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Παγκόσμια Ημέρα γυναικών: μερικές πραγματικά σπουδαίες 
Ρεθεμνιώτισσες

Πίσω από κάθε σπουδαίο άνδρα κρύβεται μια εξίσου σπουδαία ή 
και σπουδαιότερη γυναίκα. 
Πίσω από τον επιφανή Ρεθύμνιο οραματιστή Πολύβιο Τσάκωνα 
(Εφημερίς των Συζητήσεων, Πνευματική Εστία, Βιβλιοθήκη, Ναυτι-
κός Όμιλος κ.ά.) κρυβόταν η Αθηνά Πρεβελάκη-Τσάκωνα (1904-
1991). 
Ήταν δυναμική γυναίκα, έχοντας σπουδάσει στη Σχολή Καλογραι-
ών στα Χανιά και παίρνοντας την πρωτοβουλία να παραδίδει μαθή-
ματα Γαλλικών στο Παλλάδιο Λύκειο και κατ’ οίκον. Κι αυτό, προκει-
μένου να συμπληρώνει το οικογενειακό εισόδημα, στις περιόδους 
που ο σύζυγός της βρισκόταν υπό δίωξη, ως ακραιφνής Βενιζελικός, 
ή ήταν αφοσιωμένος στα κοινά. 

Αναδιφώντας το χθες (162)

Παγκόσμια Ημέρα Γυ-
ναικών η προσεχής 
Δευτέρα 8 Μαρτίου 
και η στήλη αυτή δεν 
θα μπορούσε να μείνει 
αμέτοχη, όπως άλλω-
στε και το έκανε πέρυ-
σι, με δύο αφιερώματα. 
Το ίδιο θα κάνει ο συ-
ντάκτης της κι εφέτος, 
αφού μάλιστα το γυναι-
κείο φύλο εξακολου-
θεί να παραμένει αφα-
νές στα δημόσια πράγ-
ματα του τόπου, παρότι 
του έχει προσφέρει με-
ρικές από τις πιο σημα-
ντικές προσωπικότη-
τές του. Αυτό ακριβώς 
το γεγονός αλλά πα-
ράλληλα και πρόβλημα 

είχα ν’ αντιμετωπίσω όταν έγραφα το βιβλίο «Ιστορικός περίπα-
τος στο Ρέθυμνο των σπουδαίων γυναικών». Με ποια κριτήρια 
θα τις επέλεγα;

Σε προσωπικό βέβαια επίπεδο τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει για κανέναν μας. Αν 
με ρωτήσει κάποιος θα του απαντήσω χωρίς δισταγμό ότι οι σημαντικότερες για 
μένα γυναίκες είναι η μητέρα μου Αργυρή Ψιμικού, η αδελφή μου Ελένη, η γυναί-
κα μου Αλκμήνη Μαλαγάρη, η δασκάλα της ζωής μου Καλλιόπη Σαριδάκη, η κόρη 
μου Νεφέλη και -όλως προσφάτως- η εγγονή μου. Θα μπορούσα επίσης να πρό-
σθετα την Ελευθερία Λαμπάκη, που τα χέρια της με τράβηξαν στον κόσμο από τη 
μήτρα της μάνας μου. Αυτό ισχύει για τον καθένα μας, νομίζω, με την προσθήκη 
σε μερικούς των γιαγιάδων, εφόσον εκείνες είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στην ανα-
τροφή τους.

Όταν όμως έχεις να δια-
λέξεις εκατό γυναίκες ως 
τις σπουδαιότερες του τό-
που, τότε τα πράγματα αλ-
λάζουν. Η ευκολία μετα-
τρέπεται σε δυστοκία και 
κινδυνεύεις -όσο αυστηρά 
κριτήρια και να θέσεις- να 
κατηγορηθείς για μερολη-
ψία. Προσωπικά τα κριτή-
ρια επιλογής μου ήταν τα 
επιτεύγματά τους στους 
εθνικούς αγώνες, στην ερ-
γασία, στις σπουδές, στη 
διεκδίκηση των δικαιωμά-
των του φύλου τους, στην 
ενασχόληση με τα κοινά, 
στον αθλητισμό, στην επι-
χειρηματικότητα, σε ευ-
εργεσίες, στην αντίσταση, 
στην κοινωνική προσφο-
ρά, στην εκπαίδευση νέων 
γενιών και στις τέχνες και 
τα γράμματα.

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Από τις επιλεγμένες εκατό γυναίκες 
για το βιβλίο, σε παλιότερες «Αναδι-
φήσεις» (υπ. αριθμ. 129 και 130) είχα 
αναφερθεί σε μια εικοσάδα: Anna και 
Maria Muazzo, Άννα Βλαστού, Μο-
ναχές Παναγίας Μεσαμπελίτισσας, 
Ευμενία Βεργίτση, Φατουμέ κόρη 
Μαχμούτ, Σύζυγος Σελήμ Μπέη, Χα-
ρίκλεια Δασκαλάκη (εικόνα), Αντι-
λέ Σελιανάκη, Νουριγέ Κάντζου, 
Υπατία Μοάτσου, Ιουλία Πετυχάκη, 
Φερενίκη Βαλαρή, Καλλιόπη Γιου-
λούντα, Φλωρεντίνη Σκουλούδη-
Καλούτση, Σογομέ Γκουλμπεκιάν, 
Ειρήνη Σκουλούδη, Μαρία Χουρδά-
κη, Μαρία Χατζηδάκη-Τσιριμονάκη, 
Λιλή Στεφανάκη-Αντωνιάδου. Σήμε-
ρα και την επόμενη Παρασκευή θα συ-
νεχίσουμε τις τιμητικές αυτές αναφο-
ρές. Τιμητικές όχι γι’ αυτές, αλλά για 
τον τόπο στον οποίο γεννήθηκαν ή 
δραστηριοποιήθηκαν.

Επαλήθευση ΙΙ

* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγωγικής-ιστορικός ερευνητής-συγγραφέας strharis@
yahoo.gr, 2831055031

Θέλω να πιστεύω ότι οι τάφοι που ανασκάφη-
καν στο δάπεδο, με το περιεχόμενό τους, θα 
παραμείνουν ορατοί με τη χρήση διαφανούς 
υλικού, όπως έχει συμβεί σε πολλές παρόμοι-
ες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στον 
Άγιο Ρόκο στα Χανιά. 
Κι ότι ο συμπαθής αρχαιολόγος, που δεν ανέ-
φερε στη βιβλιογραφία του την ταύτιση που 
είχα κάνει στο βιβλίο «370 μνημειακά κενά» 
το 2014 και στις εφημερίδες στις 9-3-2015 
του καθολικού της μονής της Αγίας Μαγδαλη-
νής των Δομινικανών στην οδό Σουλίου, δεν 
θα ξανακάνει το ίδιο λάθος. Άγνοια ή αγνό-
ηση βιβλιογραφίας, όταν μάλιστα αυτή είναι 
ελάχιστη, δεν επιτρέπεται.

Έχω γράψει επανειλημ-
μένα -και ίσως έγινα κου-
ραστικός- για τις μοναχές 
της Παναγίας Μεσαμπελί-
τισσας, οι οποίες κατά τον 
Κρητικό Πόλεμο το 1646 
προτίμησαν να πέσουν 
από τον λόφο του Τιμίου 
Σταυρού από το να έρθουν 
στα χέρια των επελαυνό-
ντων Οθωμανών. Μάλιστα 
έχω περιγράψει το κτηρι-
ακό συγκρότημα του μο-
ναστηριού, με 15 κελιά, 
όπως το εντόπισα στις βε-
νετσιάνικες piantes, αλλά 
και τους γύρω δρόμους, 
που, όσο και να μας φαίνε-
ται σήμερα περίεργο, είχαν 
διανοιχτεί από εκείνη τη 
μακρινή εποχή. Στην πρό-
σφατη ανασκαφή στο εσω-
τερικό του νεκροταφεια-
κού ναού ήρθε επιτέλους η 
επιβεβαίωση.

Επαλήθευση Ι

Η Καλιρρόη Σιγανού-Παρρέν 
(1861-1940) υπήρξε η πιο δρα-
στήρια εκπρόσωπος του γυναι-
κείου κινήματος στην Ελλάδα και 
η διαπρεπέστερη Ρεθεμνιώτισ-
σα όλων των εποχών, μετά ασφα-
λώς από την -δύο φορές- Βαλι-
δέ Σουλτάνα Ευμενία Βεργίτση. 
Προσφυγοπούλα της Μεγάλης 
Κρητικής Επανάστασης, σπού-
δασε στο Αρσάκειο και υπηρέτη-
σε στην Οδησσό ως διευθύντρια 
Παρθεναγωγείου. 
Από το 1887 μέχρι το 1918 κυ-
κλοφορούσε την εβδομαδιαία 
«Εφημερίδα των Κυριών» και εξέ-
δωσε δέκα βιβλία. Το 1911 ίδρυ-
σε το «Λύκειον των Ελληνίδων», 
με δεκάδες παραρτήματα στην 
Ελλάδα και στον παροικιακό ελ-
ληνισμό, όπως βέβαια και στο Ρέ-
θυμνο. 

Η Λέλα Καραπατάκη-
Κούνουπα, Χανιώτισσα 
στην καταγωγή, ήταν Αρ-
σακειάδα κι έζησε στο Ρέ-
θυμνο μετά τον γάμο της 
με τον Ιωάννη Κούνουπα, 
το 1917. 
Είχε έντονες κοινωνικές ευ-
αισθησίες, γι’ αυτό κι εντά-
χθηκε στον Σύλλογο Κυρι-
ών Ρεθύμνης, τον οποίο ου-
σιαστικά διηύθυνε για μια 
εικοσαετία. 
Πρωτοστάτησε στην περί-
θαλψη των προσφύγων της 
Μικρασίας, ιδρύοντας σχε-
τική Επιτροπή, ενώ, μετά 
από πολλά ταξίδια στην 
Αθήνα και πιέσεις, κατάφε-
ρε το 1930 να ιδρυθεί στο 
Ρέθυμνο παράρτημα του 
Πατριωτικού Ιδρύματος.

Η Αμαλία Μανουσάκη-
Ζαννιδάκη (1878-1947) 
από την Πηγή έφυγε 
προσφυγοπούλα στην 
Αθήνα, όπου σπούδασε 
δασκάλα στο Αρσάκειο 
και στη συνέχεια Νηπια-
γωγική. Επί ρωσικής κα-
τοχής το 1899 ίδρυσε 
στο Ρέθυμνο νηπιαγω-
γείο της φρεμπελιανής 
μεθόδου. Το 1906 προ-
σέθεσε πλήρες δημοτι-
κό σχολείο, η ζωή του 
οποίου έληξε το 1964. 
Ήταν το μόνο ρεθεμνιώ-
τικο σχολείο της εποχής 
του στο οποίο απαγο-
ρεύονταν οι σωματικές 
τιμωρίες. Στο εκπαιδευ-

τήριο αυτό υπηρέτησαν και εκπαιδεύτηκαν στην πράξη αρκετές από τις αδιόριστες στη δημόσια εκπαίδευση δα-
σκάλες και νηπιαγωγοί της εποχής. 

Η Esther Lovejoy (1867-1969) ήταν 
Αμερικανίδα γιατρός, πρωτοπό-

ρος της δημόσιας υγείας, αγω-
νίστρια της δημοκρατίας και 

υποψήφια για το Κογκρέσο. 
Υπήρξε εκ των ιδρυτριών 
της Διεθνούς Ένωσης Γυ-
ναικών Γιατρών (MWNA) 
το 1915 και εκλέχτηκε ως 
πρόεδρός της το 1919. 
Ίδρυσε στην Ελλάδα τα 
«Νοσοκομεία Αμερικανί-
δων Γυναικών» για την πε-

ρίθαλψη των Μικρασιατών 
προσφύγων. Στο Ρέθυμνο 

ίδρυσε και χρηματοδότησε 
ίδρυμα στο Δημοτικό Νοσοκο-

μείο (σήμερα Σχολή Αστυνομί-
ας), γι’ αυτό και ο δήμαρχος Μενέ-

λαος Παπαδάκης έδωσε το όνομά της 
στον δρόμο που οδηγούσε σ’ αυτό και της επέ-

δωσε το κλειδί της πόλης.

Η Ειρήνη Μπιρλιράκη (φωτογραφία) και 
η Μαρία Μουδριανάκη υπήρξαν οι 

πρωτοπόρες στην οργάνωση της δι-
αδήλωσης επί Γερμανοκατοχής στις 

22-3-1944 των κοριτσιών του Γυ-
μνασίου Θηλέων μπροστά στη 
Νομαρχία, μαζί με αγόρια από το 
Γυμνάσιο Αρρένων, με αίτημα τη 
διοργάνωση συσσιτίου στα σχο-
λεία. Δε δίστασαν να επιδώσουν 
σχετικό ψήφισμα στον τότε Νο-
μάρχη, μέχρι που η αστυνομία 

διέλυσε τη συγκέντρωσή τους. 
Σ’ αντίθεση με τα αγόρια, που δεν 

είχαν βαριές συνέπειες, αρκετές 
από τις κοπέλες φυλακίστηκαν και 

μερικές βασανίστηκαν, ενώ όλες απο-
βλήθηκαν από το Γυμνάσιο, για ανάλο-

γες με τον βαθμό συμμετοχής τους ημέρες. 
Απέδειξαν έτσι ότι η αντίσταση στους κατακτητές 

ήταν και γένους θηλυκού, έστω και αν αργότερα κάποιοι 
άνδρες προσπάθησαν να σφετεριστούν τον αγώνα τους.


