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© Καμπερίδου, Ειρήνη (2015). «Στο θερμοκήπιο του ανταγωνισμού και της 
αντιζηλίας». Παρουσίαση στο Πνευματικό Κέντρο «Εκάβη», διοργάνωση: Λύκειο των 
Ελληνίδων Κατερίνης, στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου "Επιτέλους Αναπνέω 
Ελεύθερη! Γυναικείες Μαρτυρίες". 
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 «Αχ, θα μπορούσα να συγχωρήσω σχεδόν τα 
πάντα στους Τούρκους.  Δε θα τους 
καταδικάσω που αφαίρεσαν το σήμα το 
σταυρού από την Αγιά Σοφιά, που έκαναν 
τον Παρθενώνα αποθήκη πυρομαχικών ή 
που έσφαξαν τους Χριστιανούς, αλλά ένα 
πράγμα δεν μπορώ να συγχωρήσω: το ότι 
καταδικάζουν τις γυναίκες τους σε μία 
ζωή ματαιότητας, άγνοιας, 
ανηθικότητας, και πρόωρου θανάτου. 
[…]  πεθαίνουν πρόωρα, κατά εκατοντάδες,  
από την υπερκατανάλωση ουσιών,  από τα 
δεκαοχτώ ως τα τριάντα τους χρόνια, ως 
αποτέλεσμα αυτού του μη-φυσιολογικού 
και ανθυγιεινού τρόπου ζωής στο Χαρέμι…»  

      (Anna Vivanti 1865: 116 -117, μετάφραση 
Ειρήνη Καμπερίδου). 
 

 



 

    «Στο θερμοκήπιο του ανταγωνισμού  
    και της αντιζηλίας» (Emmeline Lott ,1866)      
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           «ΣΤΟ ΖΥΓΟ ΤΟΥ ΧΑΡΕΜΙΟΥ»(Lott, 1866) 

 

 

 «Αχ, θα μπορούσα να συγχωρήσω σχεδόν τα 
πάντα στους Τούρκους.  Δε θα τους 
καταδικάσω που αφαίρεσαν το σήμα το 
σταυρού από την Αγιά Σοφιά, που έκαναν 
τον Παρθενώνα αποθήκη πυρομαχικών ή 
που έσφαξαν τους Χριστιανούς, αλλά ένα 
πράγμα δεν μπορώ να συγχωρήσω: το ότι 
καταδικάζουν τις γυναίκες τους σε μία ζωή 
ματαιότητας, άγνοιας, ανηθικότητας, και 
πρόωρου θανάτου. […]  πεθαίνουν πρόωρα, 
κατά εκατοντάδες,  από την 
υπερκατανάλωση ουσιών,  από τα 
δεκαοχτώ ως τα τριάντα τους χρόνια…»  

      (Anna Vivanti 1865: 116 -117, μετάφραση 
Ειρήνη Καμπερίδου). 
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 ©  Η  ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ 

ΧΑΡΕΜΙΟΥ: η απομυθοποίηση του χαρεμιού:  
 

© Καμπερίδου, Ειρήνη (2014). Επιτέλους 

αναπνέω ελεύθερη! Γυναικείες Μαρτυρίες 

- Γυναίκες θαμμένες ζωντανές στον θεσμό 

της διαφθοράς και της ίντριγκας. Εκδόσεις 

"ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ", Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, 

Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 22770968.  



Έργα της Ρηλέν Μαρκοπούλου 
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Μελέκ Χανούμ (Marie Dejean)                      Princess Caroline 
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«…ο κόσμος της απόλυτης απομόνωσης και του 

απόλυτου περιορισμού και εγκλεισμού του 

γυναικείου φύλου ως μία συλλογική 

οντότητα/ταυτότητα μέσα σ’ έναν χώρο όπου όλες 

οι γυναίκες ανήκαν μόνο σ’έναν άνδρα. Αυτός ο 

συλλογικός εγκλεισμός των γυναικών, ως μία 

οντότητα ….» (Καμπερίδου 2015, σελ. 265) 

•“A Girl from Eleysis”, 1887.[1] 

 

 



 
                         
Η γυναικεία περιήγηση του 17ου, 18ου, 19ου  και αρχές 
20ο αιώνα 

7 “…proper and safe for dynamic men only” (Agnes Smith, 1887).  



          «Στην εστία της ίντριγκας», έργα  της Αρετής Καμπερίδου 
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   Montagu 1718, Craven 1778, Guthrie 1802, Ferté-Meun 1822, Demont 1821, Pardoe 

1837, Grosvenor 1842, Celine 1848, Londonderry 1842, Egerton 1841, Merton 1846, 

Beaufort 1861, Pfeiffer 1852, Walker 1886, Blunt 1878, Lott 1866, Garnett 1891, 

1895… 
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240 περιηγήτριες (17ο, 18ο και 19ο αιώνα): 6000 

περιηγήτριες…: (Καμπερίδου, 2002: Α’Β’,  2014).  

 

Η πλειονότητα των έγκλειστων στα 
χαρέμια γυναικών πέθαιναν πρόωρα, 
σύμφωνα με τις μαρτυρίες του 19ου αιώνα...  

        



ΗΚΜΑΖΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 

 0ι μικρές δούλες 
εκπαιδεύονταν στο 
χορό και στο 
τραγούδι  

 
 Μάθαιναν να παίζουν 

μουσικά όργανα, όπως το 
ντέφι, η άρπα, το 
φλάουτο, τη φλογέρα, το 
λαούτο, το ζεμπέκ που 
περιγράφεται ως είδος 
κιθάρας, το κανούν, τα 
τύμπανα, το βιολί κ.ά.  



 Δυο Αγγλίδες, η Edith Payne και η Isabel Armstrong,  στην Κατερίνη το 1892: 

 κοιλάδα των Τεμπών  (the Vale of Tempe), Όλυμπο,  Κατερίνα, Αγία Τριάς, Άγιο Στέφανο,  

Βόλο,  Λάρισα, Μετέωρα,  Πάτρα, Κόρινθο, Σούνιο, Ναύπλιο, Μυκύνες, Λαύριο, Χαλκίδα,  

κ. ά.  

                                (Isabel Armstrong 1893) 

12 



17ος αιώνας:  η Katharine Evans  και η Sarah Cheevers                     

 

Ταξίδευαν 1659-
1663 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκδοση βιβλίου 
1719 

13 



17ος αιώνας 
  
υπήρξαν μάρτυρες ιστορικών γεγονότων 

Bombardment of the Acropolis  
by GM Verneda, 1687 (from Fanelli. 1707) 

14 

      

     Σουηδέζες:  

    Miss Anna Akerhjelm (Anna Mansdotter 
Agriconia) and  

 

    Miss Catharina Charlotta de la Gardie: 
(later married the Swedish Field 
Marshal Count Otto Guillaume 
Koenigsmark)  

 

 Siege of Athens in 1687, the destruction 
and looting of the Parthenon by the 
Venetians;  

 a detailed account of Francisco Morosini’s 
campaign in the Morea in 1685,  

 the Siege of Negreponte (Chalkis) in 1688.  

       

            (Kamberidou 2002, 2012)  

 



 

 

                                    1. πρώτη ομάδα/κατηγορία: 

γυναίκες βασιλικών οικογενειών: βασίλισσες, πριγκίπισσες, την αυλή τους 

και τη συνοδεία τους, δηλαδή διάφορα μέλη της αριστοκρατικής ιεραρχίας 

Caroline,   πριγκίπισσα της Ουαλίας 
Και η υιοθετημένη κόρη της, 
Celine (Countess Stephano) 

15 

  



Mme de la Princesse de Belgiojoso; 

 Cristina Trivulzio par Henri Lehmann 
Δούκισσα της Πλακεντίας,  

Sophie de Marbois, la duchesse de 

Plaisance: 1829, 1830, 1834  

16 

1st  Group: the Titled, royalty, members of the 

aritstocracy, etc.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Lehmann


2η ομάδα/κατηγορία:  μεσαία τάξη, συγγραφείς, ζωγράφοι, , 
γκουβερνάντες, «φεμινίστριες»,  εξερευνήτριες,  περιοδικά 
μόνιμες κατοίκους ,  κ.ά. 

17 



3η ομάδα/κατηγορία: χιλιάδες εθελόντριες νοσοκόμες, 

ιεραπόστολοι, εκπαιδευτικοί-δασκάλες, φιλάνθρωποι  

Florence Nightingale, Αγγλίδα νοσοκόμα, 1855 

(αριστερά), και η Αμερικανίδα ιεραπόστολος 

Sarah Emily York (1853) πρώηνMiss S.E. 

Waldo 

Mary Briscoe Baldwin, 
Αμερικανίδα ιεραπόστολος 
(Κρήτη 1866) 

18 

 



1715 -1718 

19 
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Οι περιγραφές της Lady Montagu’s για το Χαρέμι και τα γυναικεία 
λουτρά (το Μπάνιο) των Οθωμανίδων ενέπνευσαν ζωγράφους 

και συγγραφείς του 18ου και 19ου αιώνα… 
 



 πορτραίτα της   Lady Montagu 

21 

 

 Κατά τη Lady Montagu  το 
1717 (και την  Louise 
Demont  το 1816)… 

     στην Τουρκία και στην 
Περσία οι ωραίες σκλάβες 
που υπηρετούσαν τις 
μεγάλες κυρίες ή τις 
απολαύσεις των μεγάλων 
ανδρών, αγοράζονταν σε 
νηπιακή ηλικία ή από 
τριών έως εννέα ετών, 
και εκπαιδεύονταν με 
μεγάλη επιμέλεια στο 
τραγούδι και στο χορό  …  



Lady Elizabeth Craven, Margravine of Anspach (ne1750-

1826) : μετά το διαζύγιό  ταξίδευε της από το 1785–1788 

22 

   

  

 

 «Oι Τούρκοι κατά κανόνα 

αποκεφαλίζουν τους 
Έλληνες.» (Lady Craven, 1789) 



23 

 H Maria Guthrie, σε 

διάφορες περιοχές το 
Εύξεινου Πόντου 
(1795-1796) παρατηρεί 
ότι οι τιμωρίες για τους 
Έλληνες, τους 
Εβραίους, και τους 
Αρμένιους υπήρξαν 
πολύ πιο σκληρές, 
συγκριτικά με εκείνες 
που επέβαλλαν σε άλλες 
εθνότητες … 

 

                    Maria Guthrie, Directress of the Imperial Convent 

                         for the Education of the Female Nobility of Russia 



 
 Mary Nisbet of Dirleton,  Countess Elgin , η σύζυγος του 
Λόρδου Έλγιν στην Κωνσταντινούπολη 1799-1802  

24 



 
Lady Hester Stanhope: ταξίδευε 1810-1817 

 

25 



Celine, Countess de Stephano (Χίος) : 
ταξίδευε 1816-1821, 1835-1849 

26 



Οι περιηγήσεις της Caroline,  the Princess of Wales  
 (1814 - 1820 ) αγόραζε και απελευθέρωνε σκλάβες  

27 



 
Marchioness of Londonderry, Frances Anne Emily Vane-

Tempest :  travelled 1836- 1841 
 

28 

 Αγγλίδα περιηγήτρια, 

ταξίδευε με τον σύζυγό της 

 

 Η πρώτη δυτική 

περιηγήτρια στην οποία 

δόθηκε επίσημη ακρόαση 

με τον Σουλτάνο Abdul 

Medjid. 

 Επισκέφθηκε πολλά 

σκλαβοπάζαρα και χαρέμια 

της Οθωμανικής ελίτ.  

 

 

 



 
   Miss Julia Pardoe (1837) 

29 

 

Φυλετικο-χρωματικές διακρίσεις, «ένα είδος 

φυλετικού διαχωρισμού» (Julia Pardoe, 1837) 



Miss Julia  Pardoe (1837) 

Σουλτάνος Αμπτούλ Μεζίντ (1839-
1861),   έργο της περιηγήτριας  

30 

 



               
Ida Laura Pfeiffer (ne 1797-1858),  

           Constantinople in 1842 

31 



 

Dora d’ Istria,  (Duchess Helena Koltsova-Massalskaya), born Elena Ghica, 

niece of the Prince IV Ghica    
 

 Portrait in her publication (1855)               
Dora d'Istria by Petre Mateescu 

(1876) 

32 

 

Φιλελληνίς Ρουμάνα συγγραφέας - περιηγήτρια 



κατά την διάρκεια του Κριμαϊκού 
Πολέμου (1853-1856) 

33 

Florence Nightingale, 1855 



«Δυστυχώς οι πόλεις είναι γεμάτες 
Έλληνες»  (1853) 

Αμερικανίδα ιεραπόστολος Sarah Emily 

York, (Miss S.E. Waldo ) 

34 

 

 Κατηγορεί τους Έλληνες  
για τη δημιουργία όλων 
των ταραχών και 
συγκρούσεων,  για τους 
εμπρησμούς στα 
καταστήματα των 
Τούρκων, στις 
εγκαταστάσεις των 
Συμμάχων— των 
Άγγλων και των Γάλλων  



                 
Η Annie Jane Harvey (Mrs. Harvey οf Ickwell Bury) 1861, 1871 
 στη Σινώπη του Πόντου το 1870  
 

35 



H Lady Brassey στην Κύπρο το 1878… 
Tα Βρετανικά σχέδια 
κατοχής … 

36 

 «οι Άγγλοι, επειδή 
φοβήθηκαν την 
αντίσταση των 
έξυπνων και 
πανούργων Ελλήνων, 
αποφάσισαν να 
εισάγουν ένα μεγάλο 
αριθμό Τούρκων 
προσφύγων στην 
Κύπρο  ….»  [μετάφραση 
Ειρήνης Καμπερίδου). 

         



Melek Hanum,  πριν το γάμο της Marie Dejean  

 

37 

 Thirty years in the 

harem: or, the 

autobiography of Melek 

Hanum, wife of H.H. 

Kibrizli-Mehemet-Pasha. 
London: Chapman and Hall, 

193, Piccadily, 1872. 



      Mary Adelaide Walker (1886) 

38 



Έργο της Αγγλίδας Mary Adelaide Walker, η οποία έζησε περίπου 40 
χρόνια σε διάφορες περιοχές της Οθωμανικής επικράτειας (1857-1897) 



 
       έργο της Mary Adelaide Walker 

40 



                                 Lucy Garnett 1891, 1895 

41 



 

 

 

 

Marie Anne de Bovet 
(1897) Grande voyageuse … 

[travelled to Algeria, Greece, Poland, etc.] 

42 



Dorine L. Neave  "Twenty-six years on 
the Bosphorus" (1881-1907) 

 

 

 

 Φωτο. η συγγραφέας 

              Dorine L. Neave   

43 

Περιγράφει τη Σφαγή των Αρμενίων 
στην Κωνσταντινούπολη το 1896 



Lady Dorothy Mills (αρχές 20ου αι.), Αγγλίδα συγγραφέας-

δημοσιογράφος 

44 



Μεταμφιεσμένες ως άνδρες ή ως μουσουλμάνες  
 

45 

 Miss Julia Pardoe  



Fanny Janet Sandison Blunt (1878) 
  

          (ne 1828-1926) 

46 

 Με 50 χρόνια παραμονής 
και περιηγήσεων στις 
Οθωμανικές επικράτειες 
(1848-1899), μας 
πληροφορεί ότι  

    η Lady Stratford, 
επισκέφθηκε και 
ξεναγήθηκε στα 
μοναστήρια του Άγιου 
Όρους, κατά την διάρκεια 
του Κριμαϊκού Πολέμου 
(1853-1856).  

     

     (Αναλυτικότερα βλ. Kamberidou 2014, 
Καμπερίδου 2002, 2012) 

 



                  Στην «εστία της ίντριγκας»  
     Η πυραμιδική ιεραρχία του Μεγάλου Χαρεμιού  

47 

Η Βαλιδέ Σουλτάνα  [μητερα σουλτανου] 

Πριγκίπισσες (κόρες σουλτάνου)  *** 

Οι Καντίν Εφέντη [ 7 ατυποι συζυγοι] 

 

Οι Χανούμ Εφέντη  [ατυποι σύζυγοι] 

 

Οι Ίκμπαλ (ευνοούμενες παλλακίδες) 

 

Οι Οδαλίσκες (παλλακίδες) 

 

 
 

Η Χασναντάρ Ούστα [Γενική Διευθύντρια-’υπούργός’ 
οικονομικών] 

 
Η δεύτερη Χασναντάρ Ούστα 

  
δώδεκα διευθύντριες ή κάλφα 

 
12 υποδιευθύντριες-κάλφα   

  

«τουλάχιστον» 72 μαθητευόμενες-κάλφας 
  

Οι παραμάνες(sud’na, or milk mother) 
 

 οι υποπαραμάνες 
 

Η νταντά, οι αρχινταντάδες και 
 οι υπονταντάδες 
οι «γκεζ-μετκιάν»:  

οι «νέγρες» και οι μη-εμφανίσιμες λευκές 



Στρατηγικές επιβίωσης, αυτοενδυνάμωσης, 
διαμαρτυρίας… που συνέβαλαν στην παρακμή της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας:  
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      Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ  

 

 καταστροφή των μελλοντικών 

γενιών 

 η μάσκα της υποταγής,  

 η υποκρισία  

 η  μηχανορραφία 

 ο χειρισμός ατόμων (art of 

manipulation) 

 « η επιστήμη της ίντριγκας» 

 η κατασκοπία 

 οι αποδράσεις από το Χαρέμι και 

την Τουρκία 

 

 

 

 

 

 

 

 Η «Μοιχεία», 

  η βρεφοκτονία,  

 οι φόνοι,  

  η αποστασία από το Ισλάμ 

 η κατάθλιψη “melancholy 
madness”  

 Υπερκατανάλωση τροφών και 
ουσιών: η μολυσμένη με 
ναρκωτικές ουσίες ατμόσφαιρα,  

 η έλλειψη άσκησης/κίνησης, 
κ.ά.  
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Σειρά «Η Εκδίκηση»  της Αρετής Καμπερίδου  



ο 
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 Η γυναικεία πληροφόρηση αναδεικνύει ότι μόνο ο 
ιδιοκτήτης-αφέντης ενός χαρεμιού— και κανένας 
άλλος άνδρας, μουσουλμάνος ή μη—είχε το 
δικαίωμα να συνευρίσκεται με τις έγκλειστες 
σκλάβες του, να παρακολουθεί τους χορούς και τις 
μουσικό-χορευτικές παραστάσεις τους…. 

 



Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ‘ΑΛΛΟ’ 

η έμφυλη αλληλεγγύη  
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 “Wo-manity” (Γυναικό-τητα) 

 "Slavedom”  (δουλελευθερία) 
 “Woman-kind” (Γυναικ-ότητα  

                                    ανθρωπότητα) 

 "privileged rape" (προνομιακός βιασμός) 

 “rape” (Βιασμός) 

 "freedom"  (ελευθερία) 

 "liberty« (ελευθερία από καταπίεσης) 

 "I feel, felt, feelings… (νοιώθω,  

                         αισθάνομαι, αισθάνθηκα 

                          συναισθήματα) 

 

 

 



«…μέσα στο θεσμό της διαφθοράς των γυναικών  και των μικρών πριγκίπων»  

                                                                                                (Adalet  1890) 
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 «… εκπαίδευαν φουρνιές μικρών κοριτσιών από την 

Κιρκασία, όπως θα παχαίναμε τα κουνέλια για να τα 
πουλήσουμε στην αγορά. Τις αγοράζουν φτηνά, όταν είναι 
σε νηπιακή ηλικία, και τις πουλούν λίγα χρόνια αργότερα σε 
ψηλές τιμές, με τα αποκτημένα τους προσόντα και χάρες» 
(Walker 1886) 



Emmeline Lott,  Αγγλίδα γκουβερνάντα:  1864-1866  
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 «O θεσμός του χαρεμιού, που επινοήθηκε και δημιουργήθηκε 
από άνδρες, με σκοπό να απομονώσουν, να ελέγχουν και να 
εξουσιάζουν, ποικιλότροπα, τις γυναίκες, μακροπρόθεσμα 
συνέβαλε στην καταστροφή τους»,  (Emmeline Lott , 1866),  

    Άποψη που εκπροσωπεί τις εκτιμήσεις ενός μεγάλου αριθμού 
δυτικών περιηγητριών. 

 



            Melek Hanum (1873),  
             πρώην Marie Dejean 
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 «Κανένας Ευρωπαίο [άνδρας], όσο παρατηρητικός κι αν είναι, 
δεν μπορεί να αποκτήσει στην Τουρκία, παρά μόνο 
επιφανειακές γνώσεις, για την εσωτερική και την εξωτερική 
πολιτική.  Το χαρέμι και τα μυστήριά του είναι κλειστά σ’ 
αυτόν, τα επίσημα χείλη είναι σφραγισμένα μπροστά του, η 
άγνοια δε της γλώσσας, η Τουρκική επιφυλακτικότητα, και 
στην ουσία η αντιπάθεια προς το γκιαούρη του 
αποκλείουν κάθε δυνατότητα πληροφόρησης» ,   

 
    γράφει η Melek Hanum (1873),  μετά από τριάντα χρόνια 

προσωπικής εμπειρίας (1836-1866) ως Μουσουλμάνα σύζυγος και ως 
διαζευγμένη Μουσουλμάνα (Καμπερίδου 2014). 

 



                                           

                             ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  
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