
 

 

 

“Στις ναυτικές πολιτείες το ειδικό βάρος των 

γυναικών στις κοινωνίες τους είναι σχεδόν 

αυτονόητο και πανθομολογούμενο. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρουσιαστούν 

ορισμένες από τις γυναικείες μορφές, 

πραγματικές αλλά και φαντασιακές, που με 

τη ζωή και τη δράση τους υπηρέτησαν ή 

διαμόρφωσαν, μέσα στην ιστορική διαδρομή, 

το πρότυπο της γυναίκας του Γαλαξειδιού, με 

ειδικότερη αναφορά στη μεσαιωνική και 

νεότερη εποχή.” 

 

Στη φωτογραφία του φόντου: «Η Καρδαμυλίτισσα αποχαιρετά τους ναυτικούς» 
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Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» 
 

 

Ομιλία 
της κας Κατερίνας Νικολάου, 

Καθηγήτριας Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα: 

 

«Από την ιστορία και την κοινωνία 

 μιας ναυτικής πολιτείας: 

Η πραγματική και η φαντασιακή εικόνα 

της γυναίκας του ναυτικού.» 

 
 

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016 

ώρα 7μμ, στην αίθουσα διαλέξεων του Ιδρύματος 

  



 

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
 

Η κ. Κατερίνα Νικολάου είναι 

αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας 

στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ 

υπήρξε ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Βυζαντινών 

Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 

 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και η 

διδασκαλία της, σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο, επικεντρώνονται σε 

θέματα σχετικά με τον καθημερινό και 

κοινωνικό βίο των Βυζαντινών και ειδικότερα 

με τη θέση και τον ρόλο της γυναίκας. 

 

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει 

μεγάλο αριθμό αυτοτελών μελετών και άρθρων 

σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς 

τόμους. 

 

 

Πρόσκληση 

Σας προσκαλούμε στην ομιλία της 

καθηγήτριας Βυζαντινής Ιστορίας του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

με καταγωγή από το Γαλαξείδι, 

κας Κατερίνας Νικολάου με θέμα: 

 

«Από την ιστορία και την κοινωνία μιας 

ναυτικής πολιτείας: 

Η πραγματική και η φαντασιακή εικόνα 

της γυναίκας του ναυτικού.» 
 

Η ομιλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

της αδελφοποίησης Καρδαμύλων και 

Γαλαξειδίου και πρόκειται για την εναρκτήρια 

εκδήλωση. 

 

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη 

τιμή για το Ίδρυμα. 


