 

Γαββέηαο Γεκνζζέλεο, Μφδα θαη κνληέξλα Σέρλε, Αζήλα, Δπξαζία, 2008. 

-------------------------- Μφδα θαη ζχγρξνλε ηέρλε, Δπξαζία, 2011. 

Γαλόπνπινο Κσζηήο θαη Υαηδνπνύινπ Λίηζα, Ζ Δπηέξπε (1847-1855), 

Θεζζαινλίθε, Studio University Press,1997.  

http://www.biblionet.gr/author/14824/������_����������
http://www.biblionet.gr/author/5075/�����_�����������
http://www.biblionet.gr/com/117/University_Studio_Press
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Γειβεξνύδε Διίδα-Άλλα, Οη λένη ζηηο θσκσδίεο ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ 

(1948-1974), Αζήλα, ΗΑΔΝ, 2004.  

Γεξηηιήο Γεώξγηνο, Διιεληθή νηθνλνκία 1830-1910 θαη βηνκεραληθή επαλάζηαζε 

(1830-1910), Αζήλα, άθθνπιαο, 1984. 

Γεκαξάο Αιέμεο, «Σα εθπαηδεπηηθά θαηά ηνλ Αγώλα», Αζήλα, Νέα Δζηία, 

Αθηέξσκα ζην Δηθνζηέλα, (Υξηζηνύγελλα 1970), η.1043, ζ. 51-59. 

--------------------- H κεηαξξχζκηζε πνπ δελ έγηλε: Σεθκήξηα ηζηνξίαο, ηόκνο 2, 

Αζήλα, Δξκήο, 1973. 

-------------------- Ζ κεηαξξχζκηζε πνπ δελ έγηλε, ηόκνο Α΄, 1821-1894, Αζήλα, 

Δξκήο, 1983. 

--------------------- Διιεληθά παηδαγσγηθά πεξηνδηθά 1831-1991: βηβιηνγξαθία 

1831-1974 α’ θάζε , ππό Γεκαξά Α. 1932-2012, Υ. Αζαλαζηάδεο, 1962-. 

Αζήλα, Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλάο, Αζήλα, 2004.  

Γεκαξάο Κσλζηαληίλνο Θ., Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο, Δ΄
 

έθδνζε, Αζήλα, 

Δξκήο, 1983. 

Γεκεηξέιεο Λεσλίδαο, Παγθφζκηα εηθνλνγξαθεκέλε ελδπκαηνινγία: 5.000 

ρξφληα ηζηνξίαο κφδαο, ηόκνη 1-5, Θεζζαινλίθε Οξγαληζκόο Γεκεηξέιε, 

1992,1993.  

Γξαγνύκεο Νηθόιανο, Ηζηνξηθαί Αλακλήζεηο, ηόκνο Α', Αζήλα, 1973 [1874]. 

Γξνγίδεο Γ., Ζ επηθνηλσλία θαη ν Σχπνο, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 

2009. 

Γξνύιηα Λνπθία, «Οη Δλδπκαηνινγηθέο Μεηαιιαγέο ζηα Υξόληα ηεο 

Γηακόξθσζεο ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ», Δπηζηεκνληθό πκπόζην, Ο Ρνκαληηζκφο 

ζηελ Διιάδα, (12 θαη 13 Ννεκβξίνπ 1999), Αζήλα, Δηαηξεία πνπδώλ 

Νενειιεληθνύ Πνιηηηζκνύ θαη Γεληθήο Παηδείαο (ηδξπηήο ζρνιή Μσξαΐηε), 

1999, ζ.127-145. 
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Γξνύιηα Λνπθία θαη Κνπηζνπαλάγνπ Γηνύια, (επηκ.), Δγθπθινπαίδεηα ηνπ 

Διιεληθνχ Σχπνπ 1784-1974, Δθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δεκνζηνγξάθνη, εθδόηεο, 4 

ηόκνη, Αζήλα, Δ.Η.Δ., ΗΝΔ, 2008. 

Διεθάληεο Άγγεινο, «Δζληθνθξνζύλε: Ζ ηδενινγία ηνπ ηξόκνπ θαη ηεο 

ελνρνπνίεζεο» ζην ζπιινγηθό, Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηελ πξψηε 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν (1945-1967), ηόκνο 1, 4
ν
 Δπηζηεκνληθό πκπόζην (24-27 

Ννεκβξίνπ 1993) Αζήλα, Ίδξπκα άθε Καξάγησξγα, 1994,ζ.645-654. 

------------------------- Μαο Πήξαλ ηελ Αζήλα, Ξαλαδηαβάδνληαο κεξηθά ζεκεία ηεο 

Ηζηνξίαο 1940-1950, Αζήλα, Βηβιηόξακα, 2003. 

«Δλδπκαζία», Νεψηεξνλ Δγθπθινπαηδηθφλ Λεμηθφλ Ζιίνπ, Δγθπθινπαηδηθή 

Δπηζεψξεζηο Ζιίνπ, ηόκνο η΄, Αζήλαη, ρ.ρ., ζ.872.  

ΔΤΔ, Απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο 7
εο

 Απξηιίνπ 1951, 

ηόκνο ΗΗ, ελ Αζήλαηο εθ ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ,1958. 

Εαραξόπνπινο Νίθνο, Ζ παηδεία ζηελ ηνπξθνθξαηία, Θεζζαινλίθε, Πνπξλάξα, 

1983. 

Εηάγθνο Νηθ. Γ., Σνπξθνθξαηνχκελε Ήπεηξνο. Σηκαξησηηζκφο, αζηηζκφο, 

λενειιεληθή αλαγέλλεζε (1648-1820), Αζήλα, νθόιε, 1974. 

Εηώγνπ-Καξαζηεξγίνπ ηδεξνύια, Ζ Μέζε Δθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ ζηελ 

Διιάδα (1830-1893), Αζήλα, ΗΑΔΝ, 1986. 

-------------------------------------------- «Φξνλίκνπο δεζπνηλίδαο θαη άξηζηαο 

κεηέξαο, ηόρνη παξζελαγσγείσλ θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηνλ 19ν αηώλα», 

Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνύο πκπνζίνπ Ηζηνξηθφηεηαο ηεο Παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο 

Νεφηεηαο, ηόκνο Β΄, Αζήλα, ΗΑΔΝ, 1986, ζ. 476-496. 

-------------------------------------------- Γπλαίθεο θαη Αλψηαηε εθπαίδεπζε ζηελ 

Διιάδα: νη πξψηεο θνηηήηξηεο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ (1890-1920), 

Θεζζαινλίθε, 1988. 

-------------------------------------------- «Ζ εμέιημε ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηε 

γπλαηθεία εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα», Β. Γειεγηάλλε θαη . Εηώγνπ, Δθπαίδεπζε 
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θαη θχιν: Ηζηνξηθή δηάζηαζε θαη ζχγρξνλνο πξνβιεκαηηζκφο, Θεζζαινλίθε, 

Βάληα, 1993, ζ.71-93. 

-------------------------------------------- «Πξν ησλ Πξνππιαίσλ. Ζ εμέιημε ηεο 

Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθώλ ζηελ Διιάδα»,  Β. Γειεγηάλλε θαη . 

Εηώγνπ, Δθπαίδεπζε θαη θχιν: Ηζηνξηθή δηάζηαζε θαη ζχγρξνλνο πξνβιεκαηηζκφο, 

Θεζζαινλίθε, Βάληα, 1993, ζ.333-415. 
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Δικόνα 8  

 

Δικόνα 9 

«Γ», Πεπίοδορ Β΄, η.1, Ιούνιορ 2008, ζ.15 

Δικόνα 8: Ο ππωηόηοκορ γιόρ ηος Σεπζόποςλος, Χπήζηορ. 

Δικόνα 9: Ο δεςηεπόηοκορ γιόρ ηος, Άπηρ. 
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Δικόνα 10: η.1176, Μάπηιορ 2000, ζ.62 

«Φεβξνπάξηνο ηνπ 1945. Αλαθνηλώλεηαη ε ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο θαη ν 

Δπάγγεινο Σεξδόπνπινο (δεμηά, ζηελ άθξε), απνηππώλεη ζην δεκνζηνγξαθηθό 

ζεκεησκαηάξην ηα ίρλε ηεο ηζηνξίαο. Μεηαμύ άιισλ δηαθξίλνληαη νη Γηώξγνο 

ηάληνο, Ζιίαο Σζηξηκώθνο, Παπζαλίαο Καηζώηαο, Μήηζνο Παξηζαιίδεο».  
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Δικόνα 11: Πηγή: Κόκκινορ Φάκελορ 

«Ζ Απειεπζέξσζε. Σνπ ζπλεξγάηε καο…ΣΑΚΖ». κίηζο ηος Σεπζόποςλος για ηον 

Ρηδνζπάζηε (δεκαεηία 1940).  

 

 

Δικόνα 12: Πηγή: Κόκκινορ Φάκελορ 

«Δθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Αζήλα. Σνπ ζπλεξγάηε καο…ΣΑΚΖ». κίηζο 

ηος Σεπζόποςλος για ηον Ρηδνζπάζηε (δεκαεηία 1940)  
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Δικόνα 13: η.1176, Μάπηιορ 2000, ζ.61 

«Με ηηο γπλαίθεο ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ, αιιά θαη κε ηνλ γηό ηνπ Άξε (αξηζηεξά, θαη ηνλ 

αδειθό ηνπ Αληώλε (ζην βάζνο δεμηά) παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ 1965. Από 

αξηζηεξά (όξζηεο) Καίηε Καξαθόηζνγινπ, Ηζκήλε Σακβαθάθε, Αιίθε ηζκαλίδνπ, 

Όιγα Ησάλλνπ, Δηξήλε Μπνπδάιε, Δπζηαζία Ναππιηώηνπ θαη Φσθώ Θενδώξνπ, 

(θαζηζηέο). Ρνύια Μεηξνπνύινπ, Διέλε Υξηζαλζαθνπνύινπ, Φαλή Πεηξαιηά, Έθε 

Αξγπξνπνύινπ, ΝόλεΘεκειή, Πέπε Κσζηνπνύινπ (Μπνπδνύια)» 
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Δικόνα 14: η.433 (1966), ζ.5 

Σο ζςγσαπηηήπιο γπάμμα ηος Walt Disney ππορ ηον Δςάγγελο Σεπζόποςλο, για 

ηην έκδοζη ηος εικονογπαθημένος πεπιοδικού Μίθπ Μάνπο.  
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Δικόνα 15: η.1176, Μάπηιορ 2000, ζ.59 

Ο Δςάγγελορ Σεπζόποςλορ παπακολοςθεί ηη ζηοισειοθεζία ηων ππώηων ζελίδων 

ηηρ «Γ» ζηην ππώηη ιδιόκηηηη λινοηςπική μησανή. 
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Δικόνα 16: η.1176, Μάπηιορ 2000, ζ.16. 

Ένα από ηα ππώηα έπγα ηος Δςάγγελος Σεπζόποςλος πος  «απεηθνλίδεη θάπνηνλ 

κεηξνπνιίηε». Ανήκει ζηην οικογένειά ηος και έσει σπονολογία 1922. «Σν 

θηινηέρλεζε δειαδή κεηαμύ δέθα θαη δεθαπέληε εηώλ» όπωρ αναθέπει 

δεςηεπόηοκορ γιόρ ηος Άπηρ.  
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Δικόνα 17: η.1176, Μάπηιορ 2000, ζ.14. 

 

 «Δθείλν πνπ κνπ έθαλε εληύπσζε [‘όπσο αλαθέξεη ν Άξεο Σεξδόπνπινο] ζηα 

πνξηξέηα ειηθησκέλσλ δελ ήηαλ ε άςνγε ηερληθή, αιιά ην πώο ζε ηόζν λεαξή 

ειηθία [ν παηέξαο ηνπ] δηάιεγε λα απνηππώζεη απηό ην βιέκκα ησλ ειηθησκέλσλ 

αλδξώλ πνπ δείρλεη όηη δελ θνβνύληαλ ην ζάλαην»  
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Δικόνα 18: η.1176, Μάπηιορ 2000, ζ.67 

 «Έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα έξγα ηνπ ηελ επνρή πνπ θνηηνύζε ζηελ ζρνιή θαιώλ 

Σερλώλ» όπωρ αναθέπει δημοζίεςμα ηηρ «Γ». 
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Δικόνα 19: η.1176, Μάπηιορ 2000, ζ.67 

κίηζο ηος Αλέκος Μακπόποςλος, Απσιζςνηάκηη ηων ππώηων σπόνων ηηρ «Γ» 

«δια σειπόρ ΣΔΡΕΟ».  

 

 

Δικόνα 20: η.1176, Μάπηιορ 2000, ζ.71 

Μακέηα για γπαμμαηόζημο από ηα σέπια ηος Δςάγγελος Σεπζόποςλος. 
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Δικόνα 21: η.1176, Μάπηιορ 2000, ζ.68 

«Νεθξή θύζε από ηνλ επαίζζεην ρξσζηήξα ηνπ Σεξδόπνπινπ». 
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Δικόνα 22: η.1176, Μάπηιορ 2000, ζ.58 

Ο Δςάγγελορ Σεπζόποςλορ ζηην δύζη ηηρ ζωήρ ηος.  
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Δηθόλα 23: η.80 (1953), ζ.13            Δηθόλα 24: η.80 (1953), ζ.14 

 

 

   

         Δηθόλα 25: η.80 (1953), ζ.14                  Δηθόλα 26: η.418 (1966), ζ.4. 

 

Δηθόλα 23: Ο πξώηνο αξρηζπληάθηεο Αι. Μαθξόπνπινο. (1950-1955)  

Δηθόλα 24: Ο Ζιίαο Μπαθόπνπινο, ν αξρηζπληάθηεο ηεο πεξηόδνπ 1955-1957.  

Δηθόλα 25: Ο Αιέμαλδξνο Καξξέξ πνπ εθηόο ησλ άιισλ από ην 1957 θξαηά άηππα 

ηελ αξρηζπληαμία.  

Δηθόλα 26: Ζ Δηξήλε Μπνπδάιε (ζην θέληξν) ε πξώηε Δηεπζύληξηα πληάμεωο ζηελ 

αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, κε ηνλ Δπάγγειν Σεξδόπνπιν θαη ηελ Δπζηαζία 

Ναππιηώηνπ. 
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Δηθόλα 27: η.674 (1975), ζ.25. 

 

   

Δηθόλα 28: η.639 (1974), ζ.40 

 

Δηθόλα 27: Ζ Δηεπζύληξηα πληάμεωο Μαξηάλλα Μνπηδνπξίδνπ, ε δηάδνρνο ηεο 

Μπνπδάιε. 

Δηθόλα 28: Ο Γεκήηξεο Καηζίκεο πνπ από ην 1974 αλαιακβάλεη ηελ αξρηζπληαμία. 
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          Δηθόλα 29: η.80 (1953), ζ.14                   Δηθόλα 30: η.8 (1953), ζ.14 

 

 

Δηθόλα 31: η.654 (1975), ζ.32 

Δηθόλα 29: Ζ Υξύζα Παξαδείζε. (Μαγεηξηθή) 

Δηθόλα 30: Ο Γ. ηαύξνπ, πνπ ππνγξάθεη κε ην ςεπδώλπκν «ΠΕΡΙΕΡΓΟ» ηελ 

ζηήιε «Μαηηέο από ην Παξάζπξν». 

Δηθόλα 31: Ο Κώζηαο Βάξλαιεο, από ηνπο πξώηνπο ζπλεξγάηεο ηεο «Γ». «Σα 

πνιύηηκα θείκελά ηνπ ήηαλ γξακκέλα ζε ππνδεηγκαηηθή, δωληαλή, ρπκώδε γιώζζα» 

θαη ππνγξακκέλα κε ην ςεπδώλπκν «Ιζηνξηθόο» 
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Δηθόλα 32: η.399 (1965), ζ.35 

Ζ Άλλπ Κνιηζηδνπνύινπ, ε κόιηο ηόηε δεθαεπηάρξνλε καζήηξηα ηεο Γεξκαληθήο 

ζρνιήο,, ε «θνπέιια ηνπ γπκλαζίνπ [πνπ] ζπδεηά κε ηηο ζπκκαζήηξηέο ηεο» λνεξά ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ηηο απαζρνινύλ, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960. 

 

    

Δηθόλα 33: η.80 (1953), ζ.14                 Δηθόλα 34: η.80 (1953), ζ.15 

Δηθόλα 33: Ο Γηάλλεο Εαραξάθεο ν «πληάθηεο Γξαθείνπ», εηδηθόο «ηξαληπθηέξ» 

(κεηαθξαζηήο). 

Δηθόλα 34: Ζ Μέιε Γεπόιια, «κηα από ηηο πξώελ δέθα ωξαηόηεξεο γπλαίθεο ηεο 

Αζήλαο, κεηαθξάζηξηα γαιιηθώλ λνπβειώλ θαη δηεγεκάηωλ». 
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         Δηθόλα 35: η.80 (1952), ζ.15                       Δηθόλα 36: η.80 (1952), ζ.15 

 

    

         Δηθόλα 37: η.80 (1953), ζ.13                        Δηθόλα 38: η.80 (1953), ζ.15 

 

Δηθόλα 35: Ζ Μαίξε θνξδηάινπ, κεηαθξάζηξηα ηηαιηθώλ δηεγεκάησλ. 

Δηθόλα 36: Ο πνιύ ζεκαληηθόο δσγξάθνο Αιέθνο Κνληόπνπινο  επηκειείηαη ηελ 

εηθνλνγξάθεζε δηεγεκάησλ θαη κπζηζηνξεκάησλ. 

Δηθόλα 37: Ο Γηάλλεο Ρεθιείηεο  ν «Καιιηηέρλεο» πνπ «θηηάρλεη  ηα ζρέδηα, ηα 

ρξώκαηα (…) θαη ηηο ζειίδεο» ηνπ πεξηνδηθνύ ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. 

Δηθόλα 38: Ζ Σδέλλπ Μειηζζελνύ-Παπαδάθε. (Παηδηθέο ζειίδεο) 
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Δηθόλα 39: η.80 (1953), ζ.15                     Δηθόλα 40: η.80 (1953), ζ.14 

 

 

Δηθόλα 41: η.8 (1953), ζ.14 

Δηθόλα 39: Ζ Μαίξε Σαηάγηα. (Διεύζεξν Ρεπνξηάδ) 

Δηθόλα 40: Ζ Σόλπ Μπξάηζνπ θαη κεηέπεηηα Γηαλλήινπ. (Θέκαηα νκνξθηάο). 

Δηθόλα 41: Ο Γηώξγνο εξεηάθνο (Γηαθόζκηζε)  
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        Δηθόλα 42: η.80 (1953), ζ.13                       Δηθόλα 43: η.80 (1953), ζ.13 

 

 

Δηθόλα 44: η.408 (1965), ζ.115 

Δηθόλα 42: Ζ Σδέιια Κξηκίδε. (Πιέμηκν) 

Δηθόλα 43: Ζ Οιπκπία Μπόληδνπ –Δμάξρνπ. (Παηξόλ) 

Δηθόλα 44: Ζ ζπνπδαία Αγγειηθή Υαηδεκηράιε .  
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Δηθόλα 45: η.425 (1967), ζ.40 

Ο ινγνηέρλεο, αθαδεκατθόο πύξνο Μειάο. 

 

 

Δηθόλα 46: η.80 (1953), ζ.13. 

Ζ αληαπνθξίηξηα κόδαο ηνπ πεξηνδηθνύ ζηηο Βξπμέιιεο Μίθε Μπνύθνπξα. 
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Δηθόλα 47: η.80 (1953), ζ.13 

Ζ ζπληάθηξηα κόδαο Λίλα Αηιηαλνύ. 
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Δηθόλα 48: η.91 (1953), ζ.27 

Ζ Ρέλα Βειηζζαξίνπ (κε ηνλ δηάζεκν Γάιιν εζπνηό Εάλ Μαξαί.), ε 

θηλεκαηνγξαθηθή ε ζπληάθηξηα ε νπνία ζηελ δεθαεηία ηνπ 1950 δηαρεηξίδεηαη ηα 

ζέκαηα κόδαο αιιά επί πιένλ ηελ αηζζεκαηηθή αιιεινγξαθία. (Μπξηώ) 

 

Δηθόλα 49: η.80 (1953), ζ.15 

Ο «Παηδαγωγόο» ηνπ πεξηνδηθνύ Υαξ. Μερηώηεο 
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Δηθόλα 50: η.9 (1950), ζ.12. 

Ζ Καηίλα Παμηλνύ, ζε ζπλέρεηεο αθεγείηαη ζηηο αλαγλώζηξηεο ηα θπξηόηεξα 

πεξηζηαηηθά από ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα πνπ έδεζε καθξηά από ηελ Διιάδα. 
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Δηθόλα 51: η.674 (1975), ζ.25 

Ζ νθία Μαιηέδνπ. 

 

Δηθόλα 52: η.674 (1975), ζ.24 

Ζ Μαξία Καξαβία, πνπ από ηε ιήμε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζηε «Γ» ζα θαηαζέζεη 

ηελ επαηζζεζία ηεο ζε πιάηνο ζεκάησλ σο ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ.  
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Δηθόλα 53: η.582 (1972), ζ.38 

Ζ Εσγξαθίλα-Αιίθε ηζκαλίδνπ, ε θαιιηηέρλεο ηεο ζειηδνπνίεζεο ηνπ πεξηνδηθνύ 

από ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη εμήο.  
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Δηθόλα 54: η.282 (1960), ζ.20 

Ζ ζρεδηάζηξηα κόδαο ηνπ πεξηνδηθνύ Κόλη Παιαηνινγνπνύινπ ζην θέληξν, 

αξηζηεξά ε Ρέλα Βειηζζαξίνπ θαη δεμηά ε Σδέελ Μάλζθειλη, «ε μαλζεηά γόεζζα 

ηεο ακεξηθαληθήο νζόλεο», κε ηελ «κηθξνύια ηεο» Μαξί Σδέελ.  

 

Δηθόλα 55: η.418 (1966), ζ.52 

Ζ Όιγα Λανπόδε θαη ύζηεξα Ησάλλνπ. 
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Δηθόλα 56: η.421 (1966), ζ.40 

H Φαλή Πεηξαιία, (κε ηνλ γάιιν εζνπνηό Εάλ-Κιώλη Μπξηαιύ), ε ζπλάθηξηα πνπ 

από ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 αλαιακβάλεη ηηο αληαπνθξίζεηο κόδαο ζην Παξίζη θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζηε Ρώκε, πξσηόηππε δνπιεηά πνπ ζέηεη ηηο βάζεηο ηεο 

δεκνζηνγξαθίαο κόδαο ζηελ Διιάδα..  
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Δηθόλα 57: η.288 (1961), ζ.40 

Ζ Νίθε Σζνιάθε.  
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Δηθόλα 58: η.750 (1978), ζ.17 

Ζ Όιγα Μπαηή. 

 

 

Δηθόλα 59: η.669 (1975), ζ.7 

Ζ Καηεξίλα Σεξδνπόπινπ (κε ηελ Mme Grès), ε ππεύζπλε κόδαο ηεο «Γ» ζηελ 

δεθεηία ηνπ 1970. 
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Δηθόλα 60: η.647 (1974), ζ.52 

Ζ Πέιιε Κεθαιά. 

 

 

Δηθόλα 61: η.644 (1974), ζ.33 

Ζ Βεαηξίθε πειηάδε (κε ηνλ εγέηε ηεο Κύπξνπ Αξρηεπίζθνπν Μαθάξην). 
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Δηθόλα 62: η.650 (1974), ζ.76 

Ζ Όιγα Μπαθνκάξνπ. 

 

 

Δηθόλα 63: η.633 (1974), ζ.46 

Ζ Φξίληα Μπηνύκπη (κε ηνλ Ννκπειίζηα Οδπζζέα Διύηε). 
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Δηθόλα 64: η.674 (1975), ζ.25 

Ζ Ρνύια Μεηξνπνπινπ (κε ην ηξαγνπδηζηή Δξβέ Βηιάξ). 

 

 

Δηθόλα 65: η.450 (1967), ζ.87 

Ζ αζηξνιόγνο Μαξία Μεηαιιηλνύ. 
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Δηθόλα 66: η.541 (1970), ζ.51 

Ζ Ληιή Εσγξάθνπ (κε ηνλ εζνπνηό, ζθελνζέηε θαη ηδξπηή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο, 

Κάξνιν Κνύλ). 

 

 

Δηθόλα 67: η.377 (1964), ζ.21 

Ζ αληαπνθξίηξηα ηεο «Γ» ζην Υόιπγνπλη Κιαίξ Αιεμάληεξ-Αζελαίνπ (ζην 

θέληξν), γλσξίδεη ην πεξηνδηθό ζηελ ζηελ Βίξλα Λίδη θαη ηνλ Σδάθ Λέκκνλ. 
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Δηθόλα 68: η.456 (1967), ζ.30 

Σν 1967, ζηελ «4ε Μπηελάιε Χηνύκνξ θαη Σέρλεο», ζην Σνιεληίλν ηεο Ηηαιίαο, ν 

ΚΤΡ ζπκκεηέρεη κε ηέζζεξεηο γεινηνγξαθίεο ηνπ πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζηελ «Γ», 

θαη απηή ηνπ ηεύρνπο 456, κε ζέκα ην παγθνζκίσο δηάζεκν κνληέιν ηεο επνρήο 

Σνπΐγθπ, «παίξλεη κόληκε ηηκεηηθή ζέζε ζην εθεί ‘Δηεζλέο Μνπζείν Χηνύκνξ’». 
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     Δηθόλα 69: η.1, 1.2.1950                                Δηθόλα 70: η.1263: Σεπηέκβξηνο 2007 

Δηθόλα 69: Τελ 1.2.1950 θπθινθνξεί ην Δπάγγεινο Τεξδόπνπινο ν πεξηνδηθό κε ηίηιν Η ΓΤΝΑΘΚΑ ΚΑΘ ΣΟ ΠΪΣΘ 

Δηθόλα 70: Τν ηειεπηαίν ηεύρνο ηεο «Γ» ηωλ εθδόζεωλ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΡΖΟΠΟΤΛΟ ΕΚΔΟΣΘΚΑΘ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ Α.Ε. 



43 

 

 

Δηθόλα 71: Πεξίνδνο Β΄, η.1, Ινύληνο 2008 

Ο Δπάγγεινο Τεξδόπνπινο, ν εγγνλόο ηνπ ηδξπηή ηεο ΓΤΝΑΘΚΑ θαη ν ηειεπηαίνο Διεσθσνηής ηωλ εθδόζεωλ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

ΣΕΡΖΟΠΟΤΛΟ ΕΚΔΟΣΘΚΑΘ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ Α.Ε. (η.1 ζ.16) 
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Δηθόλα 72: Πεξίνδνο Β΄, η.1, Ινύληνο 2008          Δηθόλα 73: Πεξίνδνο Γ΄, η.01,Μάηνο 2014 

Δηθόλα 72: Τν πξώην ηεύρνο ηεο «Γ» από ηηο  Εκδόζεις ηης Καθημερινής Α.Ε. (ζην εμώθπιιν ε Ακαιία Μνπηνύζε) 

Δηθόλα 73: Τν πξώην ηεύρνο ηεο «Γ» από ηηο  ηωλ Εκδόζεων Unique Media A.E. (ζην εμώθπιιν ε Μαξηλέιια). 
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Δηθόλα 74: η.207, 25.12.1957                               Δηθόλα 75: η.235, 21.1.1959 

Δηθόλα 74: Από ην ηέινο ηνπ Γεθέκβξηνπ ηνπ 1957ν ηίηινο ηνπ πεξηνδηθνύ πεξηνξίδεηαη θαη γίλεηαη Η ΓΤΝΑΘΚΑ. 

Δηθόλα 75: Από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1959 ν ηίηινο ζηαζεξνπνηείηαη πιένλ ζε ΓΤΝΑΘΚΑ.  
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Εικόνα 76: τ.324 (1962), σ.13 

Το 1962, «ζε διαγωνιζμό επί διεθνούς επιπέδοσ η «Γ» ανεδείτθη ως ένα από ηα 

ένδεκα καλύηερα γσναικεία περιοδικά ηοσ κόζμοσ». 
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Εηθόλα 77: η. 363, 18.12.1963 

Τα Χξηζηνύγελλα ηνπ 1963 ν Τεξδόπνπινο θπθινθνξεί ηε «Γ» κε δηπιό εμώθπιιν, ην πξώην όπωο θαίλεηαη ζηνλ πεξηνδηθό 

Τύπν ηνπ ηόπνπ καο. Σηελ θωηνγξαθία «πλάι ζηα γιορηαζηικά πακέηα με ηις μεγάλες κορδέλες η Μίρκα Καλανηζοπούλοσ 

ταμογελάει εσηστιζμένη». Φωηνγξαθία «Studio Αλίκη». 
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Εηθόλα 78: η.451, 28.4.1967 

Από ηνλ Απξίιην ηνπ 1967 ε «Γ» ηππώλεηαη νιόθιεξε ζε ηινπζηξαζηόλ ραξηί. Σην εμώθπιιν «η Έθη Μελά με μονηέλο ηοσ 

Μασρόποσλοσ» 
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Εηθόλα 79: η.663 (1975), ζ.28                                     Εηθόλα 80: η.663 (1975), ζ.32 

Εηθόλεο 79-80: Από ην 1975 ε «Γ» εηζάγεη ηελ ηερληθή επεμεξγαζίαο εηθόλαο κε αεξνγξάθν. 
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Εηθόλα 81                                                                    Εηθόλα 82 

Εηθόλα 81: ΕΛΛΗΝΙΔΑ, η.2, 19.12.1961 

Εηθόλα 82: ΑΘΗΝΑΙΑ, η. Ννεκβξίνπ 1964 (ρωξίο αξίζκεζε ) (Ε.Λ.Ι.Α.) 
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Εικόνα 83: η.56 (1952), ζ.10-11 

Ο οδηγόρ ηηρ μόδαρ: ΝΣΙΟΡ, ΜΠΑΛΜΑΙΝ, ΛΑΝΒΕΝ-ΚΑΣΙΛΛΟ, ΜΑΓΚΤ ΡΟΤΦ-ΜΑΝΣΕΛ, ΚΑΡΒΕΝ, ΖΑΝ ΝΣΕΑΙ, 

ΖΑΚ ΦΑΘ, ΖΑΚ ΥΑΪΜ, ΖΑΚ ΓΚΡΙΦ, ΖΑΝ ΛΑΦΟΡΙ.  
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Εικόνα 84: η.3 (1950), ζ.34-35 

ςμβοςλέρ: «Πποζέξηε ηα ελαηηώμαηα ηηρ ζιλοςέηαρ ζαρ». 
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Εικόνα 85: η.358 (1963), ζ.36-39 

Σέζζεπειρ ζελίδερ με ζςμβοςλέρ: «Μάθεηε να νηύνεζηε ζωζηά. Καμοςθλάπεηε ηα ‘αδύνατα’ ζημεία ηηρ ζιλοςέηαρ ζαρ»   (παπαδείγμαηα 

ανά πεπίπηωζη με ζκίηζα). 
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Εηθόλα 86: η.70 (1952), ζ.7 

πκβνπιέο Νηηόξ: «Η γθαξληαξόκπα ζαο» 
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Εηθόλα 87: η.75 (1952), ζ.15 

πκβνπιέο Νηηόξ: «Η θνκςόηεο δελ έρεη ειηθία» 
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Εηθόλα 88: η.79 (1953), ζ.58 

πκβνπιέο Νηηόξ: Σα ρξώκαηα ζηε κόδα. «Όζο περηζζόηερο προτωρώ ζηελ Τέτλε 

κοσ, ηόζο αληηιακβάλοκαη ηο κεγάιο ρόιο ποσ παίδοσλ ηα τρώκαηα ζηο ληύζηκο. 

Ασηά σποζηερίδεη θαη αλαπηύζζεη ζηο ζεκερηλό ηοσ άρζρο ο Κρηζηηάλ Νηηόρ, ο 

κεγάιος ασηός δεκηοσργός ηες παρηδηάληθες κόδας»  
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Εηθόλα 89: η.2 (1950), ζ.30 

«Μηα πξαθηηθή κέζνδνο γηα λα κάζεηε: Κνπηηθή θαη Ραπηηθή» (ζε ζπλέρεηεο 
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Εηθόλα 90: η.55 (1950), ζ.14 

«Η πην ηειεηνπνηεκέλε Παξηδηάληθε Μέζνδνο Κνπηηθήο» (ζε ζπλέρεηεο) 
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Εηθόλα 91: η.2 (1950), ζ.88 

«’Η ΓΥΝΑΙΚΑ θη ηο Σπίηη’, ζαο πξνζθέξεη κηα εύθνιε θαη πξαθηηθή Μέζνδν 

Κεληεκάησλ θαη Πιεθηηθήο». (ζε ζπλέρεηεο) 
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Εηθόλα 92: η.290 (1961), ζ.53 

«Πώο βάδνπκε πόληνπο ζηε βειόλα. Σα είδε ησλ πόλησλ» (ζειίδα από ην 

παξάξηεκα ηεο «Γ» κε ηίηιν: «Σν Αιθαβεηάξην ηνπ πιεμίκαηνο» 
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Δικόνα 93: η.4 (1950), ζ.50-51 

Δπιδιοπθώζειρ: «Ανανεώζηε ηα θοπέμαηά ζαρ για να γίνοςν ανοιξιάηικα». 
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Δικόνα 94: η.85 (1953), ζ.34-35 

Δπιδιοπθώζειρ: «Πώρ να αλλάξεηε ηα πεπζινά ζαρ». 
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Δικόνα 95: η.150 (1955), ζ.8-9 

Δπιδιοπθώζειρ: «Γιοπθώζηε ηα πεπζινά …θοπέμαηα». 
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Δικόνα 96: η.549 (1971), ζ.54-55 

Δπιδιοπθώζειρ: «Σο πεπζςνό θόπεμα μίνι δεν είναι για πέηαμα». 
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Δικόνα 97: η.9 (1950), ζ.30-31 

Παηπόν: «Κότηε μόνη ζαρ και πάτηε αςηό ηο ζοπη». 
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                                                       Δικόνα 98: η.323 (1962), ζ.27.                        Δικόνα 99: η.399 ( 1965), ζ.67 

Δικόνα 98: «Κομτή. Μια πλήπηρ γκαπνηαπόμπα από ηα θαςμάζια καλοκαιπινά παηπόν πος ζαρ πποζθέπει η ‘Γ’». 

Δικόνα 99: «Δννέα όμοπθα θοπεμαηάκια για μικπέρ δεζποινιδούλερ». (παηπόν) 
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                         Δικόνα 100                                                            Δικόνα 101                                                          Δικόνα 102 

η.514 (1969), ζ.51-53 

Δικόνερ 100-102: «Παηπόν για εύκολα θοπέμαηα πος θα πάτεηε οι αναγνώζηπιερ για ηον σειμώνα 1969-70». 
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Δικόνα 103: η.57 (1952)                                             Δικόνα 104: η.83 (1953) 

Δικόνα 103:  Η ζηολή ηηρ Αμαλίαρ, η σαλκογπαθία ηηρ Κςπίαρ ηυν ηιμών ηηρ Αμαλίαρ Ρόζαρ Μπόηζαπη. 

Δικόνα 104:  Κςππιακή ενδςμαζία πος θιλοηέσνηζε ειδικά για ηην «Γ»  ο «εκλεκηός καλλιηέτνης» ζυγπάθορ Β. εμεπηζίδηρ. 
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Δικόνα 105: η.94 (1953)                            Δικόνα 106: η.98 (1953) 

 

Δικόνα 105: «Δύο ωραίες κοπέλλες ηης Πάημοσ με ηις ηοπικές ενδσμαζίες». 

Δικόνα 106: «Η δ. Μαρίκα Τζολάκοσ  ποζάρει και  θωηογραθίζεηαι «με έγτρωμο θιλμ» θορώνηας μια από ηις ωραιόηερες ηπειρώηικες 

θορεζιές, ηη ζηολή ηοσ Πωγωνίοσ». 
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Δικόνα 107: η.109 (1954)                  Δικόνα 108: η.135 (1955)                    Δικόνα 109: η.161 (1956) 

Δικόνα 107: Η δ. Μ. Γημηηπακοπούλος θυηογπαθίζεηαι ζηα ζηενά ηηρ Πλάκαρ με θοπεζιά Αθηναίαρ κόπηρ. 

Δικόνα 108: «Μια νέα και όμορθη Κσπριωηοπούλα ποσ ζθύζει ολόκληρη από ομορθιά κι’ από σγεία». 

Δικόνα 109: Νεαπή Αθηναία  θοπά «με τάρι μια ωραία ενδσμαζία ηης Μακεδονίας. 
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Εηθόλα 110: η.37 (1951), ζ.7 

«Κχξηε αξρηζπληάθηα, Έρνκελ ηελ επραξίζηεζηλ λα ζαο απνζηείισκελ εζσθιείζησο 

κεξηθάο θσηνγξαθίαο κνληέισλ ηεο ζπιινγήο καο Άλνημηο-Καινθαίξη 1951 (…) 

Δπαξεζηεζείηε λα δερζήηε, θχξηε αξρηζπληάθηα ηελ έθθξαζηλ ησλ εμαηξέησλ καο 

αηζζεκάησλ. Κ. ΝΣΗΟΡ». 
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Εηθόλα 111: η.25 (1951), ζ.32 

Ο Κξηζηηάλ Νηηόξ ν δεκηνπξγόο ηνπ «Νηνχ Λνπθ» 

«Γελ ηειεηψλεη πνηέ κνληέιν ζην αηειηέ ηνπ Κξηζηηάλ Νηηφξ, ρσξίο λα ην 

επηζεσξήζε  ν ίδηνο ρσξίο λα πξνζέμε θαη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα». 
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Εηθόλα 112: η.210 (1958), ζ.12 

Ο δηάδνρνο ηνπ Νηηόξ, ν λεαξόο Τβ-Μαηηέ αίλ Λωξάλ. 
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Εηθόλα 113: η.140 (1955), ζ.7 

Η Έιζα θηαπαξέιιη (αξηζηεξά) κε ηελ ζπλεξγάηηδα ηεο «Γ» δίδα Αγγέια 

Καηξακάδνπ. 

 

Εηθόλα 114: η.280 (1960), ζ.56 

Η κνδίζηξα ηωλ θνληώλ γπλαηθώλ ε «πεξίθεκε» Κάξκελ Καξβέλ (αξηζηεξά). 
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Εηθόλα 115: η.315 (1962), ζ.34 

Ο Μαξθ Μπνάλ ν δεύηεξνο δηάδνρνο ηνπ Νηηόξ. 

 

 

Εηθόλα 116: η.360 (1963), ζ.51 

Ο ειιελνιάηξεο  Γθπ Λαξόο. (απηόγξαθν ζηελ «Γ») 
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Εηθόλα 117: η.402 (1965), ζ.115 

«Ο ξάθηεο Αληξέ Κνπξέδ» 

«Έλαο νλεηξνπφινο ηνπ δηαζηήκαηνο. Ζ κφδα ηνπ πεξίπαηνο ζην έηνο 3.000». 

 

Εηθόλα 118: η.591 (1972), ζ.57 

«Ο πνιπεθαηνκκπξηνχρνο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ έηνηκνπ ελδχκαηνο Πηέξ Καξληέλ».  
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Εηθόλα 119: η.549 (1971), ζ.8 

Η Κνθό αλέι «εθείλε δίδαμε ηελ απιφηεηα ζηηο γπλαίθεο».  
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Εηθόλα 120: η.353 (1963), ζ.62 

Ο Εκίιν Πνύηζη ληη Παξζέλην. 

 

 

Εηθόλα 121: η.531 (1970), ζ.36 

Ο Ρελάην Μπαιέζηξα. (απηόγξαθν ζηελ «Γ») 
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Εηθόλα 122: η.539 (1970), ζ.35 

Ο Βαιεληίλν. 

 

 

Εηθόλα 123: η.453 (1967), ζ.63 

Η δεκηνπξγόο ηνπ κίλη Μαίξε Κνπάλη κε ηνλ ζύδπγν θαη βνεζό ηεο Αιεμάληεξ 

Πιάλθεη Γθξήλ. 
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Εηθόλα 124: η.557 (1971), ζ.98 

Ο Μήζηεξ Φξήληνκ απ’ ην Λνλδίλν, πνπ επηλόεζε ηα θαπηά ζνξηο, (κε ηελ 

γπλαίθα ηνπ θαη ηνλ κηθξό ηνπ γηό). 

 

 

Εηθόλα 125: η.300 (1961), ζ.92 

«Εάλ Νηεζέ.Ο Διιελαο πνπ αζρνιήζεθε κε ηε γπλαηθεία θνκςφηεηα θαη 

αλαγλσξίζηεθε  κεγάινο καηηξ ηεο κφδαο». 
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Εηθόλα 126: η.300 (1961), ζ.93 

«ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΔΗ: ηπγκηφηππν απ’ ηελ επίδεημε ηνπ Εαλ Νηεζέ, ζηνλ παξηζηλφ 

Οίθν ηνπ Ρνλ-Πνπάλ.Δλα ραξηησκέλν καλεθέλ επηδεηθλχεη κηαλ ζαπκάζηα καθξπά 

ηνπαιέηα απφ απαιή ξνδ κνπζειίλα θεληεκέλε κε πνχιηεο». 
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Εηθόλα 127: η.266 (1960), ζ.19 

Ο Πήηεξ Ρώηαο. Ο Έιιελαο ζρεδηαζηήο κόδαο εγθαηεζηεκέλνο από ρξόληα ζην 

Λνλδίλν κε «παγθφζκηεο επηηπρίεο». 
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Εηθόλα 128: η.266 (1960), ζ.19 

Μνληέιν ηνπ Ρώηα ζε ζηπι ζεκηδηέ από θαζαξό κεηάμη. (αθηέξωζή ζηηο 

αλαγλώζηξηέο ηεο «Γ») 
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 Εηθόλα 129: η.446 (1967), ζ.9                Εηθόλα 130: η.477 (1968), ζ.7 

 

Εηθόλα 129: «Έλα θαηλνχξγην φλνκα ζηνλ ηνκέα ηεο Τςειήο Ραπηηθήο: Ο Μηράιεο 

Σζίληαο πνπ δηαπξέπεη ζην Λνλδίλν... Έλα δείγκα ηεο δνπιεηά ηνπ είλαη ην κνληέιν 

ηεο θσηνγξαθίαο καο».  

Εηθόλα 130: «Έλα κνληέιν ηνπ Μηζέι Σζηληάο…». 
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Εηθόλα 131: η.490 (1968), ζ.6 

«Ο Πήηεξ νιδάηνο κε ην πξψην ηνπ καλεθέλ ηε ηέιια». 

 

 

Εηθόλα 132: η.490 (1968), ζ.6 

Σν κνληέιν «νπάδη» ηνπ Πήηεξ νιδάηνπ. «Φφξεκα κε θξίθνπο απφ αθξηθαληθφ 

ρνξηάξη θαη θνχληεο θαιακέληεο».  
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Εηθόλα 133: η.514 (1969), ζ.9 

«Ο Έιιελ καηηξ ηεο ακεξηθαληθήο κφδαο Γαιαλφο έδεημε ηελ θαηλνχξγηα ηνπ 

θνιεμηφλ . Δμέπιεμε… Διαλζάξεζε κηα ζεηξά απφ θαηλνχξγηα θνζκήκαηα. 

Σεξάζηηα πεηνχκελα θαη εξπεηά θξεκαζκέλα απφ ην ιαηκφ. Φηηαγκέλα απφ 

ρξπζάθη κε ηέρλε ιεπηφηαηε». 

 

Εηθόλα 134: η.598 (1972), ζ.158 

«Ο Γεκήηξεο Γαιαλφο. ην αιφλη ηνπ Μπφλνπτη Σέιιεξ… Σν θνκςφ 

θνζηνχκη ηνπ είλαη ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ ίδην φπσο θαη νιφθιεξε ε 

γθαξληαξφκπα ηνπ». 
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Εηθόλα 135: η.538 (1970), ζ.144 

«Ο Γηψξγνο ηαπξφπνπινο ζην αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ…». 

 

Εηθόλα 136: η.538 (1970), ζ.144 

«Γχν ηνπαιέηεο [ηνπ ηαπξφπνπινπ] απφ κνπζειίλα, δπν απφ ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά κνληέια ηνπ απξφπνπινπ. Οη θσηνγξαθίεο έρνπλ ηξαβερηή ζηελ 

Αθξφπνιη, φηαλ άιιαδε θξνπξά». 
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Εηθόλα 137: η.606 (1973), ζ.46 

Ο ηέθαλνο Καξξάο «Ηθαλνπνηεκέλνο απ’ ηε θσηνγξάθηζε ηεο κηθξήο ζπιινγήο 

ηνπ, πνδάξεη καδί κε ην καλεθέλ ηνπ γηα ηηο αλαγλψζηξηεο ηεο ΓΤΝΑΗΚΑ». 

 

 

Εηθόλα 138: η.606 (1973), ζ.46 

«Αλνημηάηηθε δέξζευ (θφξκα) [ηνπ Καξξά] ζε ζθνχξν κπιε ρξψκα κηα ζεηξά ηζέπεο 

πνπ αξρίδνπλ απφ ην θνξζάδ θαη ηειεηψλνπλ ζην παληαιφλη, ζε δηάθνξα δσεξά 

ρξψκαηα, δίλνπλ μερσξηζηή λεαληθφηεηα θαη ράξε». 
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Εηθόλα 139: η.14 (1950), ζ.33-34 

Ειιεληθή Μόδα. Αθίζα ηεο Έιιεο Επαγγειίδνπ κε ζπληξνθηά κνληέιν ηνπ νίθνπ 

ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο, θωηνγξαθεκέλε από ηνλ ίδην ηνλ Επάγγειν 

Σεξδόπνπιν, θνζκεί ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνύ θαη πξνβάιινπλ ηνλ νίθν 

Επαγγειίδε-Κνπξηίδνπ.  
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Εηθόλα 140: η.423 (1966), ζ.118 

Μνληέια ελδπκάηωλ ζρεδηαζκέλα από ηελ δεθαπεληάρξνλε θίιε ηνπ πεξηνδηθνύ 

Λίδα, από ηελ Θεζζαινλίθε. 
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Εηθόλα 141: η.438 (1966), ζ.71 

ρέδηα ηεο λεαξήο αλαγλψζηξηαο ηεο «Γ» κε ην ςεπδψλπκν LISY. 

 

 

Εηθόλα 142: η.442 (1966), ζ.86 

Η θίιε ηεο «Γ» Μάξω Κνπηζνπξνπνύινπ πξνηείλεη κεξηθέο ηδέεο πνπ ζρεδίαζε 

γηα ηηο αλαγλώζηξηεο.  
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Εηθόλα 143: η.444 (1967), ζ.76 

Σξία ζθίηζα πνπ έθηηαμαλ ε λεαξή Ειπίο Γηαδηηδή, ε δεθαηεηξάρξνλε Μειίλα 

Θενδωξίδνπ θαη ε δεθαεμάρξνλε Σδέλε ωηεξίνπ, «ε γλσζηή πξσηαζιήηξηα ηεο 

Διιάδνο ζηελ θνιχκβεζε». 

 

 

Εηθόλα 144: η.446 (1967), ζ.84 

«Γπν ζπλεξγαζίεο’. Ζ κία είλαη ηεο εηθνζάρξνλεο Ηθηγέλεηαο Παπαζηεθάλνπ θαη 

ηνπ ‘λεαξνχ θίινπ ηνπ πεξηνδηθνχ θαη θαιιηηέρλε’ Υξίζηνπ Αλησλφπνπινπ». 
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Εηθόλα 145: η.450 (1967), ζ.99 

θίηζα ηεο ΄Ειζαο από ην Ηξάθιεην θαη ηεο λεαξήο Νηθνιέηαο από ηελ 

Λεπθωζία. 

 

 

Εηθόλα 146: η.451 (1967), ζ.108 

«Γχν ζρέδηα κε θνκςή γξακκή» ηνπ Υξίζηνπ Βεινπδάθε -«γηφο ηνπ γλσζηνχ 

κνληειίζη»-θαη ε ηεο Λέλαο Μαξαγθνπδάθε. 
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Εηθόλα 147: η.452 (1967), ζ.57 

«Σα ζθίηζα ηεο Βίθπ, κε ην κνιχβη ή κειάλε, δείρλνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπ ρεξηνχ 

ηεο, αιιά θαη ηελ άλεζε ηελ νπνία ζρεδηάδεη». 

 

.   

Εηθόλα 148: η.455 (1967), ζ.99 

«Γχν ηαιέληα» ε Μαξία Ξελνπδάθε θαη ν  κπζηεξηψδεο η+(sic) θνηηεηήο 

ηαηξηθήο… Απνγεπκαηηλφ θφξεκα ηεο Μαξίαο θαη έλα ζχλνιν ηεο πιαδ  λνπ λεαξνχ 

αλαγλψζηε». 
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Εηθόλα 149: η.462 (1967), ζ.10 

 Η αλαγγειία θαη ην δειηίν ζπκκεηνρήο ηνπ Α΄ Μεγάινπ Παλεπξσπατθφ 

Γηαγσληζκνχ, γηα Νένπο Μνληειίζη πνπ δηνξγάλωζε ε «Γ» ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Λνλδξέδηθε εθεκεξίδα «Sunday Times». 
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Δηθόλα 150: η.467 (1967), ζ130-131 

Σα πέληε από ηα δέθα ζθίηζα θαη νη θωηνγξαθίεο ηωλ επηθξαηέζηεξωλ κνληειίη ηνπ Α΄ Μεγάινπ Παλεπξσπατθνύ Γηαγσληζκνύ Δξαζηηερλώλ 

Μνληειίζη. Από αξηζηεξά Χνπζέα Μηξάληα, Κνξξέ Καηεξίλα, Καζηαλά Νόπε, Αλδξεάδνπ Αζελά, Γηαδηηδή Διπίο.  
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Δηθόλα 151: η.467 (1967), ζ132-133 

Σα ππόινηπα πέληε από ηα δέθα ζθίηζα θαη νη θωηνγξαθίεο ηωλ επηθξαηέζηεξωλ κνληειίη ηνπ Α΄ Μεγάινπ Παλεπξσπατθνύ Γηαγσληζκνύ 

Δξαζηηερλώλ Μνληειίζη. Από αξηζηεξά: Μαθηζηάδνπ Γέζπνηλα, Πεξηζπλάθε Καηεξίλα, Πεηζά Αηθαηεξίλε, Μπνδίθε Γηνλπζία, Καξαγηάλλε 

Μαίξε. 
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Δηθόλα 152                                        Δηθόλα 153 

η.471 (1968), ζ.24-25 

Δηθόλα 152: Η Μαίξε Καξαγηάλλε, ε ληθήηξηα ηνπ Α΄ Μεγάινπ Παλεπξσπατθό Γηαγσληζκνύ Δξαζηηερλώλ Μνληειίζη ηεο «Γ». 

Δηθόλα  153: «Η αζηξαθηεξή βξαδπλή ηνπαιέηα! [ηεο Μαίξεο Καξαγηάλλε], πνπ ζπκίδεη αλαηνιίηηθε ριηδή, έηζη θαζώο ην ζαιβάξη είλαη θεληεκέλν 

ζην ρέξη κε αζεκέληεο πνύιηεο. Τν ίδην αθξηβώο κνηίβν επαλαιακβάλεηαη ζην θνξζάδ, ζηε κία θάιηζα, θαζώο θαη ζηα ζθνπιαξίθηα!». 
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Δηθόλα 154: η.495 (1969), ζ34-35 

Σα πέληε από ηα δέθα ζθίηζα θαη νη θωηνγξαθίεο ηωλ επηθξαηέζηεξωλ κνληειίη, ηνπ Β΄ Παλεπξσπατθνύ Γηαγσληζκνύ Δξαζηηερλώλ Μνληειίζη - 

(The Second Eurofashion 69 Contest). πνπ δηνξγάλωζε ε «Γ» ζε ζπλεξγαζία κε ην κεγάιν θηιαλδηθό πεξηνδηθό anna. Από αξηζηεξά: Νηλέηηα 

Καιιηβξνύζε, Καηεξίλα ηαπξνπνύινπ, Χξήζηνο Βεινπδάθεο, Ιζαβέιια Γεξνιπκάηνπ, Καιιηόπε Νηθνινύ. 
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Δηθόλα 155: η.495 (1969), ζ36-37 

Σα ππόινηπα πέληε από ηα δέθα ζθίηζα θαη νη θωηνγξαθίεο ηωλ επηθξαηέζηεξωλ κνληειίη, ηνπ Β΄ Παλεπξσπατθνύ Γηαγσληζκνύ Δξαζηηερλώλ 

Μνληειίζη - (The Second Eurofashion 69 Contest). πνπ δηνξγάλωζε ε «Γ» ζε ζπλεξγαζία κε ην κεγάιν θηιαλδηθό πεξηνδηθό anna. Από 

αξηζηεξά: Δπδνθία (Νηόδηα) Νηθεηνπνύινπ, Νόπε Καζηάλα, Αλαζηαζία Παπαδνπνύινπ, Γέζπνηλα Γεωξγνπνπιάθε, Διηζάβεη (Λίδπ) 

Σζηξηκώθνπ. 
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Δηθόλα 156: η.524 (1970), ζ.21                                   Δηθόλα 157: η.498 (1969) 

Δηθόλα 156: Διηζάβεη Σζηξηκώθνπ: Β’ Βξαβείν, Β΄ Παλεπξσπατθνύ Γηαγσληζκνύ Δξαζηηερλώλ Μνληειίζη ηεο «Γ». 

Δηθόλα 157: ην εμώθπιιν: «Τν καλεθέλ Διίδακπεζ κε ηελ ζαπκάζηα δεκηνπξγία ηεο δεύηεξεο ληθήηξηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ Νέσλ 

Μνληειίζη, πνπ δηνξγάλσζε ε ΓΥΝΑΙΚΑ, δίδνο Διηζάβεη Τζηξηκώθνπ . Γλήζηα ειιεληθό ζε έκπλεπζε θαη πεξίηερλα δνπιεκέλν, ην 

κνληέιν απηό ραξαθηεξίζηεθε σο ην πην εληππσζηαθό ηεο επηδείμεσο»  
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Δηθόλα 158: η.497 (1969)                                  Δηθόλα 159: η.495 (1969), ζ.36 

Δηθόλα 158: ην εμώθπιιν: «Η Έθε Μειά κε ην βξαδπλό κνληέιν ηεο πξώηεο ληθήηξηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ Νέσλ Μνληειίζη , πνπ 

δηνξγάλσζε ε ΓΥΝΑΙΚΑ, Νη. Νηθεηνπνύινπ»  

Δηθόλα 159: Δπδνθία (Νηόδηα) Νηθεηνπνύινπ: ε ληθήηξηα ηνπ Β΄ Παλεπξσπατθνύ Γηαγσληζκνύ Δξαζηηερλώλ Μνληειίζη ηεο «Γ». 
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Δηθόλα 160: η.502 (1969), ζ.24 

Ο Φηλιαλδόο (sic) κνληειίζη Κάξη Λέπηζην (ν ληθεηήο ηνπ 1968), πξνζθέξεη ζηε Νηόδηα Νηθεηνπνύινπ ην Σξίην Βξαβείν. 

Γίπια ηεο ε Έθε Μειά.  
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Δηθόλα 161: η.524 (1970), ζ.20-21 

Οη θωηνγξαθίεο ηωλ πέληε από ηνπο δέθα επηθξαηέζηεξνπο κνληειίζη θαη ηξία ζθίηζα από ηνλ Γ΄ Παλεπξσπατθό Γηαγσληζκό 

Δξαζηηερλώλ Μνληειίζη ηεο «Γ». Φωηνγξαθίεο από πάλω δεμηά : Σνπιηάηνο Κωλζηαληίλνο, Μπόληα Αλδξνκέδα, Απμεληηάδνπ 

Χξπζνύια, Αδάκε Μπέηηπ, Σζηξηκώθνπ Λίδα.. θίηζα από αξηζηεξά: Σνπιηάηνο, Μπόληα, Απμεληηάδνπ. 
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Δηθόλα 162: η.524 (1970), ζ.22-23  

Οη θωηνγξαθίεο ηωλ πέληε από ηνπο δέθα επηθξαηέζηεξνπο κνληειίζη θαη ζθίηζα από ηνλ Γ΄ Παλεπξσπατθό Γηαγσληζκό 

Δξαζηηερλώλ Μνληειίζη ηεο «Γ». Φωηνγξαθίεο από πάλω δεμηά: Γξεγνξνπνύινπ Αγγειηθή, Παπαδνπνύινπ Ήβε, Ακπξαρακηάλ 

έξν, αθειιάξε Καίηε, Μπάζκπαο Σειέκαρνο. θίηζα από αξηζηεξά: Αδάκε, Σζηξηκώθνπ, Γξεγνξνπνύινπ, Παπαδνπνύινπ, 

Ακπξαρακηάλ, αθειιάξε, Μπάζκπαο. 
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                                            Δηθόλα 163: η.524 (1970, ζ.23                                  Δηθόλα 164: η.528 (1970),  ζ.21  

Δηθόλα 163: έξν Ακπξαρακηάλ, ν ληθεηήο ηνπ Γ΄ Παλεπξσπατθνύ Γηαγσληζκνύ Δξαζηηερλώλ Μνληειίζη ηεο «Γ». 

Δηθόλα 143: «Γεκηνπξγίεο πνπ έδσζαλ ζηνλ Σέξν Ακπξαρακηάλ ην πξώην βξαβείν. Από αξηζηεξά πξσηόηππν ην ηξπθ κε ηνπο 

θύθινπο ζην θόξεκα πνπ αξρίδνπλ εκπξόο θαη ηειεηώλνπλ ζηελ πιάηε. Τν πξσηλό, έλα νινθώηεηλν πνξηνθαιί. Απνηειείηαη από 

καγηώ κνλνθόκκαην, παληαιόλη, θνύζηα θεληεκέλε κε ράληξεο μύιηλεο θαη ςάζα. Η δώλε έλα πξάζηλν δεκέλν θνπιάξη. Τν 

βξαδπλό, ζρεδόλ έλα (…) θνιάλ’ από καύξν βεινύδν. Κξνπαδέ ην θνξζάδ, αθήλεη γπκλό ην ζηνκάρη. Δληππσζηαθά 

ζπκπιεξώλεηαη κε κηα θνύζηα από ιεπθό ζαηέλ, όπνπ θεληήζεθαλ κνηίβα ειιεληθά, κε ράληξεο καύξεο. 
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Δηθόλα 165: η.533 (1970), ζ.53 

«Η Καηεξίλα Τεξδνπνύινπ παξνπζηάδνληαο ην πξσηλό κνληειάθη ηνπ Έιιελα ληθεηή Σέξν Ακπξαρακηάλ» 
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Δηθόλα 166: η.629 (1974), ζ.6-7 

Σα ηέζζεξα από ηα δέθα ζθίηζα θαη νη θωηνγξαθίεο ηωλ επηθξαηέζηεξωλ κνληειίη, ηνπ 4
νπ

 Γηαγσληζκνύ Νέσλ Δξαζηηερλώλ Μνληειίζη -. 

πνπ δηνξγάλωζε ε «Γ». Από επάλω αξηζηεξά: Αζαλαζηάηνπ νύια, Θενθάλνπο Αγγειηθή. Κάηω από αξηζηεξά: Γαλδνπιή Σξηαληαθπιηά, 

Κνπξθνπκέιεο Βαζίιεηνο. 
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Δηθόλα 167: η.629 (1974), ζ.8-9  

Σα ππόινηπα έμε από ηα δέθα ζθίηζα θαη νη θωηνγξαθίεο ηωλ επηθξαηέζηεξωλ κνληειίη, ηνπ 4
νπ

  Γηαγσληζκνύ 

Νέσλ Δξαζηηερλώλ Μνληειίζη, πνπ δηνξγάλωζε ε «Γ». Από επάλω αξηζηεξά: Μαξκαξά Μπξηώ, Πεξδηθνύξε 

Δηξήλε. ην κέζνλ από αξηζηεξά: Μπεθάξε Χξηζηίλα, Πνιίηνπ Αληηγόλε.. Κάηω από αξηζηεξά: Ξαθά, -

Ιωζεθίδνπ Ράληα, έγθνπ Παξαζθεπή. 
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Δηθόλα 168: η.629 (1974), ζ.7                                          Δηθόλα 169: η.632 (1974) 

Δηθόλα 167: Βαζίιεο Κνπξθνπκέιεο, ν ληθεηήο ηνπ 4
νπ

  Γηαγσληζκνύ Νέσλ Μνληειίζη ηεο «Γ». 

Δηθόλα 168: ην εμώθπιιν: «Βξαδπλή ηνπαιέηα . Η δεκηνπξγία ηνπ Βαζίιε Κνπξθνπκέιε, [BillyBo], ν νπνίνο αλεδείρζε 

πξώηνο ληθεηήο ζηνλ ηέηαξην Γηαγσληζκό Νέσλ Μνληειίζη, πνπ σξγάλσζε ε ΓΥΝΑΙΚΑ . Τν ζύλνιν παξνπζηάδεη ε Βαλέζα. 

Φση. Δπζηαζία Ναππιηώηνπ». 
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Δηθόλα 170: η.55 (1952), ζ.6 

«Η θ. Μαξία Υαηδελάθνπ δηδάζθεη ηνλ εζνπνηό θ. Αιεμαλδξάθε κηα ζθελή από ηελ 

ηαηλία ηεο ε ‘Βαθηηζηηθόο’». 

 

Δηθόλα 171: η.55(1952), ζ.24 

«Η Διηζάβεη Β΄, ν Φίιηππνο θαη ηα δπν ηνπο παηδηά, ν δηάδνρνο Κάξνινο θαη ε 

πξηγθήπηζζα Άλλα».  
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Δηθόλα 172: η.386 (1964), ζ.53 

Ζ Νηαίδε Μαπξάθε, ην 1952, αλαθεξύζζεηαη ε ωξαηόηεξε Διιελίδα αιιά θαη 

ηξίηε ωξαηόηεξε γπλαίθα ζηνλ θόζκν ζην Λνλγθ Μπεηο ηεο Καιηθόξληαο ηεο 

Ακεξηθήο. 
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Δηθόλα 173: η.72 (1952), ζ.18 

H Δηξήλε Παπά, ην 1952 θαηαθηά ηνλ ηηαιηθό θηλεκαηνγξάθν. 
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Δηθόλα 174: η.79 (1953), ζ.9 

Ζ Διέλε Σθνύξα, ζηηο εθινγέο ηεο 18εο Ηαλνπαξίνπ 1953 αλαδεηθλύεηαη 

θνηλνβνπιεπηηθή εθπξόζωπνο ηεο Θεζζαινλίθεο, ε πξώηε γπλαίθα πνπ κπαίλεη ζηελ 

Βνπιή. 
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Δηθόλα 175: η.145 (1955) 

«Σα εκπξνζζόθπιιά καο: Η Αιίθε Βνπγηνπθιάθε είλαη κηα λέα εζνπνηόο κε 

εμαηξεηηθό ηαιέλην (…) Φέηνο απεθνίηεζε από ηε δξακαηηθή ζρνιή κε ην βαζκό 

‘ιίαλ θαιώο’. Η ίδηα ζεσξεί όηη αδηθήζεθε θαη άμηδε θαιύηεξεο βαζκνινγίαο 

(…)». (ζ.9) 
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                                               Δηθόλα 176: η.249 (1959), ζ.70 

 

    

  Δηθόλα 177: η.278 (1960), ζ.32             Δηθόλα 178: η.442 (1966), ζ.54 

 

Δηθόλα 176: Τν 1959 λέεο ηαπηόηεηεο ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία ηεο δηαθήκηζεο ηωλ 

θαηαζηεκάηωλ εηδώλ νηθηαθνύ ειεθηξηζκνύ «Ράδην-Καξαγηάλλε ηεο πιαηείαο 

Κιαπζκώλνο». 

Δηθόλα 177: Ζ Σεξηκάβν Μπαληαξαλάϊθε, ην 1960, ζηελ Κεϋιάλε, εθιέγεηαη 

πξωζππνπξγόο, ε πξώηε γπλαίθα πξωζππνπξγόο ζηνλ θόζκν.  

Δηθόλα 178: Ζ Ηληίξα Γθάληη, ην 1966 εθιέγεηαη πξόεδξνο ηεο κεγαιύηεξεο 

Γεκνθξαηίαο ηνπ θόζκνπ, ηεο Ηλδίαο. 
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Δηθόλα 179: η.502 (1969), ζ.6 

Γθόιληα Μέϊξ, ην 1969 εθιέγεηαη πξωζππνπξγόο ζην Ηζξαήι. 

 

 

Δηθόλα 180: η.310 (1961), ζ.105 

«Η δ. νπδάλα Γαλάιε, θπζηθόο κε εηδηθή κεηεθπαίδεπζε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

ηεο Ακεξηθήο(…)». 
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Δηθόλα 181: η.386 (1964), ζ.50 

Ζ Κνξίλα Τζνπέε, ην 1964 αλαθεξύζζεηαη «Μηο Τθήιηνο» θαη «ν ειιεληζκόο 

νιόθιεξνο παλεγπξίδεη ηε λίθε ηεο (…) ε θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε, ζε θάζε ρώξν. 

Πάλσ ζην ςειό, ιπγεξόθνξκν θνξίηζη, ζέιεζαλ όινη λα δνπλ ηελ ίδηα ηελ ειιεληθή 

νκνξθηά (…)». 
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Δηθόλα 182: η.521 (1969), ζ.58 

«Οη γπλαίθεο-αζηπθύιαθεο κεηά ηελ απνλνκή ησλ πηπρίσλ ηνπο από ηνλ ππνπξγό 

ηεο Γεκνζίαο Σάμεσο θ. Παλαγηώηε Σδεβειέθν». 

 

 

Δηθόλα 183: η.321 (1962), ζ.16 

Ζ Καξηηά κε επηηειείν ηεο παξνπζηάδεη ζε παγθόζκηα πξεκηέξα ζηα Αζηέξηα ηεο 

Γιπθάδαο ηελ γξακκή «Pouf» θαη ην καθηγηάδ «Prinus» πνπ ιαλζάξεη γηα ηελ 

άλνημε θαη ην θαινθαίξη ηνπ 1962.  
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Δηθόλα 184: η.321 (1962), ζ.18 

«Έλα πξσηόηππν κνληέιν ηνπ Καξληέλ ζε ξνδ παι απόρξσζη…» 
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Δηθόλα 185: η.321 (1962), ζ.19 

Μνληέιν ηνπ νίθνπ Καπνύηζη  «ην εθαξκνζηό θνξζάδ έξρεηαη ζε αληίζεζη κε ηελ 

θνληή θνύζηα, πνπ ειαθξά θνπζθσηή θαηαιήγεη ζε νπξά». 
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Δηθόλα 186: η.321 (1962), ζ.22 

Έλα κνληέιν Λαλβέλ θαη Καζηηγηό, «ε Άτβπ  θιείλεη ηελ επίδεημη ησλ θνξεκάησλ 

ρνξεύνληαο έλα ηνπίζη». 
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Δηθόλα 187: η.384 (1964), ζ.70 

Ζ Τίλα (αξηζηεξά), κε έλα ραξηηωκέλν ηαγηέξ ζε πξάζηλν ρξώκα. Ζ Μύξηακ 

(δεμηά) κε έλα θνληό ραξνύκελν θαξό λεαληθό ηαγηέξ, πνδάξνπλ γηα ηηο 

αλαγλώζηξηεο ηεο «Γ», κε ηηο  δεκηνπξγίεο ηνπ Υβ Σαίλ Λωξάλ.  
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Δηθόλα 188: η.384 (1964), ζ.74-75 

Βξαδηλέο δεκηνπξγίεο ηνπ Υβ Σαίλ Λωξάλ θωηνγξαθεκέλεο γηα ηηο αλαγλώζηξηεο 

ηεο «Γ». 

 

Δηθόλα 189: η.397 (1965), ζ.44 

Τα κνληέια ηνπ Εαθ Δζηεξέι ζηα γξαθεία ηεο «Γ» «γηα κηα αλακλεζηηθή 

θσηνγξαθία». 
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Δηθόλα 190: η.397 (1965), ζ.45 

Ο Εαθ Δζηεξέι κε ην «ζπγθξόηεκα ηνπ ραίξεηαη ηνλ πξσηλό ήιην. Σξώεη 

’Θεζζαινλίθεο θξέζθα’ θαη πηάλεη θηιίεο κε ηα πεξηζηέξηα....». 



126 

 

 

Δηθόλα 191: η.397 (1965), ζ.44 

Ο Εαθ Δζηεξέι κε ηηο δεκηνπξγίεο ηνπ κπξνζηά ζηελ Βνπιή. 

 

 

Δηθόλα 192: η.397 (1965), ζ.47 

Σηνλ Ηεξό Βξάρν. «Δθείλε μεδηπιώλεη ηελ θνύζηα ηεο θαη εθείλνο [ν Δζηεξέι] 

απηνζρεδηάδεη». 
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Δηθόλα 193: η.397 (1965), ζ.48 

Ο Εαθ Δζηεξέι κε ηα κνληέια ηνπ ζην Τνπξθνιίκαλν. 

 

Δηθόλα 194: η.397 (1965), ζ.50 

«Οκόλνηα Πιαο»: Τα κνληέια ηνπ Εαθ Δζηεξέι πνδάξνπλ ζηνλ θωηνγξαθηθό 

θαθό ηεο «Γ».  
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Δηθόλα 195: η.345 (1963), ζ.65 

Τν Self Service ηνπ Μαξηλόπνπινπ ζηνπο Ακπεινθήπνπο «Σν κεγαιύηεξν θαη 

ζπγρξόλσο εθείλν πνπ πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν ηα επξσπατθά πξόηππα».  

 

 

Δηθόλα 196: η.345 (1963), ζ.66 

 «Απηνεμππεξέηεζε ζηνπ Βαγελά (αξηζηεξά) θαη ζθέςε κπξνζηά ζηα θαηάθνξηα 

ξάθηα ηνπ ‘Supermarket Πάλζενλ’ ζηελ Αγία  Βαξβάξα…». 
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Δηθόλα 197: η.515 (1969), ζ.29 

Τν απόιπηα ζπγρξνληζκέλν εξγνζηάζην ηεο Κόθα-Κόια, ζην 15ν ρηιηόκεηξν ηεο 

Δζληθήο νδνύ Αζελώλ-Λακίαο. 

 

 

Δηθόλα 198: η.650 (1974), ζ.76 

Ζ Μαξία Νεγξεπόληε-Γειηβάλε, ε πξώηε Διιελίδα πξύηαλεο. 
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Δηθόλα 199: η.505 (1969), ζ.15 

Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ε νηθνλνκηθή δύλακε θαη πίεζε ηωλ 

δηαθεκηζηώλ ππνρξεώλεη ην πεξηνδηθό, λα αξρίζεη λα δεκνζηεύεη θαη 

θαηαρωξήζεηο, πνπ απνθαιύπηνπλ δηαθξηηηθά έζηω ην ζώκα ηωλ θύιωλ, πνπ  

αλαγλώζηξηα ηηο απνθαιεί «άζεκλεο», «ρπδαίεο». 
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Δηθόλα 200: η.636 (1974), ζ.54 

Τν 1974 ην πεξηνδηθό «θηινμελεί νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο δηαθεκίζεηο, πνπ 

παξνπζηάδνπλ γπλαίθεο κε αθάιππην ζηήζνο (…) ζ’ όιε ηνπ ηελ δόμα». 
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Δηθόλα 201: η.547 (1970), ζ.5 

«Φσηνγξαθία δηαθεκίζεσο [ηεο BERKSHIRE] ζηε Πιαηεία πληάγκαηνο» 
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Εικόνα 202: η. 257 (1959), ζ.32-33 

«Οι εικόνες ηων μονηέλων μόδας [ηης ΠΗΝΕΛΟΠΗ ]αποηελούζαν ολόκληρες ζσνθέζεις ποσ έδειτναν θιλικές και οικογένειες ζσνηροθιές. 

Υαριηωμένες είναι κι εδώ οι καθαρεσοσζιάνικες λεζάνηες: ‘Ενδσμαζία εκ λεσκοθαίοσ ποπελινίοσ ηοσ Λονδίνοσ’, ‘Εθαπηίς εκ μέλανος καζιμηρίοσ’, 

‘Περικόρμιον μεηά κραζπέδοσ’, ‘Εθαπηίς εκ μέλανος αδροϋθάνηοσ’ κλπ. Εθαπηίς ζημαίνει ζακέηα»  
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Εικόνα 203                                                              Εικόνα 204 

                             Εικόνα 203: Το πρώηο θύλλο ηη Εθημερίδος ηων Κσριών. αρ.1, 8.3.1887. (ΑΠΘ) 

                                                Εικόνα 204: Εθημερίς ηων Κσριών, αρ.825, 27.2.1905. (ΑΠΘ) 
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Εικόνα 205                                                        Εικόνα 206 

                                                   Εικόνα 205: Ημερολόγιον Φιλοκάλοσ Πηνελόπης (1904) 

                                                   Εικόνα 206: Ημερολόγιον Φιλοκάλοσ Πηνελόπης (1910) 
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                                                               Εικόνα 207                                                                Εικόνα 208   

………………..Εικόνα 207: LA MODE HÉLLÉNIQUE - Η Ελληνική Μόδα, Έηος Α΄, αρ.1, Μάιος 1920. (Εθνική Βιβλιοθήκη). 

        Εικόνα 208: Μόδα και Σέτνη, Έηος Α΄, αρ.2, Φεβροσάριος 1925. (Εθνική Βιβλιοθήκη) 
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Εικόνα 209                                                                Εικόνα 210 

                      Εικόνα 209: Παριζιάνικη ΜΟΔΑ» Έηος 1ον, αρ. θσλ.1, Απρίλιος 1931.(Εθνική Βιβλιοθήκη) 

                      Εικόνα 210: ΑΛΟΝΙ ΣΗ ΜΟΔΑ, Έηος 1ον, αρ.1, Απρίλιος 1931. (Ε.Λ.Ι.Α.) 
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Εικόνα 211                                                              Εικόνα 212 

                                 Εικόνα 211: ΣΟ ΑΡΙΣΟΝ, Έηος Α΄, αρ. θσλ.5, Σεπηέμβριος 1931. (Ε.Λ.Ι.Α.)  

                                 Εικόνα 212: Αθηναΐς, Έηος Α΄, αρ.2, Ιούλιος 1932.  (Ε.Λ.Ι.Α.)  
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Εικόνα 213 

Η γσναίκα, αρ. θσλ.99, 12 Οκηωβρίοσ 1938. (Ε.Λ.Ι.Α.) 
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Εικόνα 214                                                         Εικόνα 215 

                             Εικόνα 214: Για ζας Κσρία μοσ, αρ. θσλ.1, Ιούνιος 1939. (Ε.Λ.Ι.Α.)   

                             Εικόνα 215: ΟΔΗΓΟ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ, Εηος Α΄, αρ. θσλ.3, Μάιος 1950 (Ε.Λ.Ι.Α.)  
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Εικόνα 216: η.398 (1965), ζ.59 

Η Ανηωνία Φιλδιζάκοσ 
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Δικόνα 217: η.14 (1950), ζ.60 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη: «Κοπηηθή Ραπηηθή Ζφγράθοσ»  
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Δικόνα 218:η.13 (1950), ζ.53 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη:  «Οίθος Κοπηηθής Ραπηηθής Μαρ Γοϊδα» 
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Δικόνα 219: η.16 (1950), ζ.48 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη:  «Κοπηηθή-Ραπηηθήή ΟΡΕ» 

 

 

Δικόνα 220: η.22 (1950), ζ.47 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη: «Κοπηηθή-Ραπηηθή Κa ΚΘΣΟΠΟΤΛΟΤ» 
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Δικόνα 221: η.22 (1950), ζ.57 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη: «Μαζήκαηα Κοπηηθής-Ραπηηθής ΖΑΝ» 

 

 

Δικόνα 222: η.59 (1952), ζ.64 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη: «Οίθοσ Κοπηηθής-Ραπηηθής» ηηρ κ. Νηίναρ Εαμάνος. 
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Δικόνα 223: η.88 (1953), ζ.65 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη: «Κοπηηθή-Ραπηηθή Κας ΑΘΑΝ.» 

 

 

Δικόνα 224: η.97 (1953), ζ.67 

 

Δικόνα 225: η.110 (1954), ζ.64 

Δικόνερ 224-225 Γιαθημνιζηικέρ καηασωπήζειρ ηηρ ζσολήρ «ΛΟΤΣΕΘΑ 

(Lutetia»),Τποθαηάζηεκα ελ Ειιάδη [ηοσ] Παλεπηζηεκίοσ Κοπηηθής θαη Αλφηέρας 

Ραπηηθής ηφλ Παρηζίφλ», ζηην Αθήνα ζηην οδό Δπμού 27, ζηην Κηθιζιά, ζηην 

Μεηαξά 30, ζηον Πειπαιά. 
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Δικόνα 226: η.50 (1951), ζ.48 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη ηος Οίκος Δςαγγελίδη-Κοςπηίδη: «Κάζε εβδοκάδα 

Σρίηε θαη Παραζθεσή, Εθπηϋζεης 10%»  
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Δικόνα 227: η.259 (1959), ζ.18. 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη Δςαγγελίδη-Κοςπηίδη. (δώπα)  
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Δικόνα 228: η.2 (1950), ζ.61 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη εηοίμων γςναικείων θοπεμάηων ηηρ ΕΣΑΜ. 
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Δικόνα 229: η.14 (1950), ζ.14 

Γιαθημιζηική  καηασώπηζη: Οίκος Α. Χαπηοςλάπη πος εκηόρ από μαθήμαηα 

Κοπηικήρ-Ραπηικήρ «πφιοϊληαη έηοηκα θορέκαηα απω 40.000 έφς 95.000 δρτ. 

(…)». 
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Δικόνα 230: η.27 (1951), εζωηεπική εξωθύλλος 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη έηοιμων γςναικείων θοπεμάηων Αθοί Σζηηζωποσιοη. 

 



 
 

152 

 

 

Δικόνα 231: η.138 (1955), ζ.57 

Γιαθημιζηική καηασώπιζη ηος Αηειηέ ηάρρ (sic) ζηη ηοά Απζακείος 12. 
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Δικόνα 232: η.62 (1952), ζ47 

«Η δ. Θέηης Γράυα επηδεηθλϊεη κοληέια ‘Κάοσ- Μπωψ’ κε παληαιωλη θαη κπιοϊδα 

ρηγφηή κπεδ θαη κοβ  ηηρ ΕΣΑΜ».  
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Δικόνα 233: η.288 (1961), ζ.25 

 

Ζ οθία Λούμπος, η ιδπύηπια ηηρ ππώηηρ σολήρ Μονηελίζη ζηην Δλλάδα, 

πποεηοιμάζει ηην Νίκη Σζολάκη – όπωρ αναγνωπίζω- για θωηογπάθιζη ηηρ «Γ».  
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Δικόνα:234: 521 (1959), ζ.98 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη ηηρ «Πρϋηες τοιής Μοληειίζη ζηελ Ειιάδα οθίας 

Λοϊκποσ» 
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\ 

 

Δικόνα:235: η.395 (1965),ζ.144 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη ηηρ σολήρ Μονηελίζη  «MODE» 
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 Δικόνα 236: η.442 (1966), ζ.155  

Γιαθημιζηική καηασώπηζη ηηρ σολήρ Μονηελίζη Βελοςδάκη.  
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Δικόνα 237: η.462 (1967), ζ.136 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη: «Θλζηηηοϊηο Καιϋλ Σετλϋλ ‘ΜΠΟΖΑΡ’»  
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Δικόνα 238: η.565 (1971), ζ.101 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη: akto (Αζελαχθως Καιιηηετληθως & Σετλοιογηθως 

Όκηιος) 



 
 

160 

 

 

 

 

 

Δικόνα 239: η.565 (1971), ζ.90 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη ηος Κέληροσ Επαγγεικαηηθϋλ ποσδϋλ Μοληειίζη 

με ιδπςηέρ ηον «Μαηηρ ηες Τυειής Ραπηηθής Γηάλλε Σζοπαλέιιε θαη ηολ 

Ελδσκαηοιωγο ηοσ Εζληθοϊ Θεάηροσ Φραγθίζθο Κάππο». 
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Δικόνα 240: η.591 (1972), ζ.36 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη: «Κέληρολ Επαγγεικαηηθϋλ ποσδϋλ Μοληειίζη 

Γηάλλε Σζοπαλέιιε» 
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Δικόνα 241: η.591 (1972), ζ.36 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη: «FINALE Κοπηηθής-Μοληειίζη Παρηζίφλ» 
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Δικόνα 242: η.619 (1973), ζ.122 

Γιαθημιζηική καηασώπηζη: «θαιιηηετληθή  εηαηρεία αζελϋλ (sic) ΚΕΑ» 
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                       Δικόνα 243: η.386 (1964), ζ.52 

Ζ Ανηοςανέηα Ρονηοπούλος, η «Α΄ Μης Ειιάς» ηων καλλιζηείων ηος 1953. 
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                     Δικόνα 244: η.512 (1969), ζ.48 

ελίδα ηος «Λεξικού ηηρ Μόδαρ», ηος Γημήηπη Γιαννοςκάκη , πος άπσιζε να 

δημοζιεύεηαι ζε ζςνέσειερ από ηον Αύγοςζηο ηος 1969.  
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\                 

                          Δηθόλα 245 η.238, Αύγοσζηος 1962, ζ.46                                         Δηθόλα 246: η.342, Φεβροσάρηος 1963, ζ.4 
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                            Δηθόλα 247:.η.360, Νοέκβρηος 1963, ζ.59                                           Δηθόλα 248: η.387, Νοέκβρηος 1964, ζ.123 
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                               Δηθόλα 249: η.396, Μάρηηος 1965, ζ.35                                                 Δηθόλα 250: η.400, Μάηος 1965, ζ.133 
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                      Δηθόλα 251: η.414, Γεθέκβρηος 1965, ζ.50                                              Δηθόλα 252: η.491, Νοέκβρηος 1968, ζ.21 
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                                                                                           Δηθόλα 253: η. 517, Νοέκβρηος 1969, ζ.60-61 
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                     Δηθόλα 254: η.374, Μάηος 1964.  ζ.25.                                           Δηθόλα 255: η.400, Μάηος 1965, ζ.30 

Πεηραχθή Παηραχθή 
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                                                                              Δηθόλα 256: η.410, Οθηώβρηος 1965, ζ.36-37                                                                                                                            

                                                              Η θίρκα «Courtelle» αλαπηύζζεη  δίθησο πωιήζεωλ  ζε όιε ηελ Διιάδα. 



 

173 

 

 

                                                                         Δηθόλα 257: η.266, Μάρηηος 1960, ζ.17     

              Η Αιίθε Βοσγηοσθιάθε, «Η πηο Αγαπεκέλε Καιιηηέτλης ηοσ Ειιεληθού θοηλού» θφηογραθίδεηαη κε κοληέια ηες Σρηθόδας» 
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Δηθόλα 258: η.320, Απρίιηος 1962, ζ.36-37 

Η Τδέλε Καρέδε, «αλακθηζβήηεηα ε θοκυόηερε ειιελίδα πρφηαγφλίζηρηα » θωηογραθίδεηαη κε κοληέια ηες εηαηρείας ΔΕΚΑΡΖΑ. 
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Δηθόλα 259: η.448 (1967), ζ.14. 

Ο κοληειίζη Γεκήηρες Λαγθαδάθες ο ηδρσηής ηοσ «φκαηείοσ Ειιήλφλ Μοληειίζη». 
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Δηθόλα 260: η.647, Οθηώβρηος 1974, ζ.158  

 «Μηα πρόησπε ειιεληθή πιεθηοβηοκεταλία (Αζελαχθά Πιεθηήρηα- Αθοί Δ. Σζηροδίδε)   αθιοσζώληας ηολ παικό ηες κόδας κέζα ζηα πηο 

ζύγτρολα  ηετλοιογηθά πιαίζηα, θαηώρζφζε λ’ αγθαιηάζε ηης Παρηδηάλες, θαζώς θη άιιες θοκυές, ζε δηάθορες τώρες» 
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                         Δηθόλα 261: η.309, Νοέκβρηζος 1961, ζ.23                          Δηθόλα 262: η.474, Μάρηηος 1968, ζ.120 

                                        Ταζούτιος-ΦΔΡΛΟΝ.                                                            Τζεθιέλες – ORLON. 

.  
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                                 Δηθόλα 263: η.634, Μάϊος 1974, ζ.148                                         Δηθόλα 264: η.636, Μάϊος 1974, ζ.156 

Τζεθιέλες-Παπαζηράηος. 
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                               Δηθόλα 265: η.673, Οθηώβρηος 1975, ζ.105                               Δηθόλα 266: η.674, Νοέκβρηος 1975, ζ.50  

Κρίηζας- Athénée. 
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Εικόνα 267: Περιοδικό Ελλάς (1907)  

Δ. Φωηόποσλος, Το ένδσμα ζηην Αθήνα ζηο γύριζμα ηοσ 19οσ αιώνα, Αθήνα, 1999, ζ.128. 

Σηην πρώηη δεκαεηία ηοσ 20οσ αιώνα «η Ελλάδα προζπαθώνηας να παροσζιάζει ηο δικό 

ηης πρόζωπο ζηη διεθνή μόδα, προηείνει ζηην αγορά ηοσ Παριζιού ένα ζτέδιο θορέμαηος 

εμπνεσζμένο από ηη αρταιόηηηα» (ό. π., ζ.42) 
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Εικόνα 268: τ.430 (1966), σ.33 

Η Εύα (Πάλμεπ) Σικελιανού. 
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                                                            Εικόνα 269                                                             Εικόνα 270  

                                                                                                Εξώυυλλα                                                                                                                                                    

          Εικόνα 269: LA MODE GREECQUE, Φειμώναρ 1938- 1939, (Υφςποςπγείο Τύπος και Τοςπισμού), «Γ», τ.676 (1975), σ.4. 

Εικόνα 270: LA MODE GREECQUE, Άνοιξη-Καλοκαίπι 1939, (Υφςποςπγείο Τύπος και Τοςπισμού. (Εθνική Βιβλιοθήκη) 
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                                              Εικόνα 271: εξώυυλλο                                                       Εικόνα 272 σ.3 

                   «LA MODE GREECQUE: Φειμώναρ 1939-1940, (Υφςποςπγείο Τύπος και Τοςπισμού). (Εθνική Βιβλιοθήκη) 
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Εηθόλα 273 

LA MODE GRECQUE Άλνημε- Καινθαίξη 1939, ιεύθωκα ηνπ Υθππνπξγείνπ Τύπνπ 

θαη Τνπξηζκνύ (1939), ζ.17. (Εζληθή Βηβιηοζήθε) 

Η εκπλεσζκέλε από ηο θοζηούκη ηες βαζίιηζζας Ακαιίας βραδηλή δεκηοσργία ηοσ 

Γηάλλε Εσαγγειίδε, «REINE AMÉLIE. Πνξηνθαιί θαξδηά θνύζηα από κεηαμωηό θξεπ 

ζπλδπαζκέλε κε πξάζηλν ζθνύξν κπνιεξό από καιιί θαη κεηάμη θεληεκέλν κε 

ζθνπξόρξωκεο ρξπζέο πνύιηεο».  
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                                                             Εηθόλα 274 

LA MODE GRECQUE Φεηκώλαο 1939-1940, ιεύθωκα ηνπ Υθππνπξγείνπ Τύπνπ 

θαη Τνπξηζκνύ (1939), ζ.5. (Εζληθή Βηβιηοζήθε) 

Η δεκηοσργία ηοσ Γηάλλε Εσαγγειίδε, «CORINTHE. Φόξεκα γηα επίζεκν 

δείπλν, από κεηαμωηό θξεπ Κνξίλζνπ, εκπλεπζκέλν από ην παξαδνζηαθό 

θνζηνύκη» 
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Εηθόλα 275 

LA MODE GRECQUE Άλνημε-Καινθαίξη 1939, ιεύθωκα ηνπ Υθππνπξγείνπ Τύπνπ 

θαη Τνπξηζκνύ (1939), ζ.39. (Εζληθή Βηβιηοζήθε) 

Η εκπλεσζκέλε από ηελ θιαζζηθή ειιεληθή περίοδο δεκηοσργία ηοσ Οίθοσ 

Τζούτιοσ, (Πξώην Βξαβείν γηα ηελ Άλνημε- Καινθαίξη 1939)  
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Εηθόλα 276  

LA MODE GRECQUE Άλνημε-Καινθαίξη 1939, ιεύθωκα ηνπ Υθππνπξγείνπ Τύπνπ 

θαη Τνπξηζκνύ (1939), ζ.60. (Εζληθή Βηβιηοζήθε) 

Το εκπλεσζκέλο από ηελ Ήπεηρο θαπέιο ηες Έιελας Λεθάληα (Helena Lekada) 

(Πξώην Βξαβείν γηα ηελ Άλνημε- Καινθαίξη 1939).  
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                         Εηθόλα 277: ζ.48                                          Εηθόλα 278: ζ.40 

LA MODE GRECQUE Άλνημε-Καινθαίξη 1939, ιεύθωκα ηνπ Υθππνπξγείνπ Τύπνπ 

θαη Τνπξηζκνύ (1939). (Εζληθή Βηβιηοζήθε) 

Εηθόλα 277: Σθούρο πράζηλο κάιιηλο ζύλοιο ηες Ειέλες Κωλζηαληοπούιοσ κε 

θεληήκαηα αληίγραθα από ηο θοζηούκη ηες Μαθεδολίας (Τξίην Βξαβείν γηα ηελ 

Άλνημε- Καινθαίξη 1939) 

Εηθόλα 278: Καθέ καροθέλ ζύλοιο ηες Εσγελίας Ζαταροπούιοσ, Η θούζηα 

δηαθοζκεκέλε κε θίηρηλες θαη κπιε απιηθαρηζκέλες θορδέιες ζηο ζηρίθωκα, ελώ ηο 

θέληεκα ηες ιεσθής θρεπ κπιούδα είλαη εκπλεσζκέλο από ηο θοζηούκη ηοσ Χεικού. 

(Τξίην Βξαβείν γηα ηελ Άλνημε- Καινθαίξη 1939)  
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Εηθόλα 279 

LA MODE GRECQUE Φεηκώλαο 1939-40, ιεύθωκα ηνπ Υθππνπξγείνπ Τύπνπ θαη 

Τνπξηζκνύ (1939), ζ.30. (Εζληθή Βηβιηοζήθε) 

Η δεκηοσργία ηες Ζαλίλας Ροσζζέλ (Janina Roussen), «MEGISTE. Μηθξό βπζζηλί 

βεινύδηλν θαπέιν εκπλεπζκέλν από θάιπκκα θεθαιήο ηωλ γπλαηθώλ ηνπ 

Καζηειόξηδνπ»  
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Εικόνα 280: η.6 (1950), ζ.6 

Ελληνική Μόδα  

«Μνληέιν ηνπ Οίθνπ Μπελβελίζη. Λεπθό θόξεκα ζνιέτγ κε θύιια από ιεπθό ζνπέη» 
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Εικόνα 281: η.5 (1950), ζ.27 

Ελληνική Μόδα  

«ΑΓΡΟΣΗΑ. Μνληέιν ηνπ Οίθνπ Κ. Βνπγηνπθιάθε, θακσκέλν από ρνληξό 

θνπθνπιάξηθν πθαληό, από πθάληξεο ηεο Μάλεο, ζε θπζηθό θξεκ ρξώκα, θεληεκέλν 

κε αδνύξ ζην ρέξη, κε ρόξην από ζηάρπ. Δίλαη εκπλεπζκέλν από ηελ επνρή ηνπ 

ζεξηζκνύ. Εώλε από ςάζα κε ηξία ρξώκαηα. Κνιηέ από ςάζα» 
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Εικόνα 282: η.5 (1950), ζ.27 

Ελληνική Μόδα  

«ΚΑΡΠΑΘΟ. Μνληέιν ηνπ Οίθνπ Σζνύρινπ. Σν αλζάκπι απηό είλαη εκπλεπζκέλν 

από ηηο Γσδεθαλεζηαθέο θνξεζηέο. Σν παιηό είλαη θακσκέλν από ηαθηά θάτγ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ Καξαζηακάηε, κε κπιέ θσηεηλά ρξώκαηα…».  

 



191 

 

 

Εικόνα 283: η.5 (1950), ζ.35 

Ελληνική Μόδα  

«ΣΑΝΑΓΡΑΗΑ. Μνληέιν ηνπ Οίθνπ Δπαγγειίδε. Βξαδπλό εκπλεπζκέλν από αγάικαηα 

ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο. Χαξαθηεξίδεηαη γηα ηελ απιόηεηα θαη ηε ράξη ηνπ. Δίλαη από 

θξεπ ηνπ εξγνζηαζίνπ ‘Χξπζαιιίδνο’ ζε ρξώκαηα ηεξαθόηαο. Ζ δώλε ρξπζή από ην 

ίδην ύθαζκα. Ζ εζάξπα κπαίλεη ζην θεθάιη, ξίρλεηαη ζηνπο σκνύο ή θξαηηέηαη ζην 

ρέξη». Όπως ηο περιγράθει η «Γ». 
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Εικόνα 284: η.5 (1950), ζ.35 

Ελληνική Μόδα 

«ΑΣΣΗΚΖ. Μνληέιν ηνπ Οίθνπ Σζνύρινπ. Απνγεπκαηηλό από δπν θνκκάηηα, κε ίζηεο 

θαη απιέο γξακκέο, πνπ ζπκίδνπλ Αηηηθή. Ζ θνύζηα είλαη από θνπξηίλα θεληεηή, 

πάληλε, πξντόλ ηεο ιατθήο καο ρεηξνηερλίαο. Ζ κπινύδα είλαη από πξάζηλν καη, δειαδή 

ζακπό. Εώλε από θόθθηλν κεηαμσηό ηνπ εξγνζηαζίνπ ‘Χξπζαιιίο’»  
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Εικόνα 285: η.6 (1950), ζ.26 

Ελληνική Μόδα  

«Μνληέιν ηνπ Οίθνπ Γεσξγαληά. Πξσηλό ιεπθό ηαγηέξ γαξληξηζκέλν από καύξν 

ζνπηάο»  
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Εικόνα 286: η.6 (1950), ζ.43 

Ελληνική Μόδα 

«Μνληέιν ηνπ Οίθνπ Μαληειέλ. Μπνιεξό από ιεπθό θνπθνπιάξηθν, γαξληξηζκέλν κε 

θνπθνπιάξηθν ξηγέ» 
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       Δηθόλα 287: η.289 (1961), ζ.28                 Δηθόλα 288: η.289 (1961), ζ.29 

 

Γεκηνπξγίεο ηνπ κνληειίζη Αιέθνπ Βαζηιεηάδε (Artisant Grec,1961)    

Δηθόλα 287: «Οθόιαθθμ οθακηό παθηό από βηνζ πενθέ ζαιανμζημύηζ ιε 

βανκζημύνα από δένια ηαζ ιάθθζκα ηίηνζκα ηεκηίδζα. Σμ ηαθπάηζ ηαζ ημ ηαβάνζ 

είκαζ από άζπνδ πνμαζά ηαζ ηα ιάθθζκα βάκηζα πθεβιέκα ζημ πένζ»  

Δηθόλα 288: «πμν πμοθόαεν βζα πεζιωκζάηζηδ εηδνμιή, οθαζιέκμ ζε ιαύνμ, 

άζπνμ ηαζ δοό ηόκμοξ ημο ηαθέ ιε θάζηζπα αζμνηί πθεβιέκα ζημ πένζ. Σμ 

ζηεκό  θακεθέκζμ πακηεθόκζ ζε βηνζ ημο ακεναηίηδ» 
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         Δηθόλα 289: η.312 (1962), ζ.40                Δηθόλα 290: η.312 (1962), ζ.34 

 

Δηθόλα 289: «Εθανιμζηό ιάθθζηκμ πακηαθόκζ άζπνμ, ζοιπθδνώκεηαζ από ιζα νζπηή 

ιακζένα από αζπνόιαοενμ ύθαζια ιπμοηθέ. Μζα εζάνπα ιε ηνόζζα είκαζ δ ηεθεοηαία 

ηνεαζζόκ ημο Γζάκκδ Γαθάηδ», ην 1962. 

Δηθόλα 290: «Αζβαίμ, Μύημκμξ Γαθάηδξ, ζδιαίκμοκ πνώια, έιπκεοζδ ηέπκδ… 

Βαιααηενά ηαζ ιάθθζκα. Εθθδκζηά οθακηά πμο δ θήιδ ημοξ λεπέναζε ηα όνζα ηδξ 

παηνίδαξ ημοξ… Φμνέιαηα ιαηνοά,  θζηέξ εζεήηεξ, αναπκμΰθακηεξ ιακηήθεξ… 

πέπθα… Μόδα ηαοηόπνμκα πνωημπμνεζαηή ηζ ανπαϊηή. Ακεπζηήδεοηδ, πωνίξ ζημθίδζα 

πενζηηά ημ 1964» 
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                  Δηθόλα 291                                      Δηθόλα 292 

       

                                      Δηθόλα 293                                  Δηθόλα 294 

                                                       η.310 (1961), ζ.33-34 

Από ην 1962, ην Λύθεην ησλ Διιελίδσλ δξαζηεξηνπνηείηαη. Γεκηνπξγεί ελδύκαηα 

εκπλεπζκέλα από ην παξαδνζηαθό έλδπκα. Δηθόλα 291: ηεο Θξάθεο. Δηθόλα 292: 

από ηε θνξεζηά ηεο αξαθαηζάλαο ηεο Αηηηθήο. Δηθόλα 293: από ηελ πνιππνίθηιηε 

θνξεζηά ηεο Καξαγθνύλαο. Δηθόλα 294: από Ζπεηξώηηθα κνηίβα.  
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Δηθόλα 295: Μεβανίηζημ            Δηθόλα 296: Αιαθίαο.         Δηθόλα 297: Κενηοναϊηό 

    

                       Δηθόλα 298: Μαηεδμκίαξ             Δηθόλα 299: Γζακκζώηζημ 

                                                         η.467 (1967), ζ.83-84. 

Δηθόλεο 295-299: To 1964 o γλσζηόο θνκκσηήο Γηώξγνο Καξαθαηζάλεο 

επηζθέπηεηαη ην Μνπζείν Μπελάθε, εκπλέεηαη θαη καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 

«ημκ η. ηνάημ ηαζ ημκ η. Πάνδ» παξνπζηάδνπλ ζεηξά από ρηελίζκαηα ειιεληθά.  
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Δηθόλα 300: η.371 (1964), ζ.55 

«Η αίβθδ ηωκ αογακηζκώκ ημζιδιάηωκ» ζημο Ζμθώηα» 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1964 ζην θαηάζηεκα Ενιώηα ζηελ Αζήλα ππάξρνπλ αξρατθά, 

κπθελατθά θαη βπδαληηλά θνζκήκαηα άξηζηεο πνηόηεηαο, κε πξσηνβνπιία ηνπ Ζιία 

Λαιανύλε όπσο καο πιεξνθνξεί ε «Γ» . 
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            Δηθόλα 301: η.424 (1966), ζ.58           Δηθόλεο 302-303: η.424 (1966), ζ.61 

Δηθόλεο 301-303: Σν 1966 νη Κξίηζαο θαη Σζεθιέλεο «ηαηαηημύκ ηδκ Αιενζηή…». Ζ 

Έθε Μειά ιε κνκηέθα από ηελ ζπιινγή «Μεθίκα» ηνπ πξώηνπ ζε κεηαμσηά 

πθάζκαηα κε ειιεληθά κνηίβα ηνπ δεύηεξνπ.  
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Δηθόλα 304: η.431 (1966), ζ.4 

Γεκηνπξγίεο ηνπ Φξαγθίζθνπ Κάππνπ, εκπλεπζκέλεο από ηελ κηλσηθή επνρή θαη 

θσηνγξαθεκέλεο ζηελ Αίγηλα. 

 

 

 



202 

 

    

Δηθόλα 305: η.427 (1966), ζ.4 

Μνληέια ηνπ Οίθνπ Αγγέινπ Φαξξνύ, «ειπκεοζιέκα από ηζξ εθθδκζηέξ θμνεζζέξ» 

δεκνζηεύνληαη ζηα πεξηνδηθά Tailor and Cutter ηνπ Λνλδίλνπ θαη ζην παξηζηλό L’ 

Homme κε επαηλεηηθά ζρόιηα, ζηνρεύνληαο λα δεκηνπξγήζεη «Ακδνζηή ιόδα ιε 

εθθδκζηό οθακηό».  
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                      Δηθόλα 306                                               Δηθόλα 307 

η.443 (1967), ζ.82 

Δηθόλεο 306-307: «Άκεηα ηαζ πνωηόηοπα πακωθόνζα ηαζ ηζμπάκζηεξ ηάπεξ ζε 

ιμκηένκα παναθθαβή», ηνπ Άγγεινπ Φαξνύ, από ρνληξό ύθαζκα, επεμεξγαζκέλα ζηε 

λεξνηξηβή.  
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Δηθόλα 308: η.456 (1967), ζ10 

Σν 1967 ηα εκπλεπζκέλα από ηελ θιαζζηθή Διιάδα θνζκήκαηα ηνπ Ενιώηα 

θσηνγξαθίδνληαη κε ηελ Κάληηο Μπέξγθελ από ηνλ Νηαίεβηλη Μπαίειπ (ηνλ 

κεγαιύηεξν θσηνγξάθν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960) θαη γίλνληαη εμώθπιιν ζην δηεζλέο 

πεξηνδηθό κόδαο Vogue. 
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                            Δηθόλα 309                                                  Δηθόλα 310 

                                                         η.546 (1970), ζ.180 

Δηθόλα 309: «ΚΟΖΑΝΗ»: Μαύξν πθαληό θόξεκα  ζε απιή απέξηηηε γξακκή. 

Μνλαδηθό ζηνιίδη ην θέληεκα ζην θνξζάδ, ζηα καλίθηα, ζε ρξώκα θόθθηλν θαη 

ιεπθό. Γηαθάο θαη καλζέηεο ζηελέο από θόθθηλν πθαληό ηεο Καίηεο Γαξδνύθα. 

Δηθόλα 310: «ΒΤΖΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΡΟ»: Υξπζαθέλην ρξώκα γηα ην ζύλνιν θόξεκα 

θάπα. Λεπθά αλάγιπθα θεληήκαηα κε ηε ραξαθηεξηζηηθή ηερληθή ηεο Καίηεο 

Γαξδνύθα. ύλνιν γηα κηα εκθάληζε εληππσζηαθή. 
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Δηθόλα 311: η.452 (1967), ζ.95 

Σν 1967 ν Γηάλλεο Σζεθιέλεο ζρεδηάδεη ξνύρα θαη πθάζκαηα. Ζ γξακκή 

«Skyrojama», ζρέδηα θαη ρξώκαηα εκπλεπζκέλα από ηα ιατθά κνηίβα ηεο θύξνπ. 
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Δηθόλα 312: η.479 (1968), ζ.8 

Σν 1968 ηα θνζκήκαηα ηνπ Ενιώηα θαη νη δεκηνπξγίεο ηνπ Ζιία Λαιανύλε 

θαζηεξώλνληαη δηεζλώο όπσο δηαβάδνπκε ζηε «Γ». Σα αξρατθά θνζκήκαηα ηνπ 

Οίθνπ, θνζκνύλ δεθαζέιηδν ηεο γαιιηθήο Elle δίπια ζηελ γαιιηθή Τςειή Ραπηηθή 

θαη ηα θνζκήκαηα ηνπ αηλ Λσξάλ: 
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             Δηθόλα 313                            Δηθόλα 314                             Δηθόλα 315 

                                                       η 525 (1970), ζ.24-25 

Σν 1970 ν Ζιίαο Λαιανύλεο παξνπζηάδεη ζπιινγή θνζκεκάησλ  «ειπκεοζιέκδ από 

ηδκ ηέπκδ ηδξ Μζκωζηήξ επμπήξ». Δλδεηθηηθά: 

Δηθόλα 313: «ύιαμθμ οβείαξ ηαζ ιοζηδνζαηήξ θαηνείαξ βζα ημκ ιζκωζηό πμθζηζζιό, ημ 

θίδζ, είκαζ βζα ηδ ζύβπνμκδ πνοζμπμΐα, μ ζοκδοαζιόξ ηδξ ηζκήζεωξ  ιε ηδκ ανιμκία ηαζ 

ηδκ βναιιή». 

Δηθόλα 314: «Πενζδέναζμ πμο ζοκδέεζ ημκ αζβοπηζαηό ιε ημκ ιζκωζηό πμθζηζζιό. 

Φηζαβιέκμ από πνοζό 18 ηαναηίωκ αημθμοεεί ηδκ ηεπκζηή ηαζ ημ ζηοθ ανπαίωκ 

ημζιδιάηωκ»   

Δηθόλα 315: «Κόζιδια ειπκεοζιέκμ από ζπέδζμ ιζκωζηήξ ηανθίηζαξ. Πανζζηάκεζ ιζα 

εεά, ιε πένζα ζηοθζγανζζιέκα ηαζ ιαθθζά πμο δδιζμονβμύκ ιζα ηίκδζδ ζοκηνζαακζμύ»  
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                                                Δηθόλα 316: η.537 (1970), ζ.8 

 Σν 1970 ζην «Πνώημ Φεζηζαάθ Εθθδκζηήξ Μόδαξ», ε ζπιινγή ησλ Νίθνπ-Σάθε, ζε 

πθάζκαηα κε ειιεληθά κνηίβα βαζκνινγείηαη κε «Άνζζηα από Έθθδκεξ ηαζ λέκμοξ». 

όπσο αλαθέξεη ε «Γ».  
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                                                  Δηθόλα 317: η.537 (1970), ζ.11 

Σν βαξδπλό κνληέιν ηεο Νηόδηαο Νηθεηνπνύινπ εκπλεπζκέλν από κπακπαθεξέο 

καληήιεο ηεο Δπβνίαο… εληππσζηάδεη ηνπο μέλνπο δεκνζηνγξάθνπο ζην «Πνώημ 

Φεζηζαάθ Εθθδκζηήξ Μόδαξ» επηζεκαίλεη ε «Γ». 
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                                                Δηθόλα 318: η.585 (1972), ζ.23  

 

Toλ Απξίιην ηνπ 1972 ε Διιεληθή Μόδα μεθηλά λα θαηαθηήζεη ηηο δηεζλείο 

αγνξέο. Τςειή Ραπηηθή, ειιεληθά πθαληά θαη έηνηκν έλδπκα ζπκκεηέρνπλ ζην 

23ν αιόλη ηνπ ρεηκσληάηηθνπ πξεη – α- πνξηέ, ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν ζην Πνξη 

ληε Βεξζάτγ, ζην Παξίζη, θαη νη Έιιελεο δεκηνπξγνί θάλνπλ αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηνπο αλαδεηθλύνληαο ην ειιεληθό πξόζσπν ηεο κόδαο. 

   

Δηθόλα 229: Μηα άπνςε ησλ ειιεληθώλ πεξηπηέξσλ  ζην 23ν κεγάιν παξηζηλό 

αιόλη ηνπ ρεηκσληάηηθνπ πξεη- α- πνξηέ.  
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Δηθόλα 319: η.665 (1975), ζ.120 

Σν 1975 ε ειιεληθή βηνκεραλία ζπκκεηέρεη ζην «ζαθόκζ ηδξ Βονδηημύ» θαη ηα 

ελδύκαηά ηεο  εληππσζηάδνπλ, όπσο καο ελεκεξώλεη ε «Γ». ηελ θσηνγξαθία 

αξηζηεξά, πθαληό ηνπ Σζηηζηκπάθνπ κε θέληεκα θαη θαξδηέο καλζέηεο. ην θέληξν, 

νινκέηαμν, εμσηηθό κνληέιν ηεο Γθαλώηε, κε παγώληα θαη ινπινύδηα ζην εκπξηκέ 

ηνπ. Γεμηά, θόξεκα ζε «πωνζάηζημ» ζηπι, ηνπ Οίθνπ Ρνύια ηάζε κε θαξδηά καλίθηα 

πνπ ην ζπλνδεύεη ε απαξαίηεηε αζπξόκαπξε καληήια. 
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Εηθόλα 320: η.16 (1950), ζ.43 

Σν 1950, ε Ρόδνο εκπλέεη ηελ Ακεξηθαλίδα ζρεδηάζηξηα Κάξνιηλ ηνύκεξ θαη 

δεκηνπξγεί ζεηξά θνξεκάησλ κε ειιεληθά ζρέδηα. 
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Εηθόλα 321: η.65 (1950), ζ.8 

Σν 1952 ε «Επδωληθή ζηνιή» εκπλέεη ηνλ Ζαλ Νηεζέ, θαη ηελ δνπιεηά ηνπ 

κηκνύληαη ζηελ Ακεξηθή. 
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Εηθόλα 322: η.135 (1955), ζ.8 

Άγγινη ζρεδηαζηέο ην 1955, αληινύλ ζηνηρεία από ηελ Ειιάδα θαη δεκηνπξγνύλ 

θνκςά κνληέια εκπλεπζκέλα από ηελ «αξραηόηεηα ή ηελ ζύγρξνλε επνρή».
.
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Εηθόλα 323: η.135 (1955), ζ.8 

Άγγινη ζρεδηαζηέο ην 1955, αληινύλ ζηνηρεία από ηελ Ειιάδα θαη δεκηνπξγνύλ  

θνκςά κνληέια εκπλεπζκέλα από ηελ «αξραηόηεηα ή ηελ ζύγρξνλε επνρή». 
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Εηθόλα 324: η.300 (1961), ζ.82 

Σν 1961, ζηνπο αζιεηηθνύο ζηίβνπο ηνπ ηέληο ηεο Αγγιίαο επηθξαηεί ε ειιεληθή 

γξακκή: «θνξέκαηα κε ρακειή κέζε, θνληή πιηζέ θνύζηα κε δηαθνζκεηηθή 

κπνξληνύξα από ρξωκαηηζηή θνξδέια ή ρξπζό καίαλδξν». 
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                                               Εηθόλα 325: η.360 (1963), ζ.46 

Σν 1963, ε κεγάιε εηαηξεία θαιιπληηθώλ «Ayer», ζηελ νινζέιηδε δηαθεκηζηηθή 

ηεο θακπάληα κε ηίηιν «Μηα απηνθξαηνξία εκπλέεη ηε θεηεηλή κόδα» κε κεγάινπο 

ηίηινπο πξνηείλεη ην καθηγηάδ «Βπδαληηλό καθηγηάδ» εκπλεπζκέλν από ηελ 

ρξσκαηηθή παιέηα ησλ βπδαληηλώλ κσζατθώλ, όπσο δηαβάδνπκε ζηελ νινζέιηδε 

θακπάληα ηεο ζηε «Γ». 
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                                                  Εηθόλα 326: η.414 (1965), ζ.37 

Σν 1965, ν νίθνο θαιιπληηθώλ ηεο Dorothy Gray, κε ην καξκάξηλν πξόζσπν 

αξραηνειιεληθήο Κόξεο κε νινζέιηδεο δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο, πξνσζεί 

θξέκεο πξνζώπνπ. 

 



220 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 327: η.482 (1968), ζ.7 

Σν 1968 ζηελ Ακεξηθάληθε Vogue, δεζπόδεη ην πνιπζέιηδν έγρξσκν εληππσζηαθό 

αθηέξσκα κε ηίηιν «Η κόδα εκπλέεηαη απ’  ηελ Ειιάδα».  
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                 Εηθόλα 328: η.499 (1968), ζ.159            Εηθόλα 329: η.517 (1969), ζ.1 

Εηθόλα 328: Σν 1968 Τβ αηλ Λσξάλ, ζηεξεώλεη ζηελ δώλε ηνπ αλδξηθνύ 

παληεινληνύ ηελ «λενειιεληθή πόξπε» πξνθαλώο αγνξαζκέλε από ην 

Μνλαζηεξάθη  θαη «θνιαθεύεη ηνπο Έιιελεο. 

Εηθόλα 329: Σν 1969 ν Λσξάλ, κεηαθέξεη ηηο αλακλήζεηο από ην θσο, ηνλ ήιην 

θαη ηε ζάιαζζα ηεο Μεζνγείνπ ζηελ κπνπηίθ ηνπ ζην αίλ Ζεξκαίλ ληε Πξε. 

Απεπζπλόκελνο ζηηο θνηηήηξηεο ιαλζάξεη ηε θνύζηα «Μύθνλνο», ηελ κεγάιε 

θζηλνπσξηλή  ηνπ επηηπρία, πνπ ην όλνκά ηεο ην νθείιεη ζηα «εθηπθιωηηθά 

κνηίβα» πνπ, όπσο ν ίδηνο ιέεη, είλαη κνηίβα από θνπβέξηεο κπθνληάηηθεο.  
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                                            Εηθόλα 330: η.503 (1969), ζ.10  

Σν 1969 ν νίθνο «Cole of California», εκπλέεηαη από ηνλ ειιεληθό ρηηώλα θαη 

δεκηνπξγεί ηελ δηθή ηνπ εθδνρή, πνπ «ραιάεη θόζκν» ζηηο βηηξίλεο ηεο 5εο ιεσθόξνπ 

ηεο Νέαο Τόξθεο. 
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Εηθόλα 331: η.513 (1969), ζ.143  

Σν 1969 όπσο αλαθέξεη ε «Γ», ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηελ έγθπξε 

γαιιηθή εθεκεξίδα «Le Figaro», ε εκπλεπζκέλε από ηελ αξρατθή πεξίνδν 

θνιεμηόλ ηεο Γαιιίδαο δεκηνπξγνύ κόδαο Mme Grès ζεσξείηαη ε σξαηόηεξε ηεο 

ρξνληάο. 
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         Εηθόλα 332: η.521 (1969), ζ.10                   Εηθόλα 333: η.512 (1969), ζ.11 

 

Εηθόλα 332: Σν 1969 νη «Βπδαληηλνί αεηνί ηαμηδεύνπλ ζηε Ρώκε (…)». Ο νίθνο 

Τςειήο κόδαο «Assunta»  ιαλζάξεη αζεκέληεο θαη αζεκνθαπληζκέλεο πόξπεο, 

δώλεο πνπ θιείλνπλ κε ηνλ βπδαληηλό δηθέθαιν αεηό, ζπιινγή πνπ εηζάγεηαη από 

ηα Γηάλλελα. 

Εηθόλα 333: Επί πιένλ ην 1969, κηζό αηώλα κεηά ηνλ ζάλαηό ηεο ε Ιζηδώξα 

Νηάλθαλ εμαθνινπζεί λα δηαθεκίδεη ηελ Ειιάδα. Σν αγαπεκέλν ηεο έλδπκα, 

εκπλεπζκέλν από ηελ ειιεληθή ριακύδα, κέζα από ηελ ηαηλία-βηνγξαθία 

«Ιζηδώξα» ηνπ Κάξι Ράτδ, - παξά ηελ απνηπρία ηνπ θηικ- γίλεηαη κόδα. 

Πιεκπξίδνπλ ηηο παξηδηάληθεο κπνπηίθ θαη ηα αθηεξώκαηα ζηνλ πεξηνδηθό ηύπν 

κόδαο.  
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Εηθόλα 334: η.523 (1970), ζ.8 

Σν 1970 κεγάιε ακεξηθαληθή  βηνκεραλία ιαλζάξεη ηελ «Isidora Collection ». 

πιινγή γπλαηθείσλ εζσξνύρσλ θαη λπρηηθώλ, κε ειιεληθή  έκπλεπζε. Αθίζεο θαη 

θσηνγξαθίεο γηα ηνλ Σύπν όπνπ γπκλόπνδα καλεθέλ πνδάξνπλ  αλάκεζα ζε 

κηζνγθξεκηζκέλνπο θίνλεο θνξηλζηαθνύ ξπζκνύ δίπια ζε ζξπκκαηηζκέλα 

θηνλόθξαλα  θαη ζε ζπαζκέλνπο «καξκάξηλνπο έξωηεο». «Οη βηνκήραλνη, γηα κία 

αθόκα θνξά, βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηελ επηζηξνθή ζηηο αξραίεο θιαζηθέο ξίδεο  ηνπ 

ιίθλνπ πνπ ιέγεηαη Ειιάδα (…)»όπσο αλαγξάθεηαη ζηελ ιεδάληα θάησ από ηελ  

θσηνγξαθίαο.  
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   Εηθόλα 335: η.504 (1970), ζ.15                 Εηθόλα 336: η.522 (1970), ζ.10 

 

Εηθόλα 335: Σν ειιεληθό ηαγάξη «ραιάεη θόζκν ηα ηειεπηαία ρξόληα» (1970). Οη 

μέλεο νλεηξεύνληαη λα έξζνπλ ζηελ Ειιάδα γηα λα ην αγνξάζνπλ αιιά ην 

θηηάρλνπλ θαη κόλεο ηνπο. Μέζα από ηα παηξόλ ησλ πεξηνδηθώλ πνπ ην 

κεηακνξθώλεη δεκηνπξγώληαο ηελ κεηακνληέξλα εθδνρή ηνπ.  

Εηθόλα 336: Σν 1970, ην «Stile Hellinico» απνηειεί ηελ κεγάιε έθπιεμε ζηηο 

επηδείμεηο ηεο Φισξεληίαο. Λεπθά κπνπξλνύδηα, ρηηώλεο γηα λα θαιύςνπλ ηα 

απνθαιππηηθά κπηθίλη ζηηο παξαιίεο ην θαινθαίξη. Με κπνύθιεο ζηα καιιηά, 

θνξδέια ζην κέησπν, πξόζσπν πνπ ην πξνθίι ηνπ ζπκίδεη ηνλ ηέιεην θνύξν. 
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                Εηθόλα 337: η.536 (1970), ζ.17                Εηθόλα 338: η.547 (1970), ζ.9 

 

Εηθόλα 337: Σν 1970, ε «έγθπξε Vogue» ηεο Νέαο Τόξθεο παξνπζηάδεη ηηο 

πεξίθεκεο ειιεληθέο δεκηνπξγίεο «εκεηέξνπ (…) James Galanos (…) όπνπ ζε 

κεγέζπλζε απιώλνληαη θιαζηθά πξνθίι από αξραϊθνύο ακθνξείο» 

Εηθόλα 338: ην ηέινο ηεο ίδηαο ρξνληάο (1970) ζηε Νέα Τόξθε ν Giorgio di Saint 

Angelo ιαλζάξεη ηελ γξακκή ηνπ «Grecian felling» ήηνη ηνπ ειιεληθνύ 

ζπλαηζζήκαηνο. 
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Εηθόλα 339: η.547 (1970), ζ.9 

ην Λνλδίλν, ην 1970, ηα ειιεληθά θνκπνιόγηα «κεζνπξαλνύλ»: «ζηε κέζε ωο δώλεο, 

ζηνλ ιαηκό νιόγπξα ωο θνιηέ», όπσο αλαθέξεη ε «Γ».  
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Παράρτεμα 2 

Η επιστολή του Ευάγγελου Χρ. Τερδόπουλου στεν Μαρία Καραβία. 
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Εικόνα 1. 

Η ιδιότειρε επιζηολή ηοσ Εσάγγελοσ Τερδόποσλοσ προς ηεν Μαρία Καραβία ζηο Λονδίνο  

(5 Οκηωβρίοσ 1971) 
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Παράρτημα 3  

Οι αλλαγές της γσναικείας εμυάνισης μέσα από τα εξώυσλλα  

της ΓΥΝΑΙΚΑΣ (1950-1975) 
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Τεύσορ 342 Τεύσορ 343 Τεύσορ 344 

   
Τεύσορ 345 Τεύσορ 346 Τεύσορ 347 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                             

 

1963 

 

272 

 

   
Τεύσορ 348 Τεύσορ 349 Τεύσορ 350 

   
Τεύσορ 351 Τεύσορ 352 Τεύσορ 353 

   
Τεύσορ 354 Τεύσορ 355 Τεύσορ 356 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                             

 

1963 

 

273 

 

   
Τεύσορ 357 Τεύσορ 358 Τεύσορ 359 

   

Τεύσορ 360 Τεύσορ 361 Τεύσορ 362 

  
Τεύσορ 363 Τεύσορ 364 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1964 

 

274 

 

   
Τεύσορ 365  Τεύσορ 366 Τεύσορ 367 

   
Τεύσορ 368 Τεύσορ 369 Τεύσορ 370 

   
Τεύσορ 371 Τεύσορ 372 Τεύσορ 373 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1964 

 

275 

 

   
Τεύσορ 374 Τεύσορ 375 Τεύσορ 376 

   
Τεύσορ 377 Τεύσορ 378 Τεύσορ 379 

   
Τεύσορ 380 Τεύσορ 381 Τεύσορ 382 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1964 

 

276 

 

   
Τεύσορ 383 Τεύσορ 384 Τεύσορ 385 

   
Τεύσορ 386 Τεύσορ 387 Τεύσορ 388 

  
Τεύσορ 389 Τεύσορ 390 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1965 

 

277 

 

   
Τεύσορ 391 Τεύσορ 392 Τεύσορ 393 

   
Τεύσορ 394 Τεύσορ 395 Τεύσορ 396 

   
Τεύσορ 397 Τεύσορ 398 Τεύσορ 399 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1965 

 

278 

 

   
Τεύσορ 400 Τεύσορ 401 Τεύσορ 402 

   

Τεύσορ 403 Τεύσορ 404 Τεύσορ 405 

   
Τεύσορ 406 Τεύσορ 407 Τεύσορ 408 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1965 

 

279 

 

   

Τεύσορ 409 Τεύσορ 410 Τεύσορ 411 

   
Τεύσορ 412 Τεύσορ 413 Τεύσορ 414 

  
Τεύσορ 415 Τεύσορ 416 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1966 

 

280 

 

   
Τεύσορ 417 Τεύσορ 418 Τεύσορ 419 

   
Τεύσορ 420 Τεύσορ 421 Τεύσορ 422 

   
Τεύσορ 423 Τεύσορ 424 Τεύσορ 425 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1966 

 

281 

 

   
Τεύσορ 426 Τεύσορ 427 Τεύσορ 428 

   

Τεύσορ 429 Τεύσορ 430 Τεύσορ 431 

   
Τεύσορ 432 Τεύσορ 433 Τεύσορ 434 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1966 

 

282 

 

   
Τεύσορ 435 Τεύσορ 436 Τεύσορ 437 

   
Τεύσορ 438 Τεύσορ 439 Τεύσορ 440 

  
Τεύσορ 441 Τεύσορ 442 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                      

 

1967 

 

283 

 

   
Τεύσορ 443 Τεύσορ 444 Τεύσορ 445 

   
Τεύσορ 446 Τεύσορ 447 Τεύσορ 448 

   
Τεύσορ 449 Τεύσορ 450 Τεύσορ 451 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                      

 

1967 

 

284 

 

   
Τεύσορ 452 Τεύσορ 453 Τεύσορ 454 

   
Τεύσορ 455 Τεύσορ 456 Τεύσορ 457 

   
Τεύσορ 458 Τεύσορ 459 Τεύσορ 460 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                      

 

1967 

 

285 

 

   
Τεύσορ 461 Τεύσορ 462 Τεύσορ 463 

   
Τεύσορ 464 Τεύσορ 465 Τεύσορ 466 

  
Τεύσορ 467 Τεύσορ 468 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                    

  

1968 

 

286 

 

   
Τεύσορ 469 Τεύσορ 470 Τεύσορ 471 

   
Τεύσορ 472 Τεύσορ 473 Τεύσορ 474 

   
Τεύσορ 475 Τεύσορ 476 Τεύσορ 477 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                    

  

1968 

 

287 

 

   
Τεύσορ 478 Τεύσορ 479 Τεύσορ 480 

   
Τεύσορ 481 Τεύσορ 482 Τεύσορ 483 

   
Τεύσορ 484 Τεύσορ 485 Τεύσορ 486 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                    

  

1968 

 

288 

 

   
Τεύσορ 487 Τεύσορ 488 Τεύσορ 489 

   
Τεύσορ 490 Τεύσορ 491 Τεύσορ 492 

  
Τεύσορ 493 Τεύσορ 494 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                     

 

1969      

 

289 

 

   
Τεύσορ 495 Τεύσορ 496 Τεύσορ 497 

 
  

Τεύσορ 498 Τεύσορ 499 Τεύσορ 500 

  
 

Τεύσορ 501 Τεύσορ 502 Τεύσορ 503 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                     

 

1969      

 

290 

 

   
Τεύσορ 504 Τεύσορ 505 Τεύσορ 506 

   
Τεύσορ 507 Τεύσορ 508 Τεύσορ 509 

   
Τεύσορ 510 Τεύσορ 511 Τεύσορ 512 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                     

 

1969      

 

291 

 

   
Τεύσορ 513 Τεύσορ 514 Τεύσορ 515 

   
Τεύσορ 516 Τεύσορ 517 Τεύσορ 518 

   
Τεύσορ 519 Τεύσορ 520 Τεύσορ 521 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                            

 

1970 

 

292 

 

   
Τεύσορ 522 Τεύσορ 523 Τεύσορ 524 

   

Τεύσορ 525 Τεύσορ 526 Τεύσορ 527 

   
Τεύσορ 528 Τεύσορ 529 Τεύσορ 530 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                            

 

1970 

 

293 

 

   
Τεύσορ 531 Τεύσορ 532 Τεύσορ 533 

   
Τεύσορ 534 Τεύσορ 535 Τεύσορ 536 

   

Τεύσορ 537 Τεύσορ 538 Τεύσορ 539 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                            

 

1970 

 

294 

 

   
Τεύσορ 540 Τεύσορ 541 Τεύσορ 542 

   
Τεύσορ 543 Τεύσορ 544 Τεύσορ 545 

  
Τεύσορ 546 Τεύσορ 547 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                        

 

1971 

 
 

295 

 

   
Τεύσορ 548 Τεύσορ 549 Τεύσορ 550 

   
Τεύσορ 551 Τεύσορ 552 Τεύσορ 553 

   
Τεύσορ 554 Τεύσορ 555 Τεύσορ 556 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                        

 

1971 

 
 

296 

 

   
Τεύσορ 557 Τεύσορ 558 Τεύσορ 559 

   
Τεύσορ 560 Τεύσορ 561 Τεύσορ 562 

   
Τεύσορ 563 Τεύσορ 564 Τεύσορ 565 

 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                        

 

1971 

 
 

297 

 

 

 

 

 

   

Τεύσορ 566 Τεύσορ 567 Τεύσορ 568 

   
Τεύσορ 569 Τεύσορ 570 Τεύσορ 571 

  
Τεύσορ 572 Τεύσορ 573 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                     

 

1972 
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Τεύσορ 574 Τεύσορ 575 Τεύσορ 576 

   
Τεύσορ 577 Τεύσορ 578 Τεύσορ 579 

   
Τεύσορ 580 Τεύσορ 581 Τεύσορ 582 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                     

 

1972 
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Τεύσορ 583 Τεύσορ 584 Τεύσορ 585 

   
Τεύσορ 586 Τεύσορ 587 Τεύσορ 588 

   
Τεύσορ 589 Τεύσορ 590 Τεύσορ 591 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                     

 

1972 

 
 

300 

 

   
Τεύσορ 592 Τεύσορ 593 Τεύσορ 594 

   
Τεύσορ 595 Τεύσορ 596 Τεύσορ 597 

  
Τεύσορ 598 Τεύσορ 599 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1973 

 

301 

 

   
Τεύσορ 600  Τεύσορ 601 Τεύσορ 602 

   
Τεύσορ 603 Τεύσορ 604 Τεύσορ 605 

   
Τεύσορ 606 Τεύσορ 607 Τεύσορ 608 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1973 

 

302 

 

   
Τεύσορ 609 Τεύσορ 610 Τεύσορ 611 

   
Τεύσορ 612 Τεύσορ 615 Τεύσορ 614 

   
Τεύσορ 615 Τεύσορ 616 Τεύσορ 617 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1973 

 

303 

 

   

Τεύσορ 618 Τεύσορ 619 Τεύσορ 620 

   
Τεύσορ 621 Τεύσορ 622 Τεύσορ 623 

  

Τεύσορ 624 Τεύσορ 625 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                      

 

1974 

 

304 

 

 
  

Τεύσορ 626 Τεύσορ 627 Τεύσορ 628 

   
Τεύσορ 629 Τεύσορ 630 Τεύσορ 631 

   
Τεύσορ 632 Τεύσορ 633 Τεύσορ 634 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                      

 

1974 

 

305 

 

   
Τεύσορ 635 Τεύσορ 636 Τεύσορ 637 

   
Τεύσορ 638 Τεύσορ 639 Τεύσορ 640 

   
Τεύσορ 641 Τεύσορ 642 Τεύσορ 643 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                      

 

1974 

 

306 

 

   
Τεύσορ 644 Τεύσορ 645 Τεύσορ 646 

 
 

 

Τεύσορ 647 Τεύσορ 648 Τεύσορ 649 

  
Τεύσορ 650 Τεύσορ 651 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1975 

 

307 

 

   
Τεύσορ 652 Τεύσορ 653 Τεύσορ 654 

   
Τεύσορ 655 Τεύσορ 656 Τεύσορ 657 

   
Τεύσορ 658 Τεύσορ 659 Τεύσορ 660 

 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1975 

 

308 

 

   
Τεύσορ 661 Τεύσορ 662 Τεύσορ 663 

   
Τεύσορ 664 Τεύσορ 665 Τεύσορ 666 

   
Τεύσορ 667 Τεύσορ 668 Τεύσορ 669 

 

 



Εξώφςλλα τεςσών πεπιοδικού  «Γ»                                                                       

 

1975 

 

309 

 

   
Τεύσορ 670 Τεύσορ 671 Τεύσορ 672 

   
Τεύσορ 673 Τεύσορ 674 Τεύσορ 675 

  
Τεύσορ 676 Τεύσορ 677 
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Παράρηημα 4  

Εηήζιοι αναλσηικοί πίνακες κσκλοθορίας 

ηοσ περιοδικού ΓΥΝΑΙΚΑ: περίοδος 1950-1975 
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1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

1 1-2-1950. 

2 16-2-1950 

3 1-3-1950 

4 15-3-1950 

5 1-4-1950 

6 15-4-1950 

7 1-5-1950 

8 15-5-1950 

9 1-6-1950 

10 15-6-1950 

11 1-7-1950 

12 15-7-1950 

13 1-8-1950 

14 16-8-1950 

15 1-9-1950 

16 6-9-1950 

17 21-9-1950 

18 4-10-1950 

19 18-10-1950 

20 1-11-1950 

21 15-11-1950 

22 29-11-1950 

23 13-12-1950 

24 27-12-1950 



312 

 

 

 

1951 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

25 10-1-1951 

26 24-1-1951 

27 7-2-1951 

28 21-2-1951 

29 7-3-1951 

30 21-3-1951 

31 4-4-1951 

32 18-4-1951 

33 25-4-1951 

34 9-5-1951 

35 23-5-1951 

36 6-6-1951 

37 20-6-1951 

38 4-7-1951 

39 18-7-1951 

40 1-8-1951 

41 14-8-1951 

42 29-8-1951 

43 12-9-1951 

44 26-9-1951 

45 10-10-1951 

46 24-10-1951 

47 8-11-1951 

48 22-11-1951 

49 5-12-1951 

50 19-12-1951 

51 30-12-1951 

 

 

 

 

 



313 

 

 

 

1952 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

52 16-1-1952 

53 30-1-1952 

54 13-2-1952 

55 27-2-1952 

56 12-3-1952 

57 23-3-1952 

58 9-4-1952 

59 23-4-1952 

60 7-5-1952 

61 21-5-1952 

62 4-6-1952 

63 18-6-1952 

64 2-7-1952 

65 16-7-1952 

66 30-7-1952 

67 13-8-1952 

68 27-8-1952 

69 10-9-1952 

70 24-9-1952 

71 8-10-1952 

72 22-10-1952 

73 5-11-1952 

74 19-11-1952 

75 3-12-1952 

77 30-12-1952 

 

 

 

 

 

 

 



314 

 

 

 

1953 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

78 14-1-1953 

79 28-1-1953 

80 11-2-1953 

81 25-2-1953 

82 11-3-1952 

83 24-3-1953 

84 8-4-1953 

85 22-4-1953 

86 6-5-1953 

87 20-5-1953 

88 3-6-1953 

89 17-6-1953 

90 1-7-1953 

91 15-7-1953 

92 29-7-1953 

93 12-8-1953 

94 26-8-1953 

95 9-9-1953 

96 23-9-1953 

97 7-10-1953 

98 21-10-1953 

99 4-11-1953 

100 18-11-1853 

101 30-11-1953 

102 16-12-1953 

103 30-12-1953 

 

 

 

 

 

 



315 

 

 

 

1954 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

104 13-1-1954 

105 27-1-1954 

106 10-2-1954 

107 24-2-1954 

108 10-3-1954 

109 24-3-1954 

110 7-4-1954 

111 21-4-1954 

112 5-5-1954 

113 19-5-1954 

114 2-6-1954 

115 16-6-1954 

116 30-6-1954 

117 14-7-1954 

118 28-7-1954 

119 11-8-1954 

120 25-8-1954 

121 8-9-1954 

122 22-9-1954 

123 6-10-1954 

124 20-10-1954 

125 3-10-1954 

126 17-11-1954 

127 1-12-1954 

128 15-12-1954 

129 29-12-1954 

 

 

 

 

 

 



316 

 

 

 

1955 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

130 12-10-1955 

131 26-1-1955 

132 9-2-1955 

133 23-2-1955 

134 9-3-1955 

135 23-3-1955 

136 6-4-1955 

137 20-4-1955 

138 4-5-1955 

139 18-5-1955 

140 1-6-1955 

141 15-6-1955 

142 29-6-1955 

143 17-7-1955 

144 31-7-1955 

145 14-8-1955 

146 28-8-1955 

147 11-9-1955 

148 25-9-1955 

149 9-10-1955 

150 23-10-1955 

151 6-11-1955 

152 20-11-1952 

153 4-12-1955 

154 18-12-1955 

 

 

 

 

 

 

 



317 

 

 

 

1956 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

155 1-1-1956 

156 15-1-1956 

157 29-1-1956 

158 12-2-1956 

159 26-2-1956 

160 11-3-1956 

161 25-3-1956 

162 4-4-1956 

163 18-4-1956 

164 2-5-1956 

165 16-5-1956 

166 31-5-1956 

167 13-6-1956 

168 27-7-1956 

169 11-7-1956 

170 25-7-1956 

171 8-8-1956 

172 22-8-1956 

173 5-9-1956 

174 19-9-1956 

175 3-10-1956 

176 17-10-1956 

177 1-11-1956 

178 15-11-1956 

179 28-11-1956 

180 13-11-1956 

181 26-12-1956 
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1957 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

182 9-1-1957 

183 22-1-1957 

184 6-2-1957 

185 20-2-1957 

186 6-3-1957 

187 20-3-1957 

188 3-4-1957 

189 17-4-1957 

190 1-5-1957 

191 15-5-1957 

192 29-5-1957 

193 12-6-1957 

194 26-6-1957 

195 10-7-1957 

196 24-7-1957 

197 7-8-1957 

198 21-8-1957 

199 4-9-1957 

200 18-9-1957 

201 2-10-1957 

202 16-10-1957 

203 30-10-1957 

204 13-11-1957 

205 27-11-1957 

206 11-12-1957 

207 25-12-1957 
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1958 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

208 8-1-1958 

209 22-1-1958 

210 5-2-1958 

211 19-2-1958 

212 5-3-1958 

213 19-3-1958 

214 2-4-1958 

215 16-4-1958 

216 30-4-1958 

217 14-5-1958 

218 28-5-1958 

219 11-6-1958 

220 25-6-1958 

221 9-7-1958 

222 23-7-1958 

223 6-8-1958 

224 20-8-1958 

225 3-9-1958 

226 17-9-1958 

227 1-10-1958 

228 15-10-1958 

229 29-10-1958 

230 12-11-1958 

231 26-11-1958 

232 10-12-1958 

233 24-12-1958 

 

 

 

 

 

 



320 

 

 

 

1959 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

234 7-1-1959 

235 21-1-1959 

236 4-2-1959 

237 18-2-1959 

238 4-3-1959 

239 18-3-1959 

240 1-4-1959 

241 15-4-1959 

242 29-4-1959 

243 13-5-1959 

244 27-5-1959 

245 10-6-1959 

246 24-6-1959 

247 8-7-1959 

248 22-7-1959 

249 5-8-1959 

250 19-8-1959 

251 2-9-1959 

252 16-9-1959 

253 30-9-1959 

254 14-10-1959 

255 28-10-1959 

256 11-11-1959 

257 25-11-1959 

258 9-12-1959 

259 23-12-1959 
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1960 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

260 6-1-1960 

261 20-1-1960 

262 3-2-1960 

263 17-2-1960 

264 2-3-1960 

265 16-3-1960 

266 30-3-1960 

267 13-4-1960 

268 27-4-1960 

269 11-5-1960 

270 25-5-1960 

271 8-6-1960 

272 22-6-1960 

273 6-7-1960 

274 20-7-1960 

275 3-8-1960 

276 17-8-1960 

277 31-8-1960 

278 14-9-1960 

279 28-9-1960 

280 12-10-1960 

281 26-10-1960 

282 9-11-1960 

283 23-11-1960 

284 7-12-1960 

285 21-12-1960 
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1961 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

286 4-1-1961 

287 18-1-1961 

288 1-2-1961 

289 15-2-1961 

290 1-3-1961 

291 15-3-1961 

292 29-30-1961 

293 12-4-1961 

294 26-4-1961 

295 10-5-1961 

296 24-5-1961 

297 7-6-1961 

298 21-6-1961 

299 5-7-1961 

300 19-7-1961 

301 2-8-1961 

302 16-8-1961 

303 30-8-1961 

304 13-9-1961 

305 27-9-1961 

306 11-10-1961 

307 25-10-1961 

308 8-11-1961 

309 22-11-1961 

310 6-12-1961 

311 20-12-1961 

 

 

 

 

 

 



323 

 

 

 

1962 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

312 3-1-1962 

313 17-1-1962 

314 31-1-1962 

315 14-2-1962 

316 28-2-1962 

317 14-3-1962 

318 28-301962 

319 11-4-1962 

320 25-4-1962 

321 9-5-1962 

322 23-5-1962 

323 6-6-1962 

324 20-6-1962 

325 4-7-1962  

326 18-7-1962 

327 1-8-1962 

328 15-8-1962 

329 29-8-1962 

330 12-9-1962 

331 26-9-1962 

332 10-10-1962 

333 24-10-1962 

334 7-11-1962 

335 21-11-1962 

336 5-12-1962 

337 19-12-1962 

338 29-12-1962 
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1963 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

339 16-1-1963 

340 30-1-1963 

341 13-2-1963 

342 27-2-1963 

343 13-3-1963 

344 27-3-1963 

345 10-4-1963 

346 24-4-1963 

347 8-5-1963 

348 22-5-1963 

349 5-6-1963 

350 19-6-1963  

351 3-7-1963 

352 17-7-1963 

353 31-7-1963 

354 14-8-1963 

355 28-8-1963 

356 11-9-1963 

357 25-9-1963 

358 9-10-1963 

359 23-10-1963 

360 6-11-1963 

361 20-11-1963 

362 4-12-1963 

363 18-12-1963 

364 31-12-1963 
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1964 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

365 15-1-1964 

366 29-1-1964 

367 12-2-1964 

368 26-2-1964 

369 12-3-1964 

370 25-3-1964 

371 8-4-1964 

372 25-4-1964 

373 6-5-1964 

374 20-5-1964 

375 3-6-1964 

376 17-6-1964 

377 1-7-1964 

378 15-7-1964 

379 29-7-1964 

380 15-8-1964 

381 28-8-1964 

382 9-9-1964 

383 23-9-1964 

384 7-10-1964 

385 21-10-1964 

386 4-11-1964 

387 18-11-1964 

388 2-12-1964 

389 16-12-1964 

390 30-12-1964 
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1965 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

391 13-1-1965 

392 29-1-1965 

393 10-2-1965 

394 24-2-1965 

395 10-3-1965 

396 24-3-1965 

397 7-4-1965 

398 21-4-1965 

399 5-5-1965 

400 19-5-1965 

401 2-6-1965 

402 16-6-1965 

403 30-6-1965 

404 14-7-1965 

405 28-7-1965 

406 11-8-1965 

407 25-8-1965 

408
1
 8-9-1965 

409 22-9-1965 

410 6-10-1965 

411 20-10-1965 

412 3-11-1965 

413 17-11-1965 

414 1-12-1965 

415 15-12-1965 

416 29-12-1965 

 

 

 

                                                
1 Στο τεύτος 408  αναγράφεται  η ίδια ημερομηνία κσκλοφορίας με το 407. Σσμπεραίνεται  ότι 
η ημερομηνία κσκλοφορίας τοσ είναι 8-9-1965 
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1966 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

417 12-1-1966 

418 26-1-1966 

419 9-2-1966 

420 23-2-1966 

421 9-3-1966 

422 23-3-1966 

423 6-4-1966 

424 20-4-1966 

425 4-5-1966 

426 18-5-1966 

427 1-6-1966 

428 15-6-1966 

429 29-6-1966 

430 13-7-1966 

431 27-7-1966 

432 10-8-1966 

433 24-8-1966 

434 7-9-1966 

435 21-9-1966 

436 5-10-1966 

437 19-10-1966 

438 2-11-1966 

439 16-11-1966 

440 30-11-1966 

441 14-12-1966 

442 27-12-1966 
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1967 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

443 11-1-1967 

444 25-1-1967 

445 8-2-1967 

446 22-2-1967 

447 1-3-1967 

448 15-3-1977 

449 29-3-1967 

450 12-4-1967 

451 26-4-1967 

452 10-5-1967 

453 24-5-1967 

454 7-6-1967 

455 21-6-1967 

456 5-7-1967 

467 19-7-1967 

458 2-8-1967 

459 16-8-1967 

460 30-8-1967 

461 13-9-1967 

462 27-9-1967 

463 11-10-1967 

464 25-10-1967 

465 8-11-1967 

466 22-11-1967 

467 6-12-1967 

468 20-12-1967 
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1968 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

469 3-1-1968 

470 17-1-1968 

471 31-1-1968 

472 14-2-1968 

473 20-2-1968 

474 13-3-1968 

475 27-3-1968 

476 10-4-1968 

477 24-4-1968 

478 8-5-1968 

479 22-5-1968 

480 5-6-1968 

481 19-6-1968 

482 30-6-1968 

483 17-7-1968 

484 31-7-1968 

485 14-7-1968 

486 28-7-1968 

487 11-9-1968 

488 25-9-1968 

489 9-10-1968 

490 23-10-1968 

491 6-11-1968 

492 20-11-1968 

493 4-12-1968 

494 18-12-1968 
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1969 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

495 1-1-1969 

496 15-1-1969 

497 29-1-1969 

498 12-2-1969 

499 1-3-1969 

500 12-3-1969 

501 26-3-1969 

502 9-4-1969 

503 23-4-1969 

504 7-5-1969 

505 21-5-1969 

506 4-6-1969 

507 18-6-1969 

508 2-7-1969 

509 16-7-1969 

510 30-7-1969 

511 13-8-1969 

512 29-8-1969 

513 10-9-1969 

514 24-9-1969 

515 9-10-1969 

516 22-10-1969 

517 5-11-1969 

518 19-11-1969 

519 3-12-1969 

520 17-12-1969 

521 31-12-1969 
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1970 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

522 14-1-1970 

523 28-1-1970 

524 11-2-1970 

525 27-2-1970 

526 11-3-1970 

527 25-3-1970 

528 8-4-1970 

529 22-4-1970 

530 6-5-1970 

531 20-5-1970 

532 3-6-1970 

533 17-6-1970 

534 1-7-1970 

535 15-7-1970 

536 29-7-1970 

537 12-8-1970 

538 28-8-1970 

539 9-9-1970 

540 23-9-1970 

541 7-10-1970 

542 21-10-1970 

543 4-11-1970 

544 18-11-1970 

545 2-12-1970 

546 16-12-1970 

547 30-12-1970 
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1971 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

548 13-1-1971 

549 27-1-1971 

550 10-2-1971 

551 24-2-1971 

552 10-3-1971 

553 24-3-1971 

554 7-4-1971 

555 21-4-1971 

556 5-5-1971 

557 19-5-1971 

558 2-6-1971 

559 16-6-1971 

560 30-6-1971 

561 14-7-1971 

562 28-7-1971 

563 11-8-1971 

564 25-8-1971 

565 8-9-1971 

566 22-9-1971 

567 6-10-1971 

568 20-10-1971 

569 3-11-1971 

570 17-11-1971 

571 1-12-1971 

572 15-12-1971 

573 29-12-1971 
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1972 

 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

574 12-1-1972 

575 26-1-1972 

576 9-2-1972 

577 23-2-1972 

578 8-3-1972 

579 22-3-1972 

580 5-4-1972 

581 19-4-1972 

582 3-5-1972 

583 17-5-1972 

584 31-5-1972 

585 14-6-1972 

586 28-6-1972 

587 12-7-1972 

588 26-7-1972 

589 9-8-1972 

590 23-8-1972 

591 6-9-1972 

592 20-9-1972 

593 4-10-1972 

594 18-10-1972 

595 1-11-1972 

596 15-11-1972 

597 29-11-1972 

598 13-12-1972 

599 27-12-1972 
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1973 

 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

600 10-1-1973 

601 24-1-1973 

602 7-2-1973 

603 21-2-1973 

604 7-3-1973 

605 21-3-1973 

606 4-4-1973 

607 18-4-1973 

608 2-5-1973 

609 14-5-1973 

610 30-5-1973 

611 13-6-1973 

612 27-6-1973 

613 11-7-1973 

614 25-7-1973 

615 8-8-1973 

616 22-8-1973 

617 5-9-1973 

618 19-9-1973 

619 3-10-1973 

620 17-10-1973 

621 31-10-1973 

622 14-11-1973 

623 23-11-1973 

624 12-12-1973 

625 26-12-1973 
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1974 

 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

626 9-1-1974 

627 23-1-1967 

628 6-2-1974 

629 20-2-1974 

630 6-3-1974 

631 20-3-1974 

632 3-4-1974 

633 17-4-1974 

634 1-5-1974 

635 15-5-1974 

636 29-5-1974 

637 12-6-1974 

638 26-6-1974 

639 10-7-1974 

640 24-7-1974 

641 7-8-1974 

642 21-8-1974 

643 4-9-1974 

644 18-9-1974 

645 2-10-1974 

646 16-10-1974 

647 30-10-1974 

648 13-11-1974 

649 27-11-1974 

650 11-12-1974 

651 25-12-1974 
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1975 

 

 

Τεύχος Ημερομηνία 

 

652 8-1-1975 

653 22-1-1975 

654 5-2-1975 

655 19-2-1975 

656 5-3-1975 

657 19-3-1975 

658 2-3-1975 

659 16-4-1975 

660 30-4-1975 

661 14-5-1975 

662 28-5-1975 

663 11-6-1975 

664 25-6-1975 

665 9-7-1975 

666 23-7-1975 

667 6-8-1975 

668 20-8-1975 

669 3-9-1975 

670 17-9-1975 

671 1-10-1975 

672 15-10-1975 

673 28-10-1975 

674 12-11-1975 

675 26-11-1975 

676 10-12-1975 

677 24-12-1975 
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