.o

κ. Δελμo0ζo6 αντlΘετωgεκαλεo,εγυvαΙκα' δtα vα δrδαξη τηv
loτoρΙαεlζ τo Mαραoλεlov.
Aυτη φυotκΦτατov ητo vα δtδαξη τηV toτoρiαv o1l δtα Vα
αvυψΦoη τoυg μεγαλoυg τηg ιoτoρiαq αvδραg Kαι Tαζ υπ€ ρ τηg
πατρiδog Θυoiαg τωV TΤρoζ παραδεlγματloμov, αλλα δrα vα
ταπεlvΦoεl αυτo0g Kα| vα παραoτηoη κατα τα διδαγματα τoU
lcrτoρικoO υλloμo0, oτl α| Θυoiαι εκεivαl εixov ταπεtvα
κερδooκoπlκα ελατξρlα>
Aυτα γραφovται τo 1926, oταv η Poζα Kα| o| oυvτρ6φιoo66 τηg, δηλΦvoυv
απoφασ|σμεvεg Vα αγωvtoτoOv γΙα τηv tooπoλtτεfα TωV γυvαlκι,bv. (.Aζ
αγωvιoτo0με, o αγιi,lvαgΘα εivαι oκληρ69, μα τo δ[κιo εivαl με To μdρoq μαg
καl πριiπεt vα vtκξoωμε)), uπoατηρiζε|, To 1924, απo τlg oτηλεg τoυ AγΦvα
τηg Γυvαiκαg, η Pοζα |μβρlΦτη. 1.{ταvαραγε o0μπτωoη;
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Τη6 MαρiαgPεπo0oηt

Πρdγματlτα Mαραoλεlακdε[vαlμlα απ6 τl5 πlo σημαvτlκ€ g oυγκρo0oεlgoτηv
,oτoρiα τηg εκπαiδευoηg στηv Eλλdδα. Kαl εivαl oημαvτlκη γrα πoλλo0g
λoγoυg. Fi-μελ6τη αυτ[ξ τηg διαμdXηζ επlTρ€ π εl- vα αμφloβητησouμετηv
γlα
τηg δixoτoμiαgδημoτlκloμo0.καΘαρεUouσlαviσμoυ
ε0κoλα
'ρμη,ju',..η.επαρκεlα
u.o.^λ'ouoηooυμετα τεκτδlv6μεvα.Τα Mαραoλεrακd δεv εvταoσovταl
o' αυτ6 τo λoγαρlαoμ6 καθΦ6 τouλd1loτovo| δυo απ6 τoUζ τρεlζ δαoκdλoυg
τToυKαTαγγ6λλoυvτη P6ζα |μβρlΦτη γlα τηv αvτlεθvlκη δlδαoκαλiα τηg εivαl
επioηE δημoτrκoτ6gκαl μ6λη τoυ Eκπαιδευτrκo0oμiλoυ. Eivαl ταυτo1ρovα
oημo*,*η'δ16τlπαρd τη oυvdφε|ατηs γλιilooαg με To 6ΘvoE,-τηvαδυvαμ[αvα
καiαvoηΘii τo γλωoolκ6 ζξτημα αvεξdρτητα απo τηv εΘvlκη lδεoλoγΙα-,τo
εΘvlκ6 δlαoπd εδΦ τo γλωoolκ6, To Uπερβαivεl καl δημloυργεi τη δlκη τoυ
ωζ παTρlΦτε6
εv6τητα.ol επIκρrτιξζτηζ P6ζαg tμβρlΦτηαUToπρoσδloρiζovτα|
loτoρ[αg. Tα
εΘvικηg
Tηζ
πoU μερlμvoιiv.*,ii,ζ
γ|α iηv υπερdoπloη
ιnαραblεlακd εΙvαl επioηg oημαvτlκd γlατ[ εivαI oπdvια. Eivαl oπdvlo στηv
Eλidδα, oε αvτiΘεoημε 6,il oυμβαivεl τηv αvτ[oτo|XηετToXηoτα δυτlκd κρdτη,
ατη γλΦooα. }-|
μlα δημoolα διαμd1η με αvαφoρd στηv |στoρiα καl 61l
καl τηg
μovoπΦληoε τo εvδlαφιiρov τηg ελληvlκηE δlαv6ησηζ αλλd
γlω""λ .τηg
_Kαl
H
επioημη
6Xι vεoεMηvlκηg- εκπαiδευoηg.
ελληvlκηg
λτoρiαg
,o'oρ.*η εκδ-oxηγlα τα.μεγdλα γεγovoτα τoυ 6Θvoυgελd1loτα αμφloβητηΘηκε
o'η, ,*',oiδευoη. |-|P6ζα lμβρlιilτη ηταv η φωτεlvη εξαiρεoη. Mrα φωτεlvη
εq,ωρεoη παραδεlγματlκoιj xαρακτηρα για τηv KαTαv6ηoη τηg αλληλoυxiαg
τωv.πεδiωv πoU oδηγoOvσTηv Kαταv6ηoηTωv lστoρlκΦv φαlvoμ6vωv.
Tα Mαραoλεtακd εivαl oυvεπΦg oημαvτlκd κυρiωg καΘΦg εv61oυv αυτηv
ακρlβΦg τη oυvdρθρωση Kα| τηv αλληλoυ1iα' ΦαvερΦvouv Tηv εγγεvη καl
αρbηκτη o1foη τηg.εΘvlκηζ με τηv € μ φυλη ταυτ6τητα.H P6_ζαεκτog απ6
παlολγωγo|, ηiαv.-Kα||σToρlκ69καl δημoτlκioτρ|αKα| πρooδευτlκη, 6πω9
oριζ6ταv.oio πλαioιo Τηζ επoxηg τηζ η 6vvolα τoυ πρooδευτlκo0αvΘρΦπoυ
*λ.-oρ,o'ερηθα λ€ γ αμε εK Tωv υoτ€ ρ ωv, Kαl γυvαiκα.To 1925 oυμβαivouvτα
Mαραoλaλ^α. H P6ζα μ6λ9 εi1ε επloτρ€ ψ a απ6 τo Bερoλivo Kα| To Παρ[ol
6πδυ εi1ε oλoκληρΦoει τlg oπoυδ€ ζ τηζ. Στηv πατρiδα τηg, τηv Ελλdδα, η
Moλlg
δημ6olα.μfoη εκπαiδευoη ηταv μ61ρlπρ6τlvoEκλεloτηγlα τlζ γυvαiκεg..
τov
πρdξη
στηv
δεκαετ[α, τα κoρiτolα εi1αv καταργηoε|
'η, ',ρoηγofμεvη
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απoKλεισμoζ ToUζ απo τα δημ6olα oxoλεiα, εvΦ παρ6μεvε voμοθετtκα
εκκρεμηg dωg τo,1929 η αvαγvιbρloηΤoU δlκαrΦματoζτωV γυvαtκιbvvα
φotτo0voτα δημoolα δεuτερoβαθμlαo1oλεΙα.Mδλtg δυo 1ρov|α πρ|V, To
Mαραoλειo Δlδαoκαλεio εΙxε δεxΘεi τ|ζ πρωτεg oπoυδαoτρtεg γlα 6vα
roτoρrκo0gλ6γoυ9,
επdγγελμα πoU ηταv εξ αρXηζ, γ|α σUγKεKρ!μdvoυg
αvoικτooτlg γυvαiKεζ,τo επαγγελμα τηg δαoκαλαg. Δεv oυvεβα|vετo iδto με
dλλα επαγγ6λματα,ol απ6φolTεζγ|α παρdδεlγμα Tηζ Noμtκηg Σ1oληg δεv
o0λλoγogαρvιoταv6ω6τo
μπoρo0oαvvα αoκησoυvδικηγoρiα'o δlκηγoρtκog
1926 Vα T|ζ εγγραψεr ωζ μdλη Kαι vα Tlζ εκxωρηoει αδεια αoκηoεωg
επαγγελματoq.
Τo ιoτoρικo περlβdλλov τηg επo1ηg τωv MαραoλεlακΦv εivαι, oπωg oυxvα
oυμβαivεl,6vα μεταβαλλ6μεvoωζ πρoζ τtgταυτ6τητεζToUφ0λoυπερtβαλλov.
Aφεv6g ε[vαι 6vα v6o δυvαμrκ6 γ|α τo μεΤασΧηματtoμ6Tωv 6μφυλωv
αvτlληψεωv περlβdλλov. Σ, αυτo εγγρdφovταl ol πρΦτεg oυoιαoτlκα
oυλλoγικdg απ6πεtρεg δlεκδΙκηoηζ Tωv δlκαlωμdτωv Tωv γυvαlκΦv. o
Σ0vδεoμos γ|α Tα ΔlκαlΦματαΤηζ Γυvα[καg,τoυ oπoioυ lδρυτlκ6μfλog εivαl η
P6ζα !μβρtιi.lτη,
lδριiεταtτo 1920 γlα vα Θυμ[ζεl,μαζi με dλλεg γυvαικεΙεg
oργαvΦoεIζ,6τl ol γυvαiκεgoτερoι3vTα|
τωv πoλιτtκΦvToUζ δtKαlωμdτωv.ol
γυvαΙκε66xoυv επioηg κατd τηv αμioωg πρoηγoOμεvηπερioδo εμπλακεi με
τα λεγ6μεvα πρΦτηζ γραμμηζ πoλtτικαζητηματα,6πω9 o εΘvlκ6gδlxαoμ6g
Kα|To μιKρασιατlκ6καt fxoυv αvαμετρηΘεiμε τα v6α lδεoλoγικdρε0ματατΤoU
εμφαvΙζovταιKα| oτηv ελληvlκ( πoλιτtκη oκηvη. o γυvαlκεΙogπρooφυγικ6E
κ6oμo9 πoU Kατακλ0ζειτηv Eλλdδα μετd τo 1922 αlφvιδlαζειτα φυλα καl
KαταKερματiζεlτη oυvoxη εvoq αυoτηρα περtoριoτlκoOKαvov|στ|Ko0
γlα τιg
σUμπερ|φoρfgπλαιoΙoυ.
Aφετθρoυ,oτo iδlo loτoρικoπεριβdλλovεivαt ro1υρoτo ι1μφυλoo0oτημα πoυ
σTη δlαρκεIατoυ δε0τερoυμloo0 τoυ 19o, αlΦvα καl τiΘεταl
δlαμoρφΦVεTα|
στηV υπηρεoiα τoυ 6Θvoυ5 κρατoυg. Στo πλαiolo αυτo0 τoυ κolvωvlκo0,
Kα|σT|ζKαvovlστ|K€ g
τoυ
πoλlτIκo0o|Kovoμ|κo0
καl πoλIτloμlκo0,oυoτηματoζ
γ|α ToUζαvΘρΦπoυEαvτιληψειg,
η P6ζα |μβριΦτηδεv δtκαloυταιoxl μovovvα
αμφIoβητηoει τηv εΘvlκη αφηγηoη αλλd o0τε Kαl vα δlδαξει loτoρiα σε
δημ6olo o1oλεio, Τo λdΘog βρioκεταl oτo γεγovog oτl εivαι γυvαiκα. Στη

γυvαικεiατηg φ0oη εδραζεtτo κακo.To φ0λo Tηζ τηv εμπoδιζεvα δtδdξεlεvα
παTρ|ωτ|K6,
εΘvlκo,πoυ αρμ6ζεloτηv αvδρικ( φ0ση.
μαΘημαφρovημαTtστιK6,
Τoυ λ6γoυ τo αληΘtgεμφαviζειη εκΘεoη Τηζ A' AvακριτlκηgΕπlτρoπηg πoυ
επt1εlρεivααvαιρfoει τη θετtκη6κΘεoητωv MαραoλεlακΦvτoυ Avτωvακακη:
<l.lκ, lμβριΦτoυ,καΘηγητρlα.
Aυτη πρooεληφΘη,δlα vα διδdξη
ιoτoρ[αv,μαΘημαεξoxωg φρovημαTιoτlκ6v
Kαι απαlτoυv αvδρα
υπ6 ζωηραg φtλoπατρiαgκατεx6μεvov.Δεv υπηρxov dρα γε
καθηγηταi Kαι δη εξ αυτΦv εφεδρol αξtωματlκoi € ρ γω
αoκηoαvτεζτηv φlλoπατρiαVKα|δtα τoυ αiματogτωv γρdψαvτεg
τηv loτoρiαv,δtα vα δIδdξoUVΤηv toτoρiαvεlζ To Mαρdoλειov;
Yπdρ1oυv βαβαlα πoλλoi τoιo0τol.Aλλ, αυτoi δIα τo 6ργov τωv
εivαι ακατdλληλotωg oπloΘoδρoμtκoi.Δεv
μεταρρυΘμloτικΦv
αvηκoυv σToUζ πρooδευτlκo0g ToU K. Avτωvακακη. Εαv
καΘηγητρlαιεivαl lκαvαi vα δlδdoκoυv roτoρiα Kα| δη εΙζ
Διδαoκαλεiα,δεv 6xoμεv αvαγκηv αλλωv μακρΦv απoδεiξεωv.
Mαg αρκεi τo γεγov6g oτl εv |ταλiααπηγoρε0Θηκατα τo τfλog
τoυ 1926 vα δrδdoκouvγυvαiκεgεlg παvτα τα δημoorαo1oλεfα
Mεαηg εκπαlδε0oεωgΦlλoαoφiαv,|oτoρiαvκαl Λoγoτε1viαv...

