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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

 

Έκθεση με τίτλο 

«Ελληνίδες των αρχών του 20ου αιώνα» 

μέσα από τα τεκμήρια του Αρχείου Γεωργίου Κωνσταντινίδη 

στην Αίθουσα Τέχνης της  

Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης 

13 έως 30 Μαρτίου 2017 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Με αφορμή τους εορτασμούς της Παγκόσμιας Hμέρας για την Γυναίκα (8 

Μαρτίου - Διεθνής Ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών) η Φιλόπτωχος 

Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης διοργανώνει έκθεση για τις «Ελληνίδες 

των αρχών του 20ου αιώνα».  Μέσα από τα εκθέματα, σημαντικά τεκμήρια 

από το σπουδαίο αρχείο που διαθέτει ο Γενικός Γραμματέας της Φ.Α.Α.Θ. κ. 

Γεώργιος Κωνσταντινίδης, καταξιωμένος μουσικός – πιανίστας, ενεργός 

δικηγόρος και  συλλέκτης,  αναδεικνύονται  οι  γυναίκες του 20ου αιώνα : 

 

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 

 
Αγίας Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 – Θεσσαλονίκη  τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 – fax: 2310-277.768 

web site: www.faath.org.gr  e-mail: faath@otenet.gr 
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γυναίκες λόγιες, γυναίκες καλλονές,  γυναίκες της τέχνης, γυναίκες της 

Θεσσαλονίκης, γυναίκες στον πόλεμο, γυναίκες και φιλανθρωπία. 

 

 

Λίγα λόγια για την έκθεση 

Η ελληνική γυναικεία φύση έχει παρουσιαστεί πολλές φορές και 

ποικιλοτρόπως. Αν και έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στην ελληνική και 

όχι μόνο βιβλιογραφία, δεν έχει παρουσιαστεί ωστόσο ως αντικείμενο 

μονογραφικής έκθεσης. Το κενό αυτό γίνεται πιο έντονο, αν αναλογιστεί 

κανείς ότι έχουμε πια στην διάθεσή μας πλούσια και ανεξερεύνητα ιδιωτικά 

αρχεία και συλλογές οικογενειών της χώρας - όπως το αρχείο Κωνσταντινίδη 

- που διαθέτουν ανεκτίμητα, κατάλληλα προς έκθεση, ιστορικά τεκμήρια.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα κυριαρχεί η συζήτηση για την χειραφέτηση 

των γυναικών. Τα περιοδικά παρουσιάζουν εκτενή αρθρογραφία και 

αφιερώματα με γυναίκες και άντρες να εκθέτουν την γνώμη τους επί του 

θέματος. Η γυναίκα αρχίζει να αποζητά την ισότητα και η εποχή είναι αδύνατο 

να της το αρνηθεί.  

Μια έκθεση για την Ελληνίδα σκοπεύει να αναδείξει γνωστές 

φυσιογνωμίες της πρώτης εικοσαετίας του 1900, όπως αυτές παρουσιάζονται 

σε φωτογραφίες και στον περιοδικό τύπο της εποχής, που σήμερα η κοινή 

συλλογική μνήμη του μέσου Έλληνα έχει λησμονήσει. Τίθενται ερωτήματα 

όπως: Ποιος ήταν ο ρόλος της Ελληνίδας στον πόλεμο; Ποιες ήταν αυτές που 

κατάφεραν να διαπρέψουν με τα επιτεύγματα τους; Ποιες θεωρούνταν οι 

ωραιότερες των υπάρξεων την εποχή εκείνη; Ποιες ήταν οι Ελληνίδες που με 

την τέχνη τους συνέβαλλαν στη διαμόρφωση της νεοελληνικής τέχνης; Ποιες 

υπήρξαν οι φυσιογνωμίες της διασποράς οι οποίες διέμεναν στις κοινότητες 

της Αιγύπτου και της Αμερικής; Αυτά και πολλά άλλα θα απαντηθούν μέσω 

εικόνων και κειμένων που θα μεταφέρουν τον επισκέπτη σε μία εποχή χίλια 

ιδεολογικά μίλια μακριά.   
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Λίγα λόγια για το αρχείο Κωνσταντινίδη 

To αρχείο Κωνσταντινίδη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά αρχεία 

της Θεσσαλονίκης και αφορά σε μία από τις πιο παλαιές και επιφανείς 

οικογένειες της Θεσσαλονίκης, την οικογένεια Κοντορέπα - Χριστοδούλου - 

Κωνσταντινίδη. Εκείνοι, διαπρεπείς παράγοντες της επιστημονικής και 

εμπορικής κοινότητας της πόλης από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 

…………………………………………………………..  

Το αρχείο περιλαμβάνει έγγραφα (στρατιωτικά, διοικητικά, εκπαιδευτικά, 

νομικά, αθλητικά), διπλώματα, λογοδοσίες σωματείων και ιδρυμάτων, 

προγράμματα και αφίσες θεατρικών και μουσικών παραστάσεων, 

φωτογραφικό υλικό, εκδόσεις βιβλίων, αλληλογραφία, δελτάρια (cartes 

postales), εφημερίδες και περιοδικά καθώς και γκραβούρες από τις αρχές του 

19ου αιώνα μέχρι και σήμερα. 

 

 

Λίγα λόγια για τη Φ.Α.Α.Θ. 

Το έργο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης από την 

ίδρυσή της, το 1871, έως τις ημέρες μας, είναι ποικιλόμορφο, κοινωνικό, 

φιλανθρωπικό αλλά και εθνικό.  

Με την ίδρυσή της, λειτουργεί εμφανώς, ως μοχλός στήριξης των 

αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας και αφανώς, ως μηχανισμός 

προώθησης των εθνικών δικαίων. Σημαντική η συμβολή της στη διατήρηση 

της συνοχής της ελληνικής κοινότητας, τα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας 

και η συμμετοχή της στον Μακεδονικό Αγώνα και στις προσπάθειες για την 

απελευθέρωση της Πόλης.   
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Σήμερα, συνεχίζει με ιστορική συνέπεια, με σεβασμό προς τον άνθρωπο και 

με οδηγόνημα τον λόγο του Νικηφόρου Βρεττάκου, στην «Λειτουργία κάτω 

από την Ακρόπολη»:  …………………………………………………………….. 

    

«Ο πλησιέστερος δρόμος προς το Θεό, 

περνάει μέσα από τον άλλον άνθρωπο» 

 

 

 

Κατά τα εγκαίνια θα μιλήσουν η Ομότιμη Καθηγήτρια της Νομικής 

Σχολής Α.Π.Θ. Θεανώ Παπαζήση και η επιμελήτρια της έκθεσης, Ιστορική 

Μουσικολόγος Ειρήνη Μοσχόβου. ……………............................................. 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Εγκαίνια έκθεσης : Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, στις 20:00 

Διάρκεια έκθεσης: 13 έως 30 Μαρτίου 2017 

Αίθουσα Τέχνης της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης 

(Μέγαρο Φ.Α.Α.Θ., Αγ. Σοφίας 38) 

Τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 

www.faath.org.gr    

 

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 - 

14:00 & 18:00 - 21:00.  

Δείτε τo trailer της έκθεσης «Ελληνίδες των αρχών του 20ου αιώνα»:  

https://www.youtube.com/watch?v=6rkmx99gI1M 

 

Γ.Κ. 

http://www.faath.org.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=6rkmx99gI1M

