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Κπξίεο θαη θχξηνη,
Δπραξηζηψ ηελ Γεκνηηθή Αζελατθή Βηβιηνζήθε θαη θπξίσο ηελ θ. Μαγδαιελή Παλαγησηνπνχινπ
γηα ηελ πξφζθιεζε λα είκαη καδί ζαο ζήκεξα, γηα λα κηιήζσ γηα ηε γπλαίθα ζηελ Αζήλα, ηελ αζηή
θαη λεναζηή, ηελ Πιαθηψηηζζα θαη ηε ρσξηθή πνπ αλαδήηεζε ζην θιεηλφλ άζηπ εξγαζία.
Σν ζέκα είλαη ηδηαίηεξα επξχ θαη κφλνλ νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ, εγγχηεξεο πξνο ην εξεπλεηηθφ
κνπ πεδίν, πνπ είλαη ν παξαδνζηαθφο-ιατθφο πνιηηηζκφο, ζηνλ πεξηνξη-ζκέλν ρξφλν κηαο δηάιεμεο,
κπνξψ λα δηεμέιζσ. Δμ άιινπ είλαη πνιιέο νη ιανγξα-θηθέο-εζλνγξαθηθέο αλζξσπνινγηθέο θαη
θνηλσληνινγηθέο έξεπλεο γηα ηελ γπλαηθεία παξνπζία, ηνπο αγψλεο θαη ηα επηηεχγκαηα θαηά ηε
δηάξθεηα δχν αηψλσλ ειεχζεξεο δσήο ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο ζηελ πξσηεχνπζα. Καη είλαη δίθαην
λα αλαθέξσ εδψ ελδεηθηηθά νλφκαηα, γπλαηθψλ θπξίσο, πνπ αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά ζην πιαίζην
ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλψλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα θαη ηηο δχν πξψηεο ηνπ 21νπ κε ην
γπλαηθείν δήηεκα απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο, φπσο ε Διέλε Βαξίθα, ε Κνχια Ξεξαδάθε, ε
Καηεξίλα Γαιαθνχξα, ε ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, ε Γήκεηξα Σδαλάθε (Γνχια θαη θπξά:
Ρφινη θαη ζπκπεξηθνξέο ζηελ Διιάδα ησλ ξνκαληηθψλ ρξφλσλ 1836-1897, Αζήλα: αββάιαο,
2007), ε Λήδα Παπαζηεθαλάθε, ε Γήκεηξα ακίνπ, ε Πνζεηή Υαληδαξνχια, ε Αγγέιηθα Φαξξά
θαη κηα ζεηξά άιισλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, Βεβαίσο αλαθέξσ επίζεο ηνλ Νίθν Πνηακηάλν θαη ηνλ
Θσκά ηηαξά. Οη αζελαηνγξάθνη είλαη πνιινί θαη πνιινί πεξηζζφηεξνη νη ινγνηέρλεο θαη πνηεηέο
πνπ έρνπλ πεξηγξάςεη ή ζρνιηάζεη ζέκαηα θνηλσληθά ηεο Αζήλαο ηνπ 19νπ αηψλα. Αλαθέξσ κφλνλ
ηνλ Γεκ. Κακπνχξνγινπ, ηνλ Μπάκπε Άλληλν, ηνλ Βιάζε Γαβξηειίδε, πνπ αθηέξσζαλ βηβιίν γηα
ηηο γπλαίθεο θαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηνλ Παπαδηακάληε, πνπ θέληεζε θπξηνιεθηηθά ηε δσή ησλ
θαζεκεξηλψλ γπλαηθψλ ζηηο θησρνγεηηνληέο ηεο Αζήλαο, φπνπ έκεηλε θαη ηνλ ηίιπσλα Κπξηαθίδε
γηα ην βηβιίν ηνπ ¨Αη γπλαίθεο εηο ηελ ιανγξαθίαλ¨ ζηε ζεηξά ησλ εθδφζεσλ ηνπ πιιφγνπ πξνο
Γηάδνζηλ Χθειίκσλ Βηβιίσλ, αθξηβψο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ καο ελδηαθέξεη εδψ. (1923).
Σν ζέκα ζα πξνζεγγίζσ αθξνζηγψο κε θίλδπλν λα αθήζσ απέμσ ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ,
κέζα απφ ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο κε χπαξμεο κηαο εληαίαο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο. Ζ
αλαθνξά ζηε δηαδξνκή ηεο γπλαηθείαο παξνπζίαο ζηελ αγξνηνπνηκεληθή, ηελ εκηαζηηθή κεηαβαηηθή
αιιά θαη ηελ αζηηθή θνηλσλία δελ είλαη θαη ηφζν εχθνιε ππφζεζε, ηδηαίηεξα γηα ηελ ηζηνξηθή
πεξίνδν πνπ καο ελδηαθέξεη εδψ.
Με ζεκαηηθνχο άμνλεο πξνζέγγηζεο ηα ειηθηαθά ζηάδηα ηεο γπλαηθείαο δσήο κε ηα ηδηαίηεξα
βηνινγηθά θαηλφκελα πνπ ηα ζπλνδεχνπλ, ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο φινλ ηνλ 19ν αηψλα ζηελ Αζήλα,
ζηελ νηθνγέλεηα κέζα απφ ηνλ βαζηθφ ηεο ξφιν σο κεηέξαο θαη ζπδχγνπ, ηε ζπκκεηνρή ζε
δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ έζλνπο, ηηο
αλαπαξαζηάζεηο ηεο ζην ιατθφ θαληαζηαθφ (π.ρ. λεξάηδεο, κάγηζζεο, ιάκηεο, ζηξίγγιεο,
αληξνγπλαίθεο, ακαδφλεο, κνλνβχδεο, δξάθηζζεο θ.ά.), ηνλ ξφιν ηεο ζην παξακχζη, σο ε ηδαληθή
γπλαηθεία κνξθή σξαία- πεληάκνξθε, θαιή, έμππλε θαη δξαζηήξηα, σο γπλαίθα θαη σο ζχδπγνο,
κάλα (θαιή ε θαθή), σο κεηξηά, πεζεξά, γξηά θ.ν.θ. ε αλαθνξά θαη κφλνλ ζηελ ζεκαηνινγία ζα
εθάιππηε ηα φξηα κηαο δηάιεμεο. Ζ ζρέζε ηεο γπλαίθαο, ηέινο, κε ηνλ ζάλαην σο ην πέξαζκα απφ
ηελ αλππαξμία ζηελ χπαξμε θαη ην αληίζηξνθν. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζηηο επηθξαηέζηεξεο δηαδνρηθά
ζηελ πεξηνρή καο ζξεζθείεο δχν γπλαηθείεο κνξθέο θαίλεηαη λα ρξεζηκεχνπλ γηα ην πέξαζκα απφ
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ηνλ κφλν βέβαην- πξαγκαηηθφ επίγεην θφζκν ζηνλ άιιν ηνλ ππνζεηηθφ, αιιά αλαγθαίν, (άιιε δσή,
άιινο θφζκν, Κάησ θφζκνο, Παξάδεηζνο – Κφιαζε, Οπξαλφο) κεηά ην ζάλαην: Ζ Γήκεηξα πνπ
θαηάθεξε λα αλεβεί ζηνλ Όιπκπν, αθνχ κε ηελ θφξε ηεο Πεξζεθφλε εμαζθάιηζε ηελ νκαιή
αλαγέλλεζε ηεο δσήο, κέζσ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζψκαηνο θαη ε Παλαγία ε νπνία κε ηε γέλλεζε ηνπ
Ηεζνχ κέζα ζην ζπήιαην, πνπ παξαπέκπεη ζηε γέλλεζε ηνπ Γία θαη ηνπο Κνξχβαληεο, γέθπξα
κεηάγνπζα ηνπο εθ γεο πξνο νπξαλόλ, θιίκαμ γήζελ, βαζηάδνπζα ηνλ βαζηάδνληα πάληα. Καη νη δχν
άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπνξάο θαη ηεο γνληκφηεηαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
ζνδεηάο δέρνληαη ηηο ηηκέο θαη ηηο πξνζθνξέο (παλζπεξκία-πνιπζπφξηα), γνληκνπνηνχλ ηε γε πνπ
αλζεί θάζε ρξφλν, θαξπίδεη θαη ηξέθεη ηνπο ζλεηνχο. Ζ αληίιεςε απηή ππαγνξεχεη κηα ζεηξά απφ
ηειεηνπξγηθέο ελέξγεηεο θαη πξάμεηο φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμφδνπ απφ ηε δσή
ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εληαπηνχ κε ηα κλεκφζπλα, ηα λεθξνιαηξηθά
δξψκελα θαη ηηο εθδειψζεηο ραξκνιχπεο κε πξσηαγσληζηηθέο κνξθέο ηηο γπλαηθείεο, πνπ αλαινγηθά
κε ηε γε δέρνληαη, ζεξκαίλνπλ θαη ηξνθνδνηνχλ ην ζπέξκα ηεο δσήο θαη δηαηεξνχλ δσληαλή ηε
κλήκε ησλ πξνγφλσλ. Έηζη δελ ζα κπνξνχζε ε γε λα κε πξνζσπνπνηείηαη σο γπλαίθα αληηθαηηθή
θαηά ην πξφηππν ηεο Αθξνδίηεο, ηεο Ήξαο, ηεο Δχαο, θαη βέβαηα λέα, φκνξθε θαη ειθπζηηθή.
Ζ κειέηε ηεο γπλαηθείαο παξνπζίαο απφ ηε ζθνπηά ηεο ιανγξαθίαο-αλζξσπνινγίαο, ζα
κπνξνχζε λα απνηειεί ζέκα ελφο ή θαη πνιιψλ ζπλεδξίσλ. Ο ξφινο, ή θαιχηεξα νη ξφινη πνπ ε
γπλαίθα αλαιακβάλεη λα παίμεη ζ‟ απηφλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν είλαη πνιινί θαη εθηπιίζζνληαη
γχξσ απφ δχν βαζηθνχο άμνλεο: ηνλ θύθιν ηνπ ρξόλνπ θαη ηνλ θύθιν ηεο δσήο, γχξν απφ ηνπο
νπνίνπο σο γλσζηφλ πεξηζηξέθνληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο
θνηλφηεηαο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο καγείαο, ησλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ θφζκν, ηεο θνζκνζεσξίαο. Έηζη ν
ξφινο ηεο θφξεο, ηεο κεηέξαο, ηεο γηαγηάο, δηαζηαπξψλεηαη κε εθείλνλ ηεο αγξφηηζζαο, ηεο
βφζθηζζαο, ηεο ζεξίζηξηαο, ηεο εξγάηξηαο ζηνλ θαπλφ ή ζην εξγνζηάζην θιπ. Παξάιιεια είλαη ε
ηέξεηα ζην ζπίηη κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ εθθιεζία θαη ζε δχζθνιεο πεξηζηάζεηο
αλαιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία αθφκε θαη κε ππεξθπζηθά φληα ζηα νπνία πηζηεχεη πεξηζζφηεξν απφ
ηνπο άληξεο. ηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία, αγξνηηθή ή αζηηθή, ν ηφπνο είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη
ζπάληα αιιάδεη, κφλν ζε πεξηπηψζεηο γάκνπ ηεο γπλαίθαο ζε άιιν νηθηζκφ θαη ζπαληφηεξα ζηα
μέλα. Δίλαη ν ρψξνο ηνπ ζπηηηνχ, ηεο γεηηνληάο, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δξφκνπ, φπνπ επξίζθεηαη ε
νηθνγελεηαθή πεξηνπζία (ρσξάθη, ζηάλε, εξγαζηήξην) θαη φπνπ εμαληιεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο.
ήκεξα θαη ν αγξνηηθφο ρψξνο βηψλεη έλαλ ηδηφηππν εμαζηηζκφ θαη ε έλλνηα ηνπ ρψξνπ έρεη αηνλίζεη
ή θαη εμαθαληζζεί.
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κηα ελδηαθέξνπζα πξνζπάζεηα αλαζχλζεζεο ηεο
ηζηνξηθήο-θνηλσληθήο παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ, απαιιαγκέλεο ελ πνιινίο απφ ηηο ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο ησλ αγσληζηηθψλ πξνζπαζεηψλ θεκηληζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ
δεθαεηηψλ. Με δεδνκέλεο ηηο θαηαθηήζεηο ησλ γπλαηθψλ ε έξεπλα πξνζπαζεί λα θσηίζεη πηπρέο απφ
ην γπλαηθείν παξειζφλ κε ζθνπφ λα δηαπαηδαγσγήζεη ηηο λεφηεξεο γεληέο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ γηα
ηνπο ζχγρξνλνπο δχζθνινπο ξφινπο, ζπρλά κε αραξηνγξάθεηεο πεξηνρέο, γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ
έλαλ φξν ηνπ ζπξκνχ.
Οη πξψηεο ζπδεηήζεηο γηα γπλαηθεία κφξθσζε θαη ρεηξαθέηεζε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη
βξίζθεηαη ζην έξγν ηνπ Ρήγα «ρνιείνλ ησλ ληειηθάησλ εξαζηψλ» , ππφ ηελ επίδξααζε ηνπ
Γαιιηθνχ δηαθσηηζκνχ. Δίλαη έλα εγρεηξίδην γηα ηηο ζρέζεηο ησλ λέσλ, αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, γηα
ην νπνίν θαη θαηεγνξήζεθε ν Ρήγαο.
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Οη πξψηεο γπλαίθεο πνπ κνξθψλνληαη είλαη νη θφξεο ησλ δηδαζθάισλ ηνπ γέλνπο θαη βέβαηα φζεο
βξηζθφηαλ εθηφο ηνπ ειιαδηθνχ ππφδνπινπ ρψξνπ.
ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα, πξηλ αθφκα ζεζκνζεηεζεί ε πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ
ζηελ εθπαίδεπζε, ζεκεηψλεηαη ε πξψηε δεκφζηα παξνπζία ησλ εγγξάκκαησλ γπλαηθψλ ζηελ
πλεπκαηηθή δσή θαη θίλεζε. Δθηφο απφ ηνλ θχθιν ησλ Φαλαξησηηζζψλ κε ην πινχζην –
κεηαθξαζηηθφ θπξίσο– έξγν, γπλαίθεο πνπ θηλνχληαη ζην πεξηβάιινλ γλσζηψλ ειιήλσλ
δηαθσηηζηψλ ή ζε θχθινπο ινγίσλ θαη εκπφξσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε δηαθσηηζηηθή αλαλεσηηθή θίλεζε,
φπσο ε Αλζή Οηθνλφκνπ, θφξε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Οηθνλφκνπ ηνπ εμ Οηθνλφκσλ, ε Δπαλζία Καΐξε
(1799-1866), αδειθή ηνπ Θεφθηινπ Καΐξε, ε Μεηηψ αθειιαξίνπ, ζχδπγνο ηνπ ηαηξνθηιφζνθνπ
Γεψξγηνπ αθειιάξηνπ θαη θφξε ηνπ Υαξίζηνπ Μεγδάλε, ηεξέα θαη ζπγγξαθέα, θαη ε Φσηεηλή
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πάζε, θφξε ηνπ έκπνξνπ θαη ππνπξφμελνπ ηεο Αγγιίαο ζηε άκν Θεφδσξνπ πάζε, εκθαλίδνληαη
κε δεκνζηεχζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηηο νκφθπιέο ηνπο κε ζηφρν λα ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηεο
κνξθσηηθήο αλαγέλλεζεο ηνπ «γέλνπο». Ζ Δπαλζία Καΐξε, γηα παξάδεηγκα, αιιεινγξαθεί κε ηνλ
Αδακάληην Κνξαή ζην Παξίζη, κεηαθξάδεη γαιιηθά έξγα γηα λα βνεζήζεη ηηο «ζπλειηθηψηηδαο
παξζέλνπο», ζπλζέηεη ηνλ Νηθήξαην ην 1826, πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο ην πξψην παηξησηηθφ δξάκα
πνπ γξάθηεθε θαη εθδφζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ Αγψλα, θαη ζπληάζζεη ηελ «Δπηζηνιή Διιελίδσλ
ηηλψλ πξνο Φηιειιελίδαο» (1825), παξεκβαίλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ άκεζα ζηε πξνζπάζεηα
δηακφξθσζεο επλντθήο ζηάζεο ζην δπηηθφ θφζκν γηα ηελ πνιηηηθή επίιπζε ηνπ ειιεληθνχ
δεηήκαηνο. Δπίζεο, ζε κηα ηφζν πξψηκε επνρή, ζηε Φηιφκνπζν Δηαηξεία πνπ ζπζηήλεηαη ζηελ
Αζήλα ην 1813 κε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο κεηέρνπλ θαη γπλαίθεο, ελψ ε Διηζάβεη ΜνπηδάλΜαξηηλέγθνπ θαηαγξάθεη ζην απηνβηνγξαθηθφ ηεο θείκελν ηηο εκπεηξίεο, ηηο αληηζηάζεηο θαη ηηο
αληηδξάζεηο πνπ νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγνχλ ζε κηα λέα γπλαίθα ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ
19νπ αηψλα. Ζ παξνπζία απηή ησλ γπλαηθψλ απνθηά καδηθφηεξα θαη δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά κεηά
ηελ εκθάληζε ηνπ νξγαλσκέλνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ (κεηά ηε ζχζηαζε
δειαδή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηελ έλαξμε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ νζσκαληθφ ρψξν, ην 1830
θαη 1839 αληίζηνηρα) θαη θπξίσο κεηά ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζηε κηζζσηή
εξγαζία θαη ηε ζηαδηαθή είζνδφ ηνπο ζε άιινπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, αμηνπνηψληαο ην
εθφδην ηεο εγγξακκαηνζχλεο ηνπο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ εγγξάκκαησλ γπλαηθψλ απνηππψλεηαη ζε
ηξία θπξίσο –κε βάζε ηελ ππθλφηεηα ή ην ζπιινγηθφ ησλ παξεκβάζεψλ ηνπο–
θνηλσληθά/πνιηηηζκηθά πεδία: α) ζην πεδίν ησλ γξακκάησλ θαη ηεο πλεπκαηηθήο δσήο, β) ηεο
θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη εθπαηδεπηηθήο κέξηκλαο, θαη γ) ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, κε αίηεκα ηα
θνηλσληθά θαη ζηε ζπλέρεηα ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ. Ζ γξαθή, ε δεκνζίεπζε έξγσλ
(ινγνηερληθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, επηζηεκνληθψλ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ) είλαη ην
πξψην πεδίν ζην νπνίν εθδειψλεηαη ε γπλαηθεία παξνπζία, ελψ ε θηιαλζξσπηθή/θηιεθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη ε θηλεκαηηθή/θεκηληζηηθή θίλεζε αθνινπζνχλ, θαζψο δηακνξθψλεηαη θαη
εληζρχεηαη ε θνηλσληθή θαη ε ζπιινγηθή ζπλείδεζε θχινπ ησλ γπλαηθψλ, φπσο θαη ε
πνιηηηθνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
(δηδαζθαιηζζψλ, θαζεγεηξηψλ, παλεπηζηεκηαθψλ) ζε φιε απηήλ ηε γπλαηθεία δξαζηεξηφηεηα είλαη
αμηνζεκείσηε ηφζν απφ ηελ άπνςε ησλ αξηζκψλ φζν θαη ησλ πνηνηηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ,
θαζψο ζπληζηά ηελ θνηλσληθή/επαγγεικαηηθή θαηεγνξία γπλαηθψλ πνπ αλαδεηθλχεη κε ηε δηθή ηεο
επαγγεικαηηθή δηεχξπλζε (απφ ηηο δαζθάιεο ζηηο θαζεγήηξηεο θαη ηηο παλεπηζηεκηαθνχο) ηηο
γεληθφηεξεο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη πξνζαλαηνιίδεη ηα πεδία παξέκβαζεο θαη ην είδνο ησλ
γπλαηθείσλ δηεθδηθήζεσλ.
Ζ Αζήλα ην 1832, έλα κηθξφ αγξνηηθφ θέληξν, ρσξίο νδηθφ δίθηπν,-είλαη παξνηκηψδεο ε
αλαθνξά φισλ φζνη ηελ επηζθέπηνληαη ζηελ ζθφλε-, ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, θαιείηαη λα
παίμεη ην ξφιν ηνπ δηνηθεηηθνχ θέληξνπ ηνπ λένπ θξάηνπο. Σν λέν θξάηνο απνθηά κηα αίγιε θαη
κφλνλ απφ ηελ ζεκαζηνινγηθή δηάζηαζε ηνπ νλφκαηνο ηεο Αζήλαο παγθνζκίσο. Σν θιεηλφλ άζηπ,
πξνζπαζεί λα θαλεί αληάμην ηνπ ιακπξνχ παξειζφληνο ηνπ. Έηζη γθξεκίδνληαη θαηάινηπα ηεο
νζσκαληθήο θπξηαξρίαο θαη επηρεηξείηαη ε αηζζεηηθή αλαβάζκηζή ηεο κε λενθιαζζηθά θαη
αξραηνπξεπή θηίξηα, φπσο ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Αξζάθεην Παξζελαγσγείν, ηα δηάθνξα
κέγαξα θαη ηα ινηπά κλεκεηαθά θηίξηα. Ζ Αζήλα, επίζεο, πξνζπαζεί λα θηάζεη ηηο ππφινηπεο
επξσπατθεο πξσηεχνπζεο θαη πηνζεηεί λένπο ηξφπνπο ςπραγσγίαο, φπσο ην ζέαηξν, ηα ινπηξά, ηνπο
πεξηπάηνπο θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα.
Σν 1832 ν Αιέμαλδξνο Ραγθαβήο, πνπ θαηαγφηαλ απφ ηελ Πφιε θζάλεη εδψ γηα λα
εγθαηαζηαζεί ζηε λέα πξσηεχνπζα. Ζ πξψηε ηνπ εληχπσζε αθνξά ηελ παξάγθα ηνπ ηεισλείνπ θαη
ηελ πξφζβαζε ζην δξφκν πνπ νδεγεί ζηελ Αζήλα:
«Δηο απηήλ δε δηά μπιίλεο θινλνπκέλεο θιίκαθνο αλεξξηρήζεκελ ίλα θαηαιχζσκελ κέρξηο νχ καο
πξνκεζεπζψζηλ νη ίππνη νη κέιινληεο λα κεηαθέξσζηλ εκάο εηο Αζήλαο. Αιιά θαη αθ‟νχ, κεηά
δπζθνιίαο, νη ιεγφκελνη ίππνη, νίηηλεο θαηά ην πιείζηνλ ήζαλ εκίνλνη ή θαη φλνη, επξέζεζαλ ζπιιεγέληεο καθξφζελ, έκελελ έηη επίπνλνλ πξφβιεκα εηο απηνχο θαη εκάο. Γηφηη ην αξραίνλ Αιίπεδνλ, ην
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επί ηεο αθκήο ησλ Αζελψλ θαη δηα ηεο θηινπνλίαο ησλ Αζελαίσλ εηο έλθπηνλ Πεδίνλ κεηαβιεζέλ,
είρελ εθ ηεο εθβαξβαξψζεσο ηεο ρψξαο, κεηαπέζεη αχζηο εηο ηελ πξψηελ απηνχ θαηάζηαζηλ θαη ηα
θηήλε εκψλ δηνδεχνληα απηφ είρνλ ζρεδφλ κεηαβιεζή εηο ηππνπνηάκνπο, έρνληα χδσξ θαη ηιχλ κέρξη
ηεο θνηιίαο.
Ο ίδηνο ην 1853 γξάθεη: «Όηε πξν ηξηαθνληαεηίαο απεδήκεζα ην πξψηνλ εηο ηαο Αζήλαο,
εχξνλ απηάο άκνξθνλ ζσξφλ ζπληξηκκάησλ θαη κεηαμχ εξεηπίσλ λέσλ βεβεινχλησλ ηα αξραία
εξείπηα εχξνλ ηηλάο πεληρξάο θαιχβαο, αλεξρφκελνο επί ηεο Αθξνπφιεσο πξνο ηα πιεπξά απηήο».
Ζ Αζήλα ήδε απφ ηελ Σνπξθνθξαηία θηινμελνχζε νξηζκέλνπο επξσπαίνπο κφληκνπο
θαηνίθνπο: αλαθέξνληαη ζηα 1810 απφ ηνλ Hobhouse 7-8 ζπίηηα «θξάγθσλ», ηδίσο Γάιισλ. Σα
αξραία κλεκεία ηεο πφιεο απνηεινχζαλ πφιν έιμεο ησλ επξσπαίσλ πεξηεγεηψλ, ησλ νπνίσλ ν
αξηζκφο απμαλφηαλ δηαξθψο απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα, ηφζν πνπ ν ληφπηνο ππεξέηεο ηνπ
Hobhouse εθηηκνχζε φηη «ε Αζήλα ζχληνκα ζα απνθηνχζε θαη ηαβέξλα» (Hobhouse 1813, η.1,
ζ.302). Ζ εγθαηάζηαζε επξσπαίσλ αξραηνιφγσλ ζηελ Αζήλα, πιάη ζε εξαζηηέρλεο φπσο ν ιήκαλ,
ζπζηεκαηνπνηήζεθε κε ηελ ίδξπζε ηεο Γαιιηθήο αξραηνινγηθήο ζρνιήο ην 1846, θαη αξγφηεξα ηεο
Γεξκαληθήο ην 1874, ηεο Βξεηαληθήο ην 1885 θιπ. Ζ κεγάιε ηνκή, αζθαιψο, σο πξνο ηελ
εγθαηάζηαζε «μέλσλ» (Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ) επήιζε, φηαλ ε Αζήλα έγηλε πξσηεχνπζα ηνπ
λενειιεληθνχ θξάηνπο ην 1834. Ζ Απιή, ηα ππνπξγεία θαη νη πξεζβείεο ιεηηνχξγεζαλ σο καγλήηεο
θαη ζηειερψζεθαλ θπξίσο κε αιινδαπνχο. ηελ πξσηεχνπζα εγθαηαζηάζεθαλ γξαθεηνθξάηεο θαη
επηζηήκνλεο, ηεξαπφζηνινη θαη ηπρνδηψθηεο, επηρεηξεκαηίεο θαη δηπισκάηεο, θαζψο θαη θάπνηνη απφ
ηνπο Φηιέιιελεο πνπ είραλ έξζεη λα πνιεκήζνπλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ζηε ζπλέρεηα
απνθάζηζαλ λα παξακείλνπλ ζηελ απειεπζεξσκέλε ρψξα. Γχξσ απφ ηελ Απιή ηνπ βαζηιηά
(Βαπαξνχ ην 1833-62, Γαλνχ ην 1864-1973) θαη ηνπο μέλνπο δηπισκάηεο δεκηνπξγήζεθε κηα
θνζκνπνιίηηθε κηθξν-θνηλσλία απνηεινχκελε ζε κεγάιν βαζκφ απφ «Φξάγθνπο», Έιιελεο κε
δπηηθνχο ηξφπνπο θαη θνπιηνχξα (Φαλαξηψηεο θαη νκνγελείο) θαη κέιε ηεο ηνπηθήο ειίη.
Αλακλήζεηο, εκεξνιφγηα θαη αιιεινγξαθία θπξηψλ ηεο Απιήο φπσο ε Lyt δίλνπλ κηα δσεξή εηθφλα
ησλ ζπλαλαζηξνθψλ ζηνπο θνζκηθνχο απηνχο θχθινπο ηεο Αζήλαο, θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε
θνηλσληθή δσή ησλ λενθεξκέλσλ βαζηδφηαλ ζηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο ή άιινπο αιινδαπνχο.
Ζ πην καδηθή εηζξνή πιεζπζκνχ απφ ηε δπηηθή Δπξψπε ήηαλ, αζθαιψο, νη ρηιηάδεο Βαπαξνί θαη
ινηπνί Γεξκαλνί πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα κε ηνλ Όζσλα απφ ην 1833 θ.ε. Δπηπιένλ, απφ ηνπο 5.000
Βαπαξνχο ζηξαηηψηεο πνπ ήξζαλ ζηε ρψξα ην 1834-38, πάλσ απφ ρίιηνη ήηαλ ηερλίηεο κε
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηελ νδνπνηία, ηηο θαηαζθεπέο, ηελ θεπεπηηθή θιπ. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ
πιεζπζκνχ απηνχ ζπγθεληξψζεθε ζηελ Αζήλα, δνπιεχνληαο ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε αιιά θαη
ηδξχνληαο ηππνγξαθεία, βηβιηνπσιεία, παλδνρεία, εζηηαηφξηα θαη θαξκαθεία. Μεηά ην ηέινο
ηεο «Βαπαξνθξαηίαο» ην 1843 νη Γεξκαλνί αμησκαηνχρνη, ζηξαηηψηεο θαη ππάιιεινη απνρψξεζαλ
καδηθά απφ ηελ Διιάδα. Αξθεηνί σζηφζν έκεηλαλ πίζσ, έρνληαο παληξεπηεί κε Διιελίδεο ή έρνληαο
απνθαηαζηαζεί επαγγεικαηηθά ζηελ Αζήλα σο ηερλίηεο, έκπνξνη θαη επηζηήκνλεο: ην 1862
ππνινγίδνληαλ ζε 400 άηνκα.
Γηνηθεηηθέο αξρέο,
ππάιιεινη ηνπ Κξάηνπο, μέλνη επηηεηξακκέλνη, λνκνκαζείο,
αξρηηέθηνλεο, (Βαπαξνί, Ηηαινί, Γάιινη, πνπ εξγάδνληαη ζηα ηερληθά έξγα, ζηα κεηαιιεία ηνπ
Λαπξίνπ), ε λέα νηθνλνκηθή ηάμε, πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αγνξά ησλ ηνπξθηθψλ ηδηνθηεζηψλ θαη
ηελ κεηαθφκηζε θεθαιαίσλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη αιινχ (ηξαπεδίηεο, θηεκαηίεο,
βηνκήραλνη). Μεηαζρεκαηίδεηαη ινηπφλ ε Αζήλα αξγά θαη ζηαζεξά ζε έλα αζηηθφ θέληξν, πνπ δεη
γηα πνιιά ρξφληα ζε δχν παξάιιειεο ηαρχηεηεο. Δθείλε ηνπ αγξνηηθνχ θαη εξγαηηθνχ πιεζπζκνχ
πνπ νξγαλψλεη θαη εμππεξεηείηαη απφ ηηο παξαδνζηαθέο δνκέο (εηήζηεο θαη εβδνκαδηαίεο
εκπνξνπαλεγχξεηο, βηνηερληθέο απαζρνιήζεηο) θαη αθνινπζεί ηνλ παηξνπαξάδνην ηξφπν δσήο,
πξνζπαζψληαο λα επηβηψζεη θαη λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ. Καη ζπφ ηελ άιιε ε
νιηγαξηζκφηεξε ηάμε ησλ κεγάισλ ηδηνθηεηψλ γεο, ληφπησλ θαη λεήιπδσλ, ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ, ησλ δηθεγφξσλ θαη δηθαζηψλ, ησλ βνπιεπηψλ, ησλ κνξθσκέλσλ πνπ επηζθέπηνληαη
ζπρλά αζηηθά θέληξα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, δηαβάδνπλ πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο
εηζάγνπλ ζηε κηθξή θνηλσλία λέα ήζε ηφζν ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ηελ νηθνζθεπή φζν θαη
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ζηε ζπκπεξηθνξά. Οη γπλαίθεο ηνπο εγθαηαιείπνπλ ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία, ληχλνληαη κε ηηο
ζπλήζεηεο ηνπ ζπξκνχ, πεγαίλνπλ ζε ζρνιεία ή δηδάζθνληαη θαη‟ νίθνλ, θη αθνχ καζαίλνπλ
γξάκκαηα ελεκεξψλνληαη απφ ηα πεξηνδηθά ή θαη ηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, ζπληάζζνπλ νη ίδηεο
ελδηαθέξνληα εκεξνιφγηα, πεγαίλνπλ εθδξνκέο θαη γεληθά θαζηεξψλεηαη έλαο λένο ηχπνο
κνληέξλνπ εμσηεξηθά αιιά παξαδνζηαθνχ ζηελ νπζία αλζξψπνπ, ηνπ επαξρηψηε αζηνχ. Ο Βιάζεο
Γαβξηειίδεο, ζην βηβιίν ηνπ Αη γπλαίθεο (47), γξάθεη γηα ηελ πξφνδν απηή: «Πόζνλ δε επθξάλζελ
πξνρζέο ηδώλ δεθαπεληαέηηδα πεξίπνπ δεζπνηλίδα από ηαο παξζεληθσηέξαο θαη ιεπθνηέξαο ησλ
Αζελώλ θαη νηθνγελείαο όλησο παηξηαξρηθήο, ηαμεηδεύνπζαλ θαηάκνλελ από Κεθηζζηάο εηο Αζήλαο
θαη δηαιεγνκέλελ ειεύζεξα κεηά ησλ ελ ησ βαγνλίσ γλσζηώλ ηεο θπξίσλ».
Όια απηά, βέβαηα, νη ρνξνεζπεξίδεο θαη νη δεμηψζεηο, ήηαλ «θαηλά δαηκφληα» ζε κηα πφιε
πνπ κέζα ζε ειάρηζηα ρξφληα εμειίρζεθε απφ αζήκαληε επαξρία ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ζε
πξσηεχνπζα ηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ. «Μηα ελδηαθέξνπζα ηζηνξία ιέεη φηη φηαλ έθηαζε γηα πξψηε
ε Ακαιία ζην δεχηεξν παιάηη, ηελ Οηθία Βνχξνπ πνπ ζηεγάδεη ζήκεξα ην Μνπζείν ηεο Πφιεσο ησλ
Αζελψλ, νξγαλψζεθε αλαθηνξηθφο ρνξφο γηα ηελ ππνδνρή ηεο. Οη Αζελαίνη δελ ηα ήμεξαλ απηά,
ηνπο ήηαλ παληειψο άγλσζηα. Πξψηε θνξά έβιεπαλ θφζκν κε επίζεκε ελδπκαζία, πξψηε θνξά
έβιεπαλ θσηαςίεο. Άθνπγαλ κνπζηθέο πνπ δελ ηηο είραλ μαλαθνχζεη πνηέ, έβιεπαλ ρνξνχο ηνπο
νπνίνπο αγλννχζαλ. Όζν πξνρσξνχζε ε βξαδηά, καδεχηεθε ζρεδφλ φιε ε πφιε έμσ απφ ην παιάηη.
Κάζνληαλ ζε απφζηαζε απφ ην παιάηη, κελ ηνικψληαο λα πιεζηάζνπλ, θαη θνίηαδαλ κε
πεξηέξγεηα». Καη βέβαηα παξαθνινπζνχζαλ κε ελδηαθέξνλ ην πψο πήγαηλαλ νη θπξίεο ηηο επνρήο ζε
απηέο ηηο ρνξνεζπεξίδεο. Γηφηη έπξεπε κελ λα είλαη ληπκέλεο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, αιιά
παξάιιεια έπξεπε θαη λα βαδίζνπλ ζε ιαζπσκέλνπο δξφκνπο, γηα λα θηάζνπλ σο εθεί. Γηα λα κε
ιεξσζνχλ, ινηπφλ, ηα αθξηβά ηνπο ξνχρα, ππήξραλ ρακάιεδεο Μαιηέδνη, νη νπνίνη ηηο θνπβαινχζαλ
ζηελ πιάηε, ψζηε λα θηάζνπλ ζψεο αηζζεηηθά ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο».
Οη επαξρηψηεο απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ήηαλ θησρνί θαη απνκνλσκέλνη ζηα
κηζνεξεηπσκέλα νηθήκαηα, πνπ ελνηθίαδαλ νη Αζελαίνη θαη απ' ηελ άιιε νη αζηνί θαη λεναζηνί
επθαηάζηαηνη πνπ επηδείθλπαλ κε θάζε επθαηξία ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη
θπθινθνξνχζαλ ζηνπο θαιχηεξνπο δξφκνπο ηεο πξσηεχνπζαο. Οη ζπλνηθίεο ρσξίζηεθαλ ινηπφλ ζε
λνηηνδπηηθέο κε ηνπο επαίηεο, ηνπο θησρνχο θαη ηνπο πεξηζσξηνπνηεκέλνπο θαη ζε βνξεηαλαηνιηθέο
κε ηνπο θνζκηθνχο πνιίηεο.
Σν 1857 γίλεηαη ζχκβαζε γηα ηνλ θσηηζκφ ηεο Αζήλαο κε αεξηφθσο (γθάδη).Χο ηφηε
θσηηδφηαλ κε ιπρλάξηα ηνπ ιαδηνχ. Σελ ίδηα πεξίνδν ε πιαηεία Οκνλνίαο αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη
θαη λα ηζνπεδψλεηαη. Μφλν ε Πεηξαηψο είλαη δηακνξθσκέλνο δξφκνο. Πεξηηξηγπξηδφηαλ απφ
κάλδξεο, κέζα ζηηο νπνίεο είραλ εγθαηαζηήζεη ηα Αζελατθά βνπζηάζηα θαη θαηζηθάδηθα. Απφ ην
κέζνλ ηεο πεξλνχζε ε ξεκαηηά ηεο ηαδίνπ πνπ παξέζπξε ηα ζθνππίδηα ηεο Οκφλνηαο καθξχηεξα
θνληά ζηνλ Κνισλφ θαη αξγφηεξα ζηελ έξεκε Καιιηζέα θαη ηειεπηαία ζην Μπξαράκη, κεηαμχ
Αζήλαο θαη Παιαηνχ Φαιήξνπ.
Ο Αιέμ Παπαδηακάληε ζην ρξνλνγξάθεκά ηνπ Σν Θαιάζζσκα» :(Νένλ Άζηπ,13 επηεκβξίνπ
1906) γξάθεη:
« Καζψο ελέζθεςελ ε θαηαηγίο ην απνκεζήκεξνλ, θαη φινη η‟νπξαλνχ νη θαηαξξάθηαη επί δχν ψξαο
αδηάθνπα, κεηά βξφληνπ θαη ηαρήο θαη κε βνιίδαο αζηξαπψλ, έινπνλ ηελ πφιηλ, φια ηα λεξά ηεο
Πιάθαο θαη κέξνο απφ ηελ νδφλ Κεθηζηάο θαη ππφ ην Κνισλάθη ελσζέληα εηο βαζχλ θαη παθιάδνληα
ρείκαξξνλ κεηά θνβεξνχ παηάγνπ θαηήξρνλην θάησ ηεο Μεηξνπφιεσο, δηα ηνπ θαηεθνξηθνχ
δξνκίζθνπ, θαηαπιεξνχληα εδψ θ‟εθεί πνιιά καγαδηά, θαη φια ηα ππφγεηα. Όινη νη δξφκνη γχξσ
απφ ην παιαηφλ ηδακί είρνλ γίλεη πνηάκηα. Ο ζηαζκφο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ έγηλε ιίκλε…»
Ο ηχπνο θαη νη ινγνηέρλεο θαη πνηεηέο ηεο επνρήο (Μεηζάθεο, Ρντδεο, Παπαδηακάληεο,
Ξελφπνπινο, Μσξατηίδεο, Κνλδπιάθε, νπξήο, Γαβξηειίδεο, Άλληλνο απνηππψλνπλ κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν ηελ εηθφλα ηεο Αζήλαο κε ηηο αληηζέζεηο ηεο.
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Ζ αγξνηηθή θαη ε αζηηθή θνηλφηεηα ιεηηνπξγνχλ θαη ζπλππάξρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηα
γεσγξαθηθά φξηα ηεο Διιάδαο απηήο ηεο πεξηφδνπ. Μέρξη θαη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα
θαη ε πξσηεχνπζα ιεηηνπξγεί έηζη. Πξφθεηηαη γηα δχν παξάιιειεο φςεηο ηνπ εληαίνπ αγξνην-αζηηθνχ
θφζκνπ. Με αγξνηηθφ θαη βηνηερληθφ-εκπνξεπκαηηθφ ραξαθηήξα αληηζηνίρσο. Αθξηβψο, απηφ ην
πιενλέθηεκα, θαζψο θαη ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε, πξνζθέξνπλ ζηελ αζηηθή θνηλφηεηα ηελ ππεξνρή
θαη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ αγξνηηθή θνηλφηεηα σο πξνκεζεπηή πξψησλ πιψλ θαη σο
αγνξά ησλ βηνηερληθψλ ηεο πξντφλησλ. Δθπξνζσπεί ηελ εθζπγρξνληζηηθή ηάζε, αιιά απνηειεί θαη
ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ζηελ αλαγελλεηηθή πξνζπάζεηα. Σαπηφρξνλα φκσο, είλαη θαη ε θεθξφπνξηα,
κέζσ ηεο νπνίαο εηζρσξνχλ ζηελ επαξρία νη λέεο αληηιήςεηο γηα ηελ εζηθή θαη νη γπλαίθεο
ακθηζβεηνχλ ηελ απαξαζάιεπηε παξαδνζηαθή ηάμε. Με δεδνκέλν φηη ζε κηα νηθνγελεηαθή
επηρείξεζε «αξρεγφο» ήηαλ ν άληξαο, ηνλ νπνίνλ βνεζνχζαλ ε γπλαίθα θαη ηα παηδηά σο εμαξηεκέλα
απφ απηφλ κέιε, ην άλνηγκα θνπξείνπ ζε γεηηνληά ηεο Αζήλαο, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, απφ «κηα
θπξία Μαξηγψ» ραξαθηεξηδφηαλ σο «θξνχζκα θεκηληζκνχ εηο ηαο ιατθάο ηάμεηο». Άιισζηε,
ππήξραλ θαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζην λα αλνίμεη κηα γπλαίθα καγαδί: «ε γπλή δελ δχλαηαη λα
εκπνξεχεηαη δεκνζίσο ρσξίο ηελ ζπλαίλεζηλ ηνπ αλδξφο ηεο».
Ζ αζηηθή θνηλφηεηα, θαη κέζα ζηνλ ηζηφ ηνπ άζηεσο, δηνρεηεχεη εθζπγρξνληζηηθέο αληηιήςεηο
ζηελ αγξνηηθή-βηνηερληθή. Απηά πην πνιχ αθνξνχλ ηελ έλδπζε ή ηε κνπζηθή- δηαζθέδαζε θαη
θπξίσο ηελ γπλαηθεία θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Ζ ζηάζε ηεο δεχηεξεο είλαη αθφκε απνξξηπηηθή.
Απνζηξέθεη ην πξφζσπν ηεο απφ ζπλήζεηεο πνπ ππνλνκεχνπλ παξαδνζηαθνχο ξφινπο θαη ζπλήζεηεο.
«Η γπλή δελ πξέπεη λα αζρνιείηαη εηο ηελ αλάγλσζηλ δηαθόξσλ πνξλνγξαθεκάησλ, άηηλα δπζηπρώο
ιέγνληαη «θηινινγηθά» πεξηνδηθά κε ηα πόδηα ην έλα πάλσ ζη’ άιιν ή εηο ην λα θπηηάδε δηαξθώο ηελ
κόδα, λα πξνμελή δηαξθώο δηάθνξα πιήγκαηα εηο ην πνξηνθόιη ηνπ ζπδύγνπ ή παηξόο θαη λα
πξσηνζηαηή εηο ρνξνύο θαη εηο ηέτα θαη πόθεξ θ.η.ι. θαη λα εξσηνηξνπή εθεί αλαηζρύλησο θαη
επηθηλδύλσο. Η γπλή είλαη ε άγξππλνο νηθνδέζπνηλα, ν αθνύξαζηνο ζύληξνθνο ηνπο αλδξόο, ν θύιαμ
άγγεινο απηνύ θαη ε παηδαγσγόο ησλ ηέθλσλ ηεο».
Ζ αγξνηηθή ελδνρψξα ηεο Αηηηθήο αξγεί λα απνδερζεί ηνλ αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη δηαηεξεί
ηελ πνιηηηζκηθή ηεο θπζηνγλσκία. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηηο νκάδεο ζπληνπηηψλ ζηελ Αζήλα, νη
νπνίνη δεκηνπξγνχλ απφ ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα παηξνδνηνπηθά ζσκαηεία κε θχξην
ζηφρν λα δηαηεξήζνπλ ηελ επαθή κε ηελ ηζηνξία θαη ηε ιανγξαθία ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ηνπο. Με
απηή ηελ έλλνηα ε λέα αζηηθή θνηλφηεηα, νη θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ Αηηηθήο, νη ρσξηθνί, θαη νη θάζε
πξνέιεπζεο ζπληνπίηεο απνηεινχλ αιιεινζπκπιεξνχκελνπο πφινπο κε πνιιέο αληηθαηηθφηεηεο. Οη
αληηθαηηθφηεηεο εθθξάδνπλ αθξηβψο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο επνρήο, πνπ θηλείηαη σο κηα
δηειθπζηίλδα κεηαμχ ηεο παξάδνζεο θαη ηεο λεσηεξηθφηεηαο.
Οη αληηδξάεηο είλαη αλάινγεο θαη κε ηελ πξφιεπζε ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ πνπ
εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Αζήλα. Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ήηαλ δηαθνξεηηθή ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο. ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα πνπ θαηά θάπνην ηξφπν ήηαλ απνθιεηζκέλνη νη άλζξσπνη απφ ηνλ
έμσ θφζκν, δελ παξνπζηάζηεθε θάπνηα εμέιημε. πλέρηζε λα δνπιεχεη ζηα ρσξάθηα, ζηα ακπέιηα,
ζηηο ειηέο, ζηα βακβάθηα, θξνληίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην ζπίηη, ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ηελ
επίβιεςε ησλ γέξσλ. Σα ήζε θαη ηα έζηκα δηαηεξήζεθαλ αθέξαηα θαη ηίπνηα δελ έκνηαδε λα αιιάδεη
γηα ηε θησρή γπλαίθα ηεο επαξρίαο απηήο. Αληίζεηα, ζηα λεζηά, ζηα παξάιηα ηεο Διιάδαο, ηεο
Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο Θξάθεο είραλ αλαπηχμεη κεγάιεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο ηεο
πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, θαζψο επίζεο ζπλέρηζαλ ηελ εκπνξηθή θαη λαπηηιηαθή ηνπο
επηθνηλσλία κε φιν ηνλ θφζκν. Οη ξηδηθφηεξεο φκσο αιιαγέο γίλνληαη ζηελ Αζήλα. Ζ λεζησηηθή θαη
αγξνηηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ πξσηεχνπζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε ηεο αζηηθήο
ηάμεο. Ζ Αζήλα έρεη αλάγθε απφ γπλαίθεο κε εξγαηηθά ρέξηα.
Οη γπλαίθεο ησλ ιατθψλ ηάμεσλ εξγάδνληαη σο κνδίζηξεο, θαπεινχδεο, αζπξνξνπρνχδεο,
θεληήζηξεο, πθάληξεο, ππεξέηξηεο, θακαξηέξεο, καγείξηζζεο, πιχζηξεο, παξακάλεο, ληαληάδεο θ.ιπ..
Οη γπλαίθεο απνηεινχζαλ βαζηθφ νηθνλνκηθφ παξάγνληα θαη ε αμία ηεο εξγαζίαο ηνπο
αλαγλσξίδνληαλ σο ηέηνηα. Απηφ, φκσο δε ζήκαηλε φηη είραλ κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία ή φηη ε
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εξγαζία απνηεινχζε ζεηηθφ παξάγνληα ζηνλ θνηλσληθφ θαζνξηζκφ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο
νηθνγέλεηεο ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ δελ κπνξνχζαλ λα επηβηψζνπλ ρσξίο ηελ εξγαζία ησλ
γπλαηθψλ. Ζγπλαίθα εξγαδφηαλ παξαγσγηθά θπξίσο κέζα ζην ζπίηη γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ
λνηθνθπξηνχ θαη λα δηαζέζεη ηα πξντφληα ηεο ζηελ αγνξά. Σν 1870 ε ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ
παξαγσγή ήηαλ : ζε 28.400 εξγάηεο νη γπλαίθεο ήηαλ 5.375 θαη ζηνπο 28.290 ππεξέηεο νη γπλαίθεο
ήηαλ άιιεο ηφζεο. Σν γπλαηθείν εκεξνκίζζην φκσο ήηαλ θάησ απφ ην κηζφ αληίζηνηρν αληξηθφ. 4)
Με ηελ γελίθεπζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ν ρξφλνο γίλεηαη ρξήκα θαη ε εξγαζία θαζνξίδεηαη πιένλ
απφ ηελ πεηζαξρία ηνπ σξνινγίνπ ρξφλνπ θαη φρη απφ ην είδνο ηνπ έξγνπ, φπσο ζπλέβαηλε ζηηο
αγξνηηθέο θνηλσλίεο.
ε αληίζεζε κε αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθέο ρψξεο ( φπσο γηα παξάδεηγκα ε Αγγιία ) ζηελ Διιάδα ε
αγξνηηθή κεηαλάζηεπζε ζηηο πφιεηο γηλφηαλ πεξηζζφηεξν κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε κηαο "θαιχηεξεο
δσήο" παξά γηα ιφγνπο θηψρεηαο ή έιιεηςεο δπλαηνηήησλ. Έηζη, νη νηθνγέλεηεο πνπ
εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο πφιεηο δελ είραλ απνθνπεί απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο ζπλήζεηεο. Μφλν ην
δεχηεξν κηζφ ηνπ αηψλα νξηζκέλνη δηαλννχκελνη ησλ Δπηαλεζίσλ, πνπ είραλ αξρίζεη λα πθίζηαληαη
ηηο δπηηθέο επηξξνέο πνιχ πξηλ απφ ηελ Δπαλάζηαζε, πξνζπάζεζαλ λα δηαηππψζνπλ κε ζεηηθφ ηξφπν
ην ξφιν ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ λέα θνηλσλία. Ζ επηζπκία γηα ηελ βειηίσζε ηεο
ζέζεο ηεο Διιελίδαο δξαζηεξηνπνηεί θαη ηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο. Έηζη ηδξχεηαη ην 1838 ν « χιινγνο
Κπξηψλ » ( κε επηθεθαιή ηελ βαζίιηζζα Ακαιία ) γηα θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο, ην 1855 ε
«Φηιαλζξσπηθή Δηαηξεία ησλ Κπξηψλ» γηα ηελ δηεθδίθεζε θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
δηθαησκάησλ θαη ην 1861 ν «Διιεληθφο Φηινινγηθφο χιινγνο Κσλζηαληηλνππφιεσο» (κε πξφεδξν
ηνλ ηέθαλν Καξαζενδσξή) γηα ηελ δεκηνπξγία Παξζελαγσγείσλ.
Οη ζπδεηήζεηο ηεο δεθαεηίαο 1860-1870 γχξσ απφ ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ γπλαηθψλ πξννηψληζαλ
θαηά θάπνην ηξφπν ηηο βαζηέο κεηαβνιέο πνπ επξφθεηην λα ππνζηεί ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ
ζηεξέσκα θαη ηηο λέεο αλάγθεο πνπ ζα ηξνπνπνηνχζαλ ην γπλαηθείν ηδεψδεο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ
1870 νη γπλαίθεο ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ιίγν αξγφηεξα ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ εκθαλίδνληαλ φιν
θαη πεξηζζφηεξν ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο δηαζθέδαζεο, ζηνπο πεξηπάηνπο, ηα ζεάκαηα, ηηο
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, αθφκε θαη ζε νξηζκέλα θαθελεία πνπ ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη
δαραξνπιαζηεία. Σν γεγνλφο φηη κηα γπλαίθα δελ ήηαλ ππνρξεσκέλε λα βγεη ζην δξφκν αζπλφδεπηε
απνηεινχζε κηα απφ ηηο ελδείμεηο ηεο εζηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ηεο έληαμεο. Χζηφζν, ε λέα γεληά
θαηάθεξλε λα παίξλεη ζαλ δεδνκέλε ηελ επξσπατθή ηαπηφηεηα ρσξίο λα δνθηκάδεηαη πιένλ απφ ηνλ
πνιηηηζκηθφ ηξαπκαηηζκφ ηνπ εμεπξσπατζκνχ.
Ζ εμηδαλίθεπζε ηνπ ζπηηηνχ εληάζζεηαη ζε έλα γεληθφηεξν ζχζηεκα ηδεψλ θαη αμηψλ, πνπ νδεγεί ζε
κηα ζεψξεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ. Σν νηθηαθφ ηδεψδεο ζπκπιεξψλεηαη απφ
ηελ εμηδαλίθεπζε ηεο κεηξφηεηαο. Ηδηαίηεξε αμία απνθηά ε αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ, δειαδή ε
εθπαίδεπζή ηνπ. Σν νηθηαθφ ηδεψδεο θαη ε εμηδαλίθεπζε ηεο κεηξφηεηαο ζπληέιεζαλ ζηε δηεξεχλεζε
ηνπ βηνηηθνχ ρψξνπ ησλ γπλαηθψλ θαη άλνημε κπξνζηά ηνπο λέεο δπλαηφηεηεο, θπξίσο ζηνλ ηνκέα
ηεο εθπαίδεπζεο. Έγηλε πξνζπάζεηα λα ζεσξεζνχλ νη έλλνηεο ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη ηεο
νηθηαθήο νηθνλνκίαο, ηζφηηκεο κε ηε κηζζσηή εξγαζία θαη ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία. Ζ ζεσξία απηή
φκσο είρε θάζε ζπκβνιηθή αμία, γηαηί ε λνκηθή θαη νπζηαζηηθή εμνπζία βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ηνπ
αξρεγνχ ηεο νηθνγέλεηαο.
Έηζη νη αλαγθαίεο θαη ζπρλά βίαηεο αιιαγέο ζηνλ αζηηθφ ρψξν θαη ηδηαίηεξα ζηνλ γπλαηθείν
ρψξν δεκηνχξγεζαλ κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ. Οη αζηνί, θαη θπξίσο νη γπλαίθεο, νξγαλψλνπλ ην
λνηθνθπξηφ ηνπο δηαθνξεηηθά απφ ηελ αγξφηηζζα, παξαθνινπζνχλ ηελ κφδα, πνπ θαζνξίδεηαη απφ
ηελ κηθξή άξρνπζα αζελατθή ηάμε θαη γεληθά δεκηνπξγνχλ λέα παξάδνζε, ε νπνία εθθξάδεη ην
ξνκαληηζκφ αθ‟ελφο αιιά θαη ηε δπλακηθή πξνζπάζεηα ηεο γπλαίθαο λα κνηάζεη ζηα πξφηππα, πνπ
ηεο πξνηείλνπλ ηα πεξηνδηθά θαη ηα έληππα πνπ θπθινθνξνχζαλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζηελ επνρή ηεο.
Σα κπανχια ηεο γηαγηάο πεξηθιείνπλ ζεζαπξνχο, πνπ έγηλαλ κε κεξάθη, αιιά αληηπξνζσπεχνπλ απηφ
πνπ ζέινπλ λα απνθχγνπλ νη λέεο γπλαίθεο, ηελ ζηαηηθή γπλαηθεία παξαδνζηαθή δσή.
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Αθφκε, φηαλ, ην 1890, ην Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο δέρεηαη ηελ πξψηε θνηηήηξηα ν ηφηε
πξχηαλεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Γεψξγηνο Μηζηξηψηεο εθζέηεη κε ιεπηνκέξεηεο ην ζρεηηθφ
πξνβιεκαηηζκφ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ αξρψλ. Ζ Φηινζνθηθή ρνιή παξαπέκπεη ην ζέκα ζηελ
ζχγθιεην, ε νπνία, κεηά απφ ηελ αλάιπζε ηεο λνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πξαθηηθήο πιεπξάο ηνχ
ζέκαηνο, ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην ήηαλ αθφκα πξφσξν γηα ηελ Διιάδα, αιιά «ελ απνξία επξηζθνκέλε»
δεηάεη ηε γλψκε ηνπ ππνπξγείνπ, πνπ εγθξίλεη ηειηθά ηελ εγγξαθή. Χζηφζν θφβνη γηα δηαηάξαμε
«ηεο ηάμεσο θαη επθνζκίαο ηνπ αλσηάηνπ ηνπ έζλνπο εθπαηδεπηεξίνπ» δηαθξίλνληαη μεθάζαξα ζην
ζρνιηαζκφ πνπ θάλεη ν Μηζηξηψηεο, ν νπνίνο πξνζπαζψληαο λα κεηξηάζεη ηνπο θφβνπο απηνχο,
αλαθέξεη φηη νη γπλαίθεο δελ απνθηνχλ εχθνια ην γπκλαζηαθφ απνιπηήξην, γηαηί ζπλαληνχλ
δπζθνιίεο ζηε κειέηε ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ. Απηέο νη δπζθνιίεο ζα
πεξηνξίζνπλ, ζχκθσλα κε ην ζπιινγηζκφ ηνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ πνπ ζα εγγξάθνληαη ζην
παλεπηζηήκην, πξάγκα πνπ θαίλεηαη πσο είλαη θαη επηζπκεηφ θαη απνδεθηφ απφ ηηο παλεπηζηεκηαθέο
αξρέο. Γεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη αληηκεηψπηδαλ σο αλαγθαίν θαθφ ηελ είζνδν ηεο Διιελίδαο
ζην παλεπηζηήκην, σο μελφθεξηε κφδα, πνπ αλαγθαζηηθά ζα αθνινπζήζεη θαη ε ρψξα καο.
Ζ Καιιηξξφε Παξξέλ κάο δίλεη ηελ αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηνχζε ζηελ θξίζε ηεο Παλαγησηάηνπ γηα
ηελ πθεγεζία: «Έκεηλελ εηο ηα ρξνληθά ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ θόζκνπ ε ζαπκαζηή ςπρξαηκία ηεο εηο
ηελ δηδαζθαιίαλ, κεζ’ όινλ ην παλδαηκόληνλ θαη ηαο πβξηζηηθάο θαη ρπδαίαο επηζέζεηο αη νπνίαη ηελ
δηέθνπηαλ, ρσξίο όκσο λα ηελ εκπνδίζνπλ λα επηκείλε κέρξη ηέινπο». Ο Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο,
θίινο ηεο νηθνγέλεηαο Παλαγησηάηνπ, γξάθεη ην 1920: Καη ζπκνύκαη αθόκε ηα γέιηα πνπ εθάλακε ή
θαη ην ζπκό πνπ καο έπηαλε θακκηά θνξά, όηαλ νη δπν θνηηήηξηεο δηεγνύλην η’ αηειείσηα επεηζόδηα
πνπ εμ αηηίαο ηνπο ζπλέβαηλαλ ζηε ρνιή. Αμέραζην κάιηζηα κνπ κέλεη από ηηο δηεγήζεηο απηέο, όηη νη
θνηηεηαί όηαλ ηηο έβιεπαλ λα κπαίλνπλ ζην κάζεκα ηνπο εθώλαδαλ: ηελ θνπδίλα!, ζηελ θνπδίλα!
Είραλ, βιέπεηε, θη’ απηνί ηηο ηδέεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ θαηξνύ ηνπο. Μόλε Επηζηήκε γηα ηε γπλαίθα ε
Μαγεηξηθή!... Οη πξώηεο θνηηήηξηεο, θαη νη γνλείο ηνπο καδί, εηξάβεμαλ πνιιά, ππέθεξαλ,
εκαξηύξεζαλ, γηα λ’αλνίμνπλ ην δξόκν ζηηο ζεκεξηλέο πνπ πεξλνύλ κε ηόζε επθνιία ζην Παλεπηζηήκην,
ρσξίο πηα λ’αθνύλε από θαλέλα «ηελ θνπδίλα», (ηώξα κάιηζηα, πνπ ζε ιίγν νη γπλαίθεο ζάρνπλ θαη
ςήθν). Ζ θαηάζηαζε δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά απφ ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα. Ζ Καηίλα
Ζιηαθνπνχινπ, θνηηήηξηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο απφ ην 1903-1904, ζπκάηαη πσο κεηαβιήζεθαλ
νη εκπεηξίεο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνηηεηηθήο ηεο δσήο: ην πξψην έηνο «εηζεξρόκνπλ εηο ην
Παλεπηζηήκηνλ κε πξνζπνηεηόλ ζάξξνο έσο ηελ πόξηαλ ηεο αηζνύζεο. Εθεί ηα έραλα. Πξνπρώξνπλ
θάπσο δηα λα θαζήζσ, αιιά ηα πόδηα κνπ εθόβνλην θαη εθαζήκελ ζην ηειεπηαίν πάληνηε ζξαλίν, έσο
όηνπ έιζε θακκία ζπλάδειθνο θαη πξνρσξήζσκελ θαη νη δύν καδί πην κπξνζηά». Οη δηαπηζηψζεηο ηεο
φκσο δηαθνξνπνηνχληαη αηζζεηά θαηά ηα επφκελα ρξφληα: «Φνηηεηαί θαη θνηηήηξηαη ίζνη ελ ησ αγώλη,
ακηιιώληαη, ζπλεξγάδνληαη, αληαιιάζζνπλ ζεκεηώζεηο,…». Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην πνίεκα ηνπ
Γεσξγίνπ νπξή1 κε ηίηιν: «Η ινγία δεζπνηλίο»,: «Οζν πάεη θαη δαξώλεη…/ θξίκα! πέηαμαλ νη ρξόλνη
/ θαη ηεο άθεζαλ πγεία…/ Σώξα θάζεηαη ζην ξάθη / θ’έγηλε θη απηή ινγία , / θ’ εηο επίκεηξνλ
ζπγγξάθεη…».
Αξζξνγξάθνο ηεο Πηλαθνζήθεο ζρνιηάδεη. «Εηζήιζνλ σο θνηηήηξηαη εηο ην Παλεπηζηήκηνλ, εμήιζνλ
δνθηνξέζζαη θαη ηώξα δεηνύλ λα εηζέιζνπλ πάιηλ, σο πθεγήηξηαη όκσο», ελψ αξζξνγξάθνο ηνπ
Ννπκά αλαξσηηέηαη: «Σφζνλ ινηπφλ κηζεηή θαη άδηθε είλαη ε θσλή ε βγαικέλε απ‟ ηα θαηάβαζα
ηεο γπλαηθείαο ζπλείδεζεο, ψζηε λα απνδνθηκάδεηαη θαη γηνπραξίδεηαη ην πξψην βήκα ηεο θ.
Παλαγησηάηνπ, βήκα πξνο ηελ πξφνδν θαη ηνλ πνιηηηζκφ;».

1

Γεψξγηνο νπξήο, «Ζ ινγία δεζπνηλίο», Δζληθφλ Ζκεξνιφγηνλ Υξνλνγξαθηθφλ, Φηινινγηθφλ θαη Γεινηνγξαθηθφλ ηνπ
έηνπο έηνπο 1911, 1910, 124
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Ο εξεπλεηήο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ κέζα απφ ην πιηθφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαπηζηψζεη ηελ
νξαηή αιιά θαη ε αζέαηε πιεπξά ηεο αδηάιεηπηεο πάιεο, πέξαλ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ησλ δχν
θχισλ ζηελ νπνία ην ζειπθφ εθπαηδεχεηαη λα κελ αλαγλσξίδεη θακκία επζχλε ζην αξζεληθφ γηα ηε
δηαηψληζε ή κε ηεο δσήο αθφκε θη φηαλ ε αλάιεςε απηήο ηεο επζχλεο απνβαίλεη εηο βάξνο ηνπ.
Έηζη θαζηεξψλεηαη ν ηεξφο ξφινο ηεο κεηέξαο σο κήηξαο ηεο δσήο, ελψ ε ζηεηξφηεηα, ζπλδεδεκέλε
απνιχησο κε ηελ γπλαίθα, ζεσξείηαη θαηάξα. ε θακκηά πεξίπησζε δελ επηβαξχλεηαη γηα ηε
ζηεηξφηεηα ν άλδξαο. Πάλσ ζηε βαζηθή απηή αξρή ιεηηνχξγεζε ην γπλαηθείν θχιν θαη πξνζδηφξηζε
ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Οη ηπρφλ παξεθθιίζεηο απφ ηνλ θχξην
ξφιν ζεσξήζεθαλ πάληνηε ππεξβάζεηο θαη εξκελεχηεθαλ δηαθνξεηηθά κε ηε βνήζεηα
ζπκπιεξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ, νπσζδήπνηε φκσο κε θεληξηθφ άμνλα ηελ κεηξφηεηα, ε νπνία πξέπεη
λα μεπεξλάεη άιιεο θαηαζηάζεηο, φπσο ν έξσηαο.
Ζ κεηξφηεηα, ινηπφλ, απνηειεί ηνλ πξψην θαη φρη ζπάληα ηνλ κνλαδηθφ ζθνπφ γηα ηε γπλαίθα
θαη ηνπνζεηείηαη πάλσ θαη απφ ηνλ γάκν, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ λφκηκν θαη ζπλήζε δξφκν γηα
ηεθλνπνηία. Αλ παξά ηαχηα αλχπαληξε θφξε κείλεη έγθπνο, πξνηξέπεηαη λα κε ζθνηψζεη ην παηδί
θαη λα ζεβαζηεί ηελ ηεξφηεηα ηεο κεηξφηεηαο. Δπηζηξαηεχεηαη εδψ ην παξάδεηγκα ηεο πέξδηθαο, ε
νπνία ζεσξείηαη πξνζσπνπνίεζε ηεο ζηνξγηθήο κάλαο, αθνχ θάλεη πνιιά παηδηά ηα νπνία
πξνζηαηεχεη. Ζ αλχπαληξε, ινηπφλ, θφξε πνπ έρεη κείλεη αηπρψο έγθπνο, απνθαζίδεη κεηά ηε
γέλλεζε ηνπ παηδηνχ ηελ απνπνκπή ηνπ ελνριεηηθνχ θαξπνχ:
Καη ζηελ πνδηά ηεο ηό ’βαιε, λα πάεη λα ην γθξεκίζεη.
Όκσο ζην δξφκν ηεο θαηά ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ζπλαληάεη ηελ πέξδηθα, ε νπνία ηελ επηπιήηηεη
έληνλα:
Πνύ παο, ζθύια, πνπ πάο νβξηά, πνπ πάο καγαξηζκέλε
Εγώ ’ρσ δεθνρηώ πνπιηά, θαλέλα δελ πεηάσ,
Καη ζύ έρεηο ηνλ ρξπζόλ πγηό θαη παο λα ηνλ γθξεκίζεηο!
Σν ηξαγνύδη είλαη ζαθέο:
Κνίηα κε κνηάζεηο ηνπ ιαγνύ, νπνύ γελλάεη θη αξληέηαη
Μνηάζε ηεο πεηξνπέξδηθαο, ηεο αεδνλνιαινύζαο
Πνπ θάλεη δεθνρηώ παηδηά, θαλέλα δελ αξληέηαη
Κη αλ πέζε αεηόο θαη πάξεη έλα από ηα πνπιηά ηεο
Κάλεη θαηξνύο λα πηεί λεξό, θαηξνύο λα θειατδήζεη
Καη λα απηφ ζηηο θιεηζηέο αγξνηηθέο θνηλσλίεο είλαη αλαγλσξίζηκν θαη επηθξίλεηαη ζην άζηπ, φπνπ
έρνπλ θαηαθχγεη πνιιέο γπλαίθεο, πνπ φπσο ιέεη ν Παπαδηακάληεο, θαλείο δελ γλσξίδεη ην φλνκά
ηνπο θαη δνπλ «αλ-αλδξεο» θαη αζηεθάλσηεο θαη απαζάισηεο θαη ηηο θαηαρξψληαη νη πνιηηηθάληεδεο
ε παξαβαηηθφηεηα είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν, ε βξεθνδφρνο ζπλερψο ζπλσζηηζκέλε θαη ε
ππνθξηζία ελ πιήξεη ρξήζεη. Δμ άιινπ φπσο παξαηεξεί ν αζελαηνγξάθνο Γεκ.Κακπνχξνγινπ
«άιινηε ηα ήζε ήζαλ απζηεξά θαη ε νηθνγέλεηα ζεζκφο ηεξφο. Ζ κνηρεία ζπάληα απαζρνινχζε
ηδηαίηεξα ηα ιατθά ζηξψκαηα. ‟ απηφ ζπληεινχζε ίζωρ θαη ε ηηκσξία ε νπνία ήηαλ ηδηαδφλησο
ζθιεξή: «Έζεηνλ ηνλ ηε κνηρφλ θαη ηελ κνηραιίδα επί φλνπ, ην πξφζσπνλ απηψλ έρνληαο
εζηξακκέλνλ πξνο ηα νπίζζηά ηνπ. Σνηο έδηδνλ θαη εθξάηνπλ ηελ νπξάλ απηνχ.Δπί ηνπ ηξαρήινπ
απηψλ πεξηείιηζζνλ έληεξα δψνπ, παξαθνινπζνχκελνη δε ππφ πάζεο ζρεδφλ ηεο πφιεσο ησλ παίδσλ
κάιηζηα θξαπγαδφλησλ είξνο (γηνχρα δει.), θαη δηά ηεο πφιεσο φιεο πνκπεπφκελνη εθέξνλην ππφ
ηελ εθθιεζίαλ Παλαγίαο ηεο Υξπζνζπειαηψηηζζαο, θαηά ηελ θνξπθήλ ηνπ Γηνλπζηαθνχ Θεάηξνπ,
φπνπ εμεηίζελην επί 24 ψξαο εηο ηαο επηζθέςεηο θαη ηα ζθψκκαηα ησλ πνιηηψλ».
Βεβαίσο ζηε λέα πξσηεχνπζα, πνπ θηινμελεί θαηνίθνπο απφ ηελ ειιεληθή επαξρία κε αθφκε
πηφ απζηεξέο «εζηθέο αξρέο», ηα δεηήκαηα ηηκήο, φηαλ αλαθαιχπηνληαλ, είλαη ζέκαηα ξνπηίλαο
ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ηνπ Φπξξή, ηεο Πεηξαηψο, ηνπ Πεηξαηά. Δηδήζεηο φπσο: « Έλαο άλζξσπνο
εζθφησζε ηελ αδεξθήλ ηνπ …Δίθνζη καραηξηέο θαη κεξηθά ιαθηίζκαηα, επέθεξαλ ηνλ ζάλαηνλ. Ζ
αησλία ηζηνξία: δήηεκα ηηκήο. Δπηχρεκα πνπ εδφζεζαλ είθνζη καραηξηέο. Αλ εδίδνλην δεθαπέληε,
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κφλνλ ην αηκνβφξνλ απηφ ζεξίνλ πνπ ιέγεηαη ηηκή- θαηά ηελ αληίιεςηλ ην κεγαιπηέξνπ κέξνπο ηεο
θνηλσλίαο καο-δελ ζα έκελελ ηθαλνπνηεκέλνλ… Άκα ε αδειθή ζνπ ζίμεη ηελ θνηλήλ ηηκήλ ηη θάλεηο
εζχ λα είζαη ηίκηνο. Γηα λα μαλαγίλεηο πξέπεη λα θαηαζηήο αδειθνθηφλνο. Σφηε κφλνλ ε Κνηλσλία ζε
μαλαδέρεηαη εηο ηνπο θφιπνπο ηεο θαη κάιηζηα ζε αλεπθεκεί…» (Γηάλλε Καηξνθχια,Ζ Αζήλα θαη νη
Αζελαίεο, ζ.159) Παξαπέκπσ ζην γλσζηφ ηξαγνχδη ηεο νχζαο ή ηεο Αλδξνλίθεο.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηαο «Βγήθε ην φλνκά ηεο!
Ζην πνιχ ειαθξά ε λέα Πνιινχο ήιιαμε θίινπο. Δγεχζε ηνλ έξσηα επί έηε, κέρξηο φηνπ κίαλ
εκέξαλ, εηο ησλ παξεηεκέλσλ θίισλ ηεο, ηελ εθφλεπζελ εθδηθνχκελνο ηελ ζθιεξφηεηά ηεο. Πησρή,
απεξίζθεπηνο, θνξαζίο! Σελ είδνλ-ην ελζπκνχκαη-λα ηελ κεηαθέξνπλ αηκνζηάδνπζαλ εηο ην
πησρηθφλ ηεο. Σα σξαία ηεο ζγνπξά καιιηά, ηα ξφδηλα θάιιε ηεο, ζα ηα θαηέηξσγελ ε καχξε θαη
θξχα γε!… Απήξρεην θαη απηή εηο ηελ άιιελ δσήλ ζχκα ηνπ έξσηνο, ρνξεγνχ γιπθείαο δσήο θαη
πηθξνχ ζαλάηνπ!… Αιεμάλδξνπ Παπαδηακάληε, Σν Νάκη ηεο,Νένλ Άζηπ ,21 Ννεκβξίνπ 1906
Καη ην Ηδηφθηεηνλ πνξλείνλ, φπνπ έκπαηλε θάπνηνο ιέγσλ: -Θέισ ηελ …Αλλέηα, ηελ Ρφδα, ηελ Λίδα
, (φλνκα θαη κε ρσξηφ). Άιινηε πάιηλ επξνηίκα λα είπε: ηελ κπξληά, ηελ Πνιίηηζζα, ηελ Μαιηέδα,
(ρσξηφ θαη κε φλνκα). Γηφηη Ζ ππνθξηζία εζέβεην ηελ θσιεάλ ηεο, αο ήην θνπξηζκέλε. Ζ
ζεκλνηπθία εγάπα λα δηαθσκσδή απηή εαπηήλ.
Σν 1858, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ην ηεηξακειέο ζπκβνχιην ηνπ « Αδειθάηνπ» απεπζχλνληαη
ζην Γήκαξρν θαη ηνπ εθζέηνπλ κεηαμχ άιισλ :
«….ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ζχζηαζεο Βξεθνθνκείνπ, ιφγσ ηνπ απμεζέληνο αξηζκνχ ησλ εθζέησλ
θαη ηεο αλεπαξθνχο πεξηζάιςεσο απηψλ, ήηηο κέρξη ηφηε πεξησξίδεην εηο ην λα παξαδίδνληαη ηαχηα
απ‟επζείαο, ππφ ηεο Γεκαξρίαο, εηο απφξνπο νηθνγελείαο πξνο δηαηξνθήλ επί κηζζψ ππφ ηελ
επίβιεςηλ ελφο Γεκνηηθνχ ηαηξνχ». Σν 1872 άξρηζε λα ρηίδεηαη ην Βξεθνθνκείν ζε νηθφπεδν ηνπ
Γήκνπ ζηελ πιαηεία Κνπκνπλδνχξνπ (Διεπζεξίαο) κε δσξεά ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηε Ρσζία Κ.
Κνληνγηαλλάθε «κεξηκλήζαληνο, θαηά ηνλ Αζψπην, ππέξ ησλ αηπρψλ εθείλσλ ηνπ έξσηνο ζπκάησλ,
άηηλα γελλψληαη θαη ζλήζθνπλ άλεπ ηεο αγθάιεο θαη ηνπ θηιήκαηνο ηεο κεηξφο, θαη έξρνληαη εηο ηνλ
θφζκνλ θέξνληα, αληί ηνπ παηξηθνχ νλφκαηνο, αλεμάιεηπηνλ ζηίγκα».
ην Βξεθνθνκείν θηινμελνχληαλ θπξίσο παηδηά εμψγακα πνπ απμάλνληαη ζεκαληηθά κεηά
ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή.Σν 1929 δηαβάδνπκε θαπζηηθφ
ζρφιην ζε πεξηνδηθφ: «Άο είλαη θαιά νη θαυκέλεονη γπλαίθεο ηεο Διιάδνο θαη πξν παληφο αη κσξαί
παξζέλνη πνπ δελ παξαιείπνπλ θάζε κέξα λα απμάλνπλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ λενξσκηψλ κε δεθάδεο
λεαξψλ βιαζηψλ. Όιεο νη γσληέο ησλ δξφκσλ, θάζε πφξηα, θάζε ρακειφ παξάζπξν ρξεζηκεχεη
ηειεπηαία γηα βξεθνδφρνο. Αλ ηχρε λα πεξπαηάηε λχρηα ζηνπο δξφκνπο δελ ζ‟ αθνχζεηε πηά ην
ληανχξηζκα ησλ γαηηψλ ,πνπ θάπνηε πεηνχζαλ ζηνπο δξφκνπο, παξά ην θιάςηκν κηθξψλ παηδηψλ
ηπιηγκέλσλ κέζα ζε θαζθηέο θαη πνπ ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ επάλσ ηνπο θαξθηηζσκέλα ηα
πηζηνπνηεηηθά ησλ. Έθζεηα, έθζεηα, έθζεηα…»
Σν πξφβιεκα ησλ παηδηψλ ρσξίο πξνζηάηε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηδξχκαηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα
αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Έηζη ηδξχζεθε ην Άζπιν Απφξσλ Παίδσλ (1888)
Ο Παπαδηακάληεο θάλεη ιφγνλ γηα γηαηξφ, ν νπνίνο αλαθάιπςε ην άηνθνλ, θάξκαθν γηα ηε
ζηείξσζε θαη ηελ αζπίδα, ην πξνθπιαθηηθφ.:
Γεχηεξνλ, ἐγὼ ἐθεῦξνλ ηὴλ ἄηνθνλ. Γλσξίδεηε ηί εἶλαη ἡ ἄηνθνο; Μήπσο ὑπνζέηεηε ὅηη πξφθεηηαη
πεξὶ ρξεκάησλ δαλεηδνκέλσλ ἀηφθσο, πεξὶ Λατθῆο Σξαπέδεο, πεξὶ ἐλερπξνδαλεηζηεξίνπ ἢ ἄιινπ
ηηλφο; Πιαλᾶζζε. Δἶλαη ἡ κέζνδνο πῶο λὰ κὴ ηίθηῃ ηηο, ἐλῷ ἔρεη ηὰ ζπζηαηηθὰ θαὶ ηὰ πξνεγνχκελα
δηὰ λὰ γίλῃ κήηεξ. Ἔζσζα ηφζαο θφξαο ηνῦ ιανῦ, ὅπσο θαὶ ηῆο ἀλσηέξαο ηάμεσο, ἀπὸ ηὸ ἔγθιεκα
ηῆο παηδνθηνλίαο. Ἔζσζα θαὶ ηὰο καίαο (κία κφλνλ ἐμ αὐηῶλ γλψξηκφο κνπ κνὶ ἐμσκνινγήζε ὅηη
εἶρελ ἐθηειέζεη 23 ἐθηξψζεηο κὲ ζρεηηθὴλ ἐπηηπρίαλ) ἀπὸ ηὸ ἀλφζηνλ ηῆο ζπλεξγίαο αὐηῆο.
Σξίηνλ, ἐγὼ ἐθεῦξνλ ἐζράησο ηὴλ ἀζπίδα. Γλσξίδεηε ηί εἶλαη ἡ ἀζπίο; ― Ἀζπὶο εἶλ᾿ ἐθεῖλν ηὸ λένλ
θάξκαθνλ, ηὸ ὁπνῖνλ πξνιακβάλεη ὥζηε ὁ λένο λὰ κὴ θνιιήζῃ θαλέλ᾿ ἀθξνδίζηνλ λφζεκα θαὶ κεηὰ
ηὴλ πεῖξαλ. λλνήζαηε;
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Ἦην θαηξὸο λὰ ἐθεπξεζῇ ἓλ ηνηνῦηνλ θάξκαθνλ. Ἀθνῦ πξὸ ὀιίγσλ ἐηῶλ δηαθεθξηκέλνο
ἐπαγγεικαηίαο, ἀπνθηήζαο ὄρη ὀιίγα ρξήκαηα ―θξνληίδσλ ηαθηηθὰ λὰ δεκνζηεχσληαη εἰο ηὰο
ἐθεκεξίδαο εὐραξηζηήξηα πξὸο ηὸ ἴδηνλ ἄηνκφλ ηνπ ἀπὸ ἀλζξψπνπο αἰζρπλνκέλνπο ηάρα λὰ
ὑπνγξάςνπλ ὁινγξάθσο η᾿ ὄλνκά ησλ «ἕλεθα ηῆο θχζεσο ηνῦ λνζήκαηνο»― ἀθνῦ, ιέγσ, ὁ
ηνηνῦηνο θαὶ ηφζα ἔρσλ πξνζφληα ἔθζαζε λὰ θαηεγνξεζῇ ὅηη ἄθελελ ἀληαηξεχηνπο ηὰο ηξνθίκνπο
ηνῦ εἰδηθνῦ Ννζνθνκείνπ, εἰο ηὰο ὁπνίαο ἔδηδε πηζηνπνηεηηθὰ ἄθξαο ὑγείαο.
Ζ κεηξφηεηα ήηαλ θαη πξέπεη λα δερζνχκε φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη γπλαηθείν
πξνλφκην, πνπ θαζνξίδεη ελ πνιινίο ην ξφιν ηεο γπλαίθαο.
ηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία ε ηεθλνπνίεζε είλαη ππφζεζε πνπ μεπεξλάεη ζεκαληηθά ηε ζρέζε ηνπ
δεχγνπο, έρεη θνηλσληθφ πεξηερφκελν θαη γηα ηελ επίηεπμή ηεο δξαζηεξην-πνηείηαη ε νηθνγέλεηα ηεο
γπλαίθαο, αθνχ γεληθή είλαη ν πεπνίζεζε φηη γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζηελ απφθηεζε παηδηνχ
(αηεθλίαο ή δπζθνιίαο) επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ε γπλαίθα. ε νπνία ζχκθσλα κε ηηο ιατθέο δνμαζίεο
είλαη ν θνξέαο ηεο πνιπηεθλίαο θαη επηεθλίαο, ηνχ ζθνπνχ ηνπ γάκνπ, απφ ηελ αξραηφηεηα έσο θαη
ζήκεξα. Ζ απαηδία ή νιηγνπαηδία - δηαρξνληθά – ζεσξείηαη σο δπζκελήο δηάζεζε θαη ηηκσξία ηνπ
ζενχ πξφο ην δεχγνο θαη εηδηθά πξνο ηε γπλαίθα. Ζ άηεθλε, «άδνμνο θαη ζηεξνπκέλε παξξεζίαο»
θαηά ηνπο Βπδαληηλνχο ζπγγξαθείο, απνθαιείηαη άθιεξε, ζηείξα, καγθνχθα, καξκάξα, γξνπζνχδα,
αλεπξφθνπε, βάζθαλε θαη ελ ηέιεη ακαξ-ησιή, γη‟ απηφ θαη ήηαλ απνθιεηζκέλε απφ ζξεζθεπηηθέο
θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο, φπσο ν γάκνο, ε βάπηηζε, νη επηζθέςεηο, δηφηη ε παξνπζία ηεο
ζεσξνχληαλ βιαπηηθή. «Οη ηεξείο δελ δέρνληαλ ην πξφζθνξν ηεο άηεθλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ή ζηελ
θαιχηεξε πεξίπησζε δελ έβγαδαλ ηε ζθξαγίδα απφ ην δηθφ ηεο πξφζθνξν γηα ηελ Θεία Κνηλσλία.
ηελ θαζεκεξηλή θνηλσληθή δσή ε άηεθλε είλαη ακαξησιή ή πιεξψλεη ακαξηίεο άιισλ, ε παξνπζία
ηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηέο, έρεη θαθφ κάηη θαη γεληθά δελ ραίξεη εθηηκήζεσο. Ο
Παπαδηακάληεο ζπρλά ζηα δηεγήκαηά ηνπ αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο αηεθλίαο θαη ηεο απνδφζεσο
ζηε γπλαίθα ηεο θαηεγνξίαο ηεο ζηείξαο ή άθαξπεο θαζψο ησλ πξνζπαζεηψλ εθ κέξνπο ησλ
γπλαηθψλ ηεο κηθξήο θνηλσλίαο ηεο θηάζνπ λα ηεθλνπνηήζνπλ κε θαηαθπγή ζε καγηθέο θαη
δεηζηδαίκνλεο ελέξγεηεο, ηάκαηα, λεζηείεο, πξνζεπρέο, βφηαλα θαη κάγηα. «Κύξηε Ιεζνύ Χξηζηέ,
άθειε ηνλ νλεηδηζκόλ κνπ θαη παξάζρνπ θαξπόλ ηε εκή θνηιία", αλαθέξεη πξνζεπρή απφ ηνλ βίν ηνπ
Γαληήι ηνπ ηπιίηνπ, πνπ δείρλεη ηελ αλάγθε γηα παηδνπνηία: Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπρλά θζάλεη
ζηελ ππεξβνιή κε εηθνληθή εγθπκνζχλε, θαηά ηελ απνπζία ηνπ λαπηηθνχ ζπδχγνπ, θαη ηελ πηνζεζία
μέλνπ ηέθλνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ν γάκνο θαη λα κε πιεγεί ην θχξνο ηεο γπλαίθαο.
Ζ άηεθλε κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηεο, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, πεξηθξνλείηαη ζησπεξά. ηε
Μάλε ήηαλ παιαηφηεξα γλσζηφ ην θαηλφκελν ηεο πξνζιήςεσο ηεο ζύγθξηαο ή ζπγθόξκηζαο,
δεχηεξεο δειαδή γπλαίθαο, φρη απαξαίηεηα ζπδχγνπ, γηα ηελ απφθηεζε ηέθλνπ, ζπλήζεηα ε νπνία
ππνγξακκίδεη ηα φξηα ηεο δχλακεο ηεο παηξηάο.
Ζ παξαδνζηαθή ειιεληθή θνηλσλία γηα πνιινχο θαη ζπλήζσο εμεγήζηκνπο ιφγνπο ζεσξεί ηελ
γπλαίθα θνηλσληθά θαη φρη πάληνηε πξαθηηθά ην αζζελέο θχιν θαη εθηφο απφ ηελ αηεθλία ε
ζειπγνλία ραηξεηίδεηαη κε εθδειψζεηο ιηγφηεξν ελζνπζηψδεηο απφ ηηο αληίζηνηρεο επί αξξελνγνλίαο.
Ζ γέλλεζε ζειπθνχ παηδηνχ δελ ήηαλ βεβαίσο ιππεξφ γεγνλφο, εθ‟ φζνλ ε αηε-θλία είλαη ην
ρείξηζην, δελ πξνθαινχζε σζηφζν ηδηαίηεξε ραξά. Οη εθθξάζεηο «απόκ’ λε ε κάλα ηδάκπα», δειαδή
θξίκα ηελ εγθπκνζχλε, φηαλ γελλεζεί θνξίηζη. «Ση παηδηά θάλαηε; -Απ’ ηα θαιά, φηαλ είλαη αγφξη,
θνπξ’ ηζνύδ’, φηαλ είλαη θνξίηζη». Ζ Φφληζ-ζα, βεβαίσο, ζα εθθξάζεη ηελ αθξαία ζέζε: «Σα
Θειπθά είλαη ν ρακόο, ην ξήκαγκα ηνπ ζπηηηνύ, ηεο νηθνγέλεηαο ε θαηαζηξνθή. Καη ζηα πινύζηα θαη
ζηα θησρόζπηηα ην ίδην". "Οινη νη γνλείο ρξένο έρνπλε λα "θνπθνπιώζνπλε" ηα θνξίηζηα ηνπο. Να ηα
πξνη-θίζνπλε. Κάζε κεηέξα, θάζε ρήξα, ηαιαηπσξνύκελε, μελνδνπιεύνληαο, γηλνκέλε θαθή κε όινπο
ηνπο γείηνλαο ηξώγνπζα θξηζαξόδσκνλ, ηδξσπνηηζκέλνλ, ώθεηιε λα απνθα-ηαζηήζεη ηα θαηαξακέλα
ζειπθά". Σν ζειπθφ είλαη ην αδχλακν κέξνο. Χζηφζν ιέγεηαη παξεγνξεηηθά: Σεο θαινκάλαο ην
παηδί ην πξώην είλαη θνξίηζη.
Αιιά θαη ε επρή «ελληά γηνύο θαη κία θόξε» πξνο ηηο λχθεο δείρλνπλ ηελ επη-ζπκία γηα
γέλλεζε αγνξηνχ, πξάγκα πνπ πξνζπαζνχζαλ λα επηηχρνπλ αθνινπζψληαο δηάθνξεο αληηιήςεηο
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αλαινγηθήο καγείαο. Ζ εμήγεζε πνπ έδηλαλ ζην δεδνκέλν πιαίζην ζθέςεο γηα ηελ χπαξμε
ζειπγνλίαο είλαη ην «ξίμηκν ησλ θνξηηζηψλ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γακήιηαο ηειεηήο απφ πηζαλέο
αληίδειεο, ερζξνχο ηεο νηθνγέλεηαο θιπ. εξληθνβφηαλα, καγηθέο ζπλήζεηεο (θάξθσκα ησλ
ζειπθψλ), νλφκαηα ηακάηα, ηαζηλή, Αγφξσ, Αγνξίηζα ζε πεξηπηψζεηο ζπλερνχο ζειπγνλίαο
δείρλνπλ ην πφζν γηα ηε γέλλεζε αξζεληθνχ παηδηνχ. Γηαηί παξά ην γεγνλφο φηη ν Υξηζηφο θήξπμε
«νπθ έζηη άξζελ ή ζήιπ». Ο Παχινο (Πξνο Κνξηλζίνπο Α΄, 11, 8) Λέγεη: «ε γπλή δόμα αλδξόο εζηηλ.
Οπ γαξ έζηηλ αλήξ εθ γπλαηθόο αιιά γπλή εμ αλδξόο θαη γαξ νπθ εθηίζζε αλήξ δηα γπλαίθα αιιά γπλή
δηα ηνλ άλδξα».
Βεβαίσο ε κηθξφηεξε πξνηίκεζε πξνο ηα ζειπθά παηδηά δελ είλαη κφλν ίδηνλ ησλ Διιήλσλ
αιιά θαη φισλ ζρεδφλ ησλ ιαψλ ηεο Βαιθαληθήο θαη ηεο Δπξψπεο παιαηφ-ηεξα. Γελ αλαθεξζψ θαλ
ζηελ απαξάδεθηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ κνπζνπικαληθφ θφζκν.
Μεηά ηνλ ηνθεηφ, νη γπλαίθεο αλαιακβάλνπλ ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ παξάιιεια κε ηα
ππφινηπα θαζήθνληα, νηθηαθά, αγξνηηθά, ζπδπγηθά, εξγαηηθά. Οη ξφινη δηεπξχλνληαη, αιιά θαη ην
θνηλσληθφ θχξνο θαη νη ξπζκνί ηεο δσήο ηνπο κεηαβάι-ινληαη θαη εληείλνληαη ζχκθσλα κε ηηο λέεο
αλάγθεο.
Ο ξφινο ηεο κεηέξαο ηνπ αγνξηνχ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ην ξφιν ηεο κεηέξαο ηνπ θνξηηζηνχ.
Ζ πξψηε πξννξίδεηαη λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ λένπ δεπγαξηνχ ηνπιάρηζηνλ ζηηο
παηξηαξρηθέο νηθνγέλεηεο, φπνπ ε λχθε εηζέξρεηαη ζην ζπίηη ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαη απνμελψλεηαη απφ
ηνπο δηθνχο ηεο. ηε λέα ηεο δσή πξέπεη λα ζπλεζίζεη θνληά ζηε κεηέξα ηνπ ζπδχγνπ ηεο γη απηφ
θαη ε δηαδεδνκέλε παξνηκία επηζεκαίλεη φηη ε λχθε φηαλ γελλεζεί ηεο πεζεξάο ζα κνηάζεη, αλ ζέιεη
λα παίμεη θαιά ην ξφιν ηεο. Γηαθνξεηηθά ζα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα.
Ζ πεζεξά ηεο νξθαλήο ή ηεο πξνζθπγνχιαο ηελ ηαΐδεη θίδη ηεγαληζκέλν γηα λα ηελ θαξκαθψζεη
ή φηαλ ν γηoο εκπηζηεχεηαη ζηε κάλα ηνπ ηελ θαιή ηνπ γηα λα πάεη ηαμίδη εθείλε: Παίξλεη θαη ηεο
θφβεη ηα καιιηά θαη ηεο θνξάεη ξάζν θαη ηε ζηέιλεη λα βνζθάεη πξφβαηα. Σεο παξαγγέιλεη “λα ηα
ρηιηάζεη” θαη ηφηε λα γπξίζεη ζην ζπίηη. Δθείλε πξάγκαηη δεκηνπξγεί ην λέν θνπάδη θαη θαηεβαίλεη
θνληά ζηνλ νηθηζκφ, φπνπ ηε βιέπεη ν ζχδπγφο ηεο, φηαλ γπξλάεη απφ ην ηαμίδη θαη καζαίλεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ηνπ.
Ζ γπλαίθα ζηνλ θχθιν ηεο δσήο: Ζ θφξε, ε κάλα, κνηξνινγίζηξα. Ζ εμχκλεζε ηεο
γπλαηθείαο νκνξθηάο
κέζα
απφ ηα ηξαγνχδηα θαη ηα
παξακχζηα, ε πεξηγξαθή ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ νκνξθηά ηεο (κάηηα, καιιηά, ρείιηα, θνξκν-ζηαζηά, ρξψκα
δέξκαηνο αιιά θπξίσο ησλ εζσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ( ζεκλή, εξγαηηθή ζε αληίζεζε κε ηελ
αθακάηξα, ιηγνκίιεηε θ.ά.) αιιά θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ δηαπαηδαγψγεζή ηεο
πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην θχιν ηεο (αζρνιίεο, παηρλίδηα, ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, ν ξφινο
ηεο ζηε ιαηξεπηηθή δηαδηθαζία, ζηνλ θχθιν ηεο γνληκφηεηαο θαη ζεμνπαιηθφηεηαο, ν ξφινο ηεο ζηα
δηαβαηήξηα έζηκα, ζηε καγεία, ε ζέζε ηεο ζηελ νηθνγέλεηα, ηε ζπγγέλεηα, ηε γεηηνληά, ηελ θνηλφηεηα, ζηελ εξγαζία, ζην δίθαην (θιεξνλνκηθφ, εκπξάγκαην, αιιά θαη ην ελνρηθφ), ε ζρέζε ησλ
γπλαηθψλ κε ηε θχζε θαη ηνλ θφζκν.
ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ε θνηλσληθή αζπκκεηξία θαη ν θπιεηηθφο θαηακεξηζκφο είλαη
εκθαλείο. Οη άλδξεο δε ζπκκεηέρνπλ ζηα έξγα ηνπ ζπηηηνχ θαη παξά ηελ ίζε ζπκκεηνρή ησλ
γπλαηθψλ ζηηο αγξνηηθέο θαη ρεηξνηερληθέο εξγαζίεο, νη άλδξεο απνθαζίδνπλ γηα ηε δηάζεζε ηνπ
πξντφληνο θαη κφλν απηνί ακείβνληαη. Οη γπλαίθεο ησλ λαπηηθψλ ή ησλ μεληηεκέλσλ ηεο Ζπείξνπ,
παξά ηελ θαηλνκεληθή ειεπζεξία ηνπο, βξίζθνληαη ππφ ην ζπλερή έιεγρν ε κία ηεο άιιεο, θη φιεο
καδί ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ειηθησκέλσλ γπλαηθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Οη γπλαίθεο δελ
θαιισπίδνληαλ, γηα επλφεηνπο ιφγνπο, φηαλ έιεηπαλ νη άλδξεο ηνπο, ελψ αλαιακβάλνπλ φιεο ηηο
νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ησλ αλδξψλ, δηαρεηξίδνληαη ηελ πεξηνπζία, ηε
ζπγγέλεηα, ηηο εζηθέο αμίεο θαζψο θαη φια ηα ζξεζθεπηηθά θαη ιαηξεπηηθά ζέζκηα. Πεξηνξηζκέλεο
ζην ζπίηη πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαιή θήκε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνλ έιεγρν ησλ παηδηψλ θαη ηε
δηαπαηδαγψγεζή ηνπο. Όια απηά ηζρχνπλ θαη ζηελ Αζήλα.
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Απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηεπαλαζηαηηθήο Διιάδαο παξαηεξνχληαη έληνλεο αιιαγέο ζηε
γπλαηθεία ζπκπεξηθνξά. Ζ γπλαίθα, θπξίσο ησλ αλσηέξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, ζπλαληάηαη
ζπρλά ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, ζπλνδεχεη ην ζχδπγν ζηηο βξαδηλέο εμφδνπο, βγαίλεη κφλε ηεο έμσ απφ
ην ζπίηη Παξάιιεια, είλαη αλαπφθεπθηεο θάπνηεο παξεθθιίζεηο. Ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Όζσλα, ζε
κηα απφ ηηο πξψηεο ρνξν-εζπεξίδεο ησλ αλαθηφξσλ, ν Κνινθνηξψλεο παξαπνληφηαλ ζην βαζηιηά:
«Αλ ήμεξα πσο, ιεπηεξψλνληαο ηελ Διιάδα απφ ηνπο Σνχξθνπο, ζα ιεπηεξψλακε θηφιαο ηηο
γπλαίθεο καο απφ ηελ αξεηή θαη ηε ζεκλφηεηα γηα λα ηηο αγθαιηάδεη ν θαζέλαο, πίζηεςέ κε,
Μεγαιεηφηαηε, πσο δε ζα πνιέκαγα εθηά ρξφληα». Χζηφζν δελ πξφθεηηαη γηα κε ηνλ άληξα.
Παξακέλεη ζηελ ππεξεζία ηνπ λνηθνθπξηνχ, ησλ παηδηψλ θαη ηνπ ζπδχγνπ, ν νπνίνο είλαη ν
απνθιεηζηηθά αξκφδηνο γηα θάζε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη θχξηνο κνριφο ζηε
δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ε πξνβνιή ηνπ αηηήκαηνο γηα νπζηαζηηθή
ηζφηεηα, αηνκηθή, νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή θαη δεκφζηα δσή, ε εζηθή θαη θνηλσληθή
απειεπζέξσζε ηεο γπλαίθαο, κφιηο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αη. άξρηζε λα πξαγκαηνπνηείηαη.
Σν θίλεκα απηφ καδηθνπνηείηαη νξηζηηθά ηνλ 20φ αηψλα κε ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε φισλ ησλ
πξννδεπηηθψλ θηλεκάησλ. Δηδηθφηεξα δχζθνινο ππήξμε ν αγψλαο γηα ηελ θαηάθηεζε
ζπγθεθξηκέλσλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, μεθηλψληαο απφ ην δηθαίσκα ζηελ
εθπαίδεπζε, αθνχ ε παηδεία ήηαλ απξφζηηε ζε απηή. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα νη γπλαίθεο ήηαλ
επίζεο απνθιεηζκέλεο απφ ηε κηζζσηή εξγαζία. Θεσξνχληαλ άεξγεο, - ε νηθηαθή εξγαζία ηνπο δελ
αλαγλσξίδνληαλ-, ακφξθσηεο θαη «νπηζζνδξνκηθέο», κέζα ζε κηα θνηλσλία πνπ άξρηδε λα πξνβάιιεη
ηηο αληίζεηεο αθξηβψο αμίεο. Αθφκε θαη φηαλ ε εξγαζία ηνπο ζεσξήζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ηα επαγγέικαηα πνπ θνηλσληθά ηνπο επηηξέπνληαλ ήηαλ ηα ιεγφκελα
«γπλαηθεία επαγγέικαηα», απηά δειαδή πνπ απνηεινχζαλ ηελ πξνέθηαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ξφινπ
ησλ γπλαηθψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Πεξηνξηζκέλεο νη γπλαίθεο ζε εξγαζίεο κνλφηνλεο θαη δίρσο
δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, αιιά ηδηαίηεξα θνπηαζηηθέο θαη αλζπγηεηλέο, απνζαξξχλνληαλ
θαη απνθιείνληαλ απφ εθείλεο πνπ απαηηνχζαλ ηερληθή θαηάξηηζε, κφξθσζε θαη ππεπζπλφηεηα.
Ήηαλ γηα ρξφληα ην εθεδξηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηα θηελά εξγαηηθά ρέξηα. Απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ
αηψλα αξρίδεη ε γπλαίθα, ζ‟ φιν ηνλ θφζκν, λα εηζρσξεί ζηα «αληξηθά» επαγγέικαηα θαη ζηηο
επηζηήκεο. Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα σο ην 1917 ε γπλαίθα δελ κπνξνχζε λα αλαιάβεη άιιν δεκφζην
ιεηηνχξγεκα εθηφο ηεο δαζθάιαο.
Σεο Γαζθάιαο ηα κάγηα,
"Αιήζεηα ηα θνξίηζηα ηνπ ζρνιείνπ είραλ κάζεη θαινχο πνιηηηζκέλνπο ηξφπνπο απ‟ απηέο ηηο
δαζθάιεο. Δκάζαηλαλ γξάκκαηα θαη ρεηξνηερλήκαηα, έθακλαλ γπκλαζηηθήλ, ελ-δχν-ηξία, εηο ην
πξνπχιαηνλ ηνπ ρνιείνπ. Ζ θφξε ηνπ Νηάθνπ είρε κάζεη πψο λα ρηελίδε η' αξγπξφρξνα καιιηά ηεο,
μέπιεθα απισκέλα επί ησλ λψησλ, κέρξη ηεο κέζεο, ιεπθνθνξνχζα, σζάλ λεξάηδα ηνπ βνπλνχ. Ζ
παηδίζθε ηνπ ηάτθνπ θαη ηνπ Λεγαληή είρνλ κάζεη κπιε καξέλ, θαξέ αθφκε θαη ηξαλζπαξάλ θαη ην
ζπγάηξηνλ ηνπ ηακάηε ηνπ Μειαηζίλε είρε κάζεη εηο έλα κνλφηνλνλ αρξσκάηηζηνλ ήρνλ δηάθνξα
αλφεηα ηξαγνπδάθηα. Όζνλ αθνξά ηελ μαλζήλ πιεμίδα ινμήλ πξνο ην απηί, φιαη ζρεδφλ αη καζήηξηαη
ηελ είρνλ αλαπεηάζζεη εζράησο. Αιινη έιεγνλ φηη απφ εθείλν ην απηί εβγήθε ην κπαιφ ηεο δαζθάιαο
θαη ησλ θνξηηζηψλ, άιινη έιεγνλ, φηη εμεηκίζζε απφ ηελ θνξπθήλ ηεο θεθαιήο, δηα κέζνπ ησλ
ξηδψλ εθάζηεο ηξηρφο, θαη άιινη έιεγνλ, φηη είρε θχγεη απ' επάλσ απφ ηελ νξνθήλ ηνπ ρνιείνπ.
Πιελ ηαχηα ήζαλ ιφγηα ησλ γξατδίσλ ηεο γεηηνληάο, ησλ θηλήζεσλ ηεο γιψζζαο ή έρνπλ ηελ
θαθνινγίαλ νηνλεί σο θέιεπζκα πξνο αλαθνχθηζηλ ηνπ θφπνπ ηεο ξφθαο. Ο θφζκνο Θα εμαθνινπζή
λα βαδίδε πάληνηε εκπξφο, πφηε θνχηζα-θνχηζα, πφηε ζήθσ, πέζε. Με ζθηξηήκαηα κνλνπφδαξα, κε
ζθνληάκαηα, ή κε βήκαηα θαξθίλνπ. Καη αιινίκνλνλ εηο ηνπο φζνη εγήξαζαλ θαη εθνπξάζζεζαλ θαη
δελ δχλαληαη λα παξαθνινπζήζνπλ. εηο φζνπο "επαιαηψζεζαλ θαη ερψιαλαλ απφ ησλ ηξίβσλ
απηψλ".
-Δρεηο ςαιίδη λα θφςεο ηηο γιψζζεο ησλ θνξηηζηψλ...κηά ζα θφθηεο δπφ ηξεηο, ηέζζαξεο ζα
βγαίλνπλε...Γελ έρνπλ παηδεκφ ησλ γπλαηθψλ νη γιψζζεο. "Αθ' φηνπ είρε ηδξπζή εηο ην ρσξίνλ
ζρνιείνλ ησλ ζειέσλ, ηα θνξάζηα είρνλ κεγάισο μππλήζεη. Ζ θπξά δαζθάια πνιιά γξάκκαηα δελ
ηα εδίδαζθελ αθφκε νιηγψηεξα ρεηξνηερλήκαηα, αιιά κφλνλ ηα εκάλζαλε "λα ιάβνπλ ζάξξνο" θαη
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λα κελ θάλνπλ "ζαλ ζθηαζκέλα" θαη ζαλ "βνπλίζηα" θαη εθήξπηηε φηη ήην θαηξφο πιένλ λα
"ρεηξαθεηεζψζηλ".
Ζ Καιιηξφε Παξέλ, επηβιεηηθή θαη πνιπζρηδήο πξνζσπηθφηεηα, ε πξψηε γπλαίθα πνπ εθπξνζσπεί
ηελ Διιάδα ζε δηεζλή ζπλέδξηα γπλαηθψλ ζε Παξίζη θαη ηθάγν, ίδξπζε ηελ Έλσζε ησλ Διιελίδσλ
(1896) κε ραξαθηήξα εθπαηδεπηηθφ, πνπ αξγφηεξα ζπκκεηείρε ζηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ
πλδέζκνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνψζεζε πξσηνπνξηαθέο γηα ηελ επνρή εθείλε λνκνζεηηθέο
πξσηνβνπιίεο. Με δηθέο ηεο πξνζπάζεηεο επεηξάπε ε είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηα Παλεπηζηήκηα θαη
ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ειήθζεζαλ πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηηο εξγαδφκελεο γπλαί-θεο θαη ηα
αλήιηθα παηδηά. Γεκηνχξγεζε ην Κπξηαθφ ρνιείν (1889) γηα εξγάηξηεο θαη ππεξέηξηεο, ην Άζπιν
ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, ην Άζπιν Αληάησλ (1892) θαη ηνλ Πα-ηξησηηθφ χλδεζκν (1898), ην
κεηέπεηηα ΠΗΚΠΑ. Σν 1911, ε 50ρξνλε πιένλ Καιιηξφε Παξξέλ, είρε ήδε δηαλχζεη κηα δηαδξνκή
πνπ επέηξεπε ζηνλ Γξεγφξην Ξε-λφπνπιν λα ηελ απνθαιεί «αξρεγφ θαη απφζηνιν ηνπ ζεκλνχ
ειιεληθνχ θεκηληζκνχ» ζε κηα επνρή πνπ νη γπλαίθεο δελ πήγαηλαλ ζην παλεπηζηήκην θαη
αζρνινχληαλ κφλν κε δεπηεξεχνπζεο εξγαζίεο ή έκελαλ ζην ζπίηη, ηδξχεη ην Λχθεην ησλ Διιελίδσλ,
πάλσ ζηα πξφηππα ησλ επξσπατθψλ Λπθείσλ Λεζρψλ (ησλ Lyceum Clubs ).
Ο 20φο αηψλαο ήηαλ γεκάηνο αιιαγέο θαη πεξηπέηεηεο. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα ε ζέζε ηεο γπλαίθαο
έρεη αιιάμεη δηθαηψλνληαο ηηο πξνζδνθίεο ηεο Καιιηξφεο Παξέλ. Οη θεκηλίζηξηεο νξγάλσζαλ ηνλ αγψλα ηνπο γηα ηελ απφθηεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. ηνλ Μάην ηνπ 1952 απέθηεζαλ
πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Με δεδνκέλν κάιηζηα φηη ζήκεξα θαλέλα ζέκα δελ κπνξεί λα
ζεσξεζεί ακηγψο γπλαηθείν, αιιά απνηειεί θνηλσληθφ δηαθχβεπκα, είλαη αλάγθε λα επηδησρζεί ε
εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πνπ ζα ζπκθηιηψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή ησλ
γπλαηθψλ, πεηπραίλνληαο έηζη, αθ‟ ελφο ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη αθ‟
εηέξνπ ηελ απξφζθνπηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο θαη παηδηψλ. Δηδηθφηεξα, ζε κηα πεξίνδν
παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο, είλαη ζαθέο πσο έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζήκεξα, ε επέλδπζε
ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο, ψζηε νη αλζξψπηλνη πφξνη θάζε
ρψξαο, νη γπλαίθεο θαη ΟΗ άλδξεο, λα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο
ηνπο.
Αλάινγεο είλαη θαη νη δηαπηζηψζεηο ηνπ Παπαδηακάληε: «Ξέλνη εξρφκελνη απφ ηα άιια κέξε ηεο
Διιάδνο, ηα «πιένλ πνιηηηζκέλα», είηε ππάιιεινη ηεο θπβεξλήζεσο, είηε έκπνξνη, εθφκηδνλ λέαο,
ειεπζέξαο ζεσξίαο πεξί φισλ ησλ πξαγκάησλ. Οχηνη ηελ αηδψ θαη ηελ ζπζηνιήλ σλφκαδνλ
βιαθείαλ, ηελ εγθξάηεηαλ θαη ηελ ζσθξνζχλελ επήζεηαλ. Σελ δηαθζνξάλ θαη ηελ ιαγλείαλ
σλφκαδνλ «θπζηθά πξάγκαηα». « Άλζξσπνη ιατθνί, θνζκηθνί, κε ζηξηκκέλνπο κχζηαθαο, κε νξζά
θνιιάξα. Ση θαηλνηνκίαη, ηη μεληζκνί, ηη ιεζρελίαη είλαη απηά; Πξνηεζηάληαη είκεζα εκείο εδψ;» «
Οη θαιεζπέξεο, νη ραηξεηηζκνί θαη ελίνηε ηα θηιήκαηα πνπ ζπλεζίδνπλ λ‟αληαιιάζζνπλ νη απφγνλνη
ηεο Δχαο». Χζηφζν, ε πηνζέηεζε δπηηθψλ ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη δηαζθέδαζεο νθείιεηαη ελ
κέξεη θαη ζηελ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο κε ηα αλψηεξα ζηξψκαηα, ησλ νπνίσλ νη γπλαίθεο θαινχληαη
λα ππνδπζνχλ λένπο ξφινπο, λα δειψζνπλ κέζα απφ κηα ζεηξά πξαθηηθψλ θαη δεμηνηήησλ ηηο λέεο
αμίεο: ε επξσπατθή θνξεζηά, νη ηξφπνη θαιήο ζπκπε-ξηθνξάο, νη μέλεο γιψζζεο, ην πηάλν, νη δπηηθνί
ρνξνί θαη ηα πνιπηειή εξγφρεηξα είλαη κεξηθέο απφ απηέο.
Χζηφζν φιν ην 19ν αηψλα ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ δε ζεσξείηαη ππφζεζε
ηεο πνιηηείαο. Αθήλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία. Ήδε απφ ην 1831 ν Ακεξηθαλφο
ηεξαπφζηνινο J. Hill ηδξχεη ζηελ Αζήλα, παξάιιεια κε ην ζρνιείν αξξέλσλ θη έλα ζρνιείν ζειέσλ
πνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Όηαλ ην 1852
απαγνξεχεηαη ε ζπλεθπαίδεπζε ησλ δχν θχισλ, ε ζηνηρεηψδεο γπλαηθεία εθπαίδεπζε δέρεηαη έλα
ζνβαξφ πιήγκα. Ζ ζέιεζε πνιιψλ θνξηηζηψλ λα ζπλερίζνπλ θαη κεηά ην δεκνηηθφ θαηαθξίλεηαη
θαη ζεσξείηαη ζρεδφλ αηφπεκα. Έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο πνπ απνζηέιιεηαη πξνο ηνλ
δηεπζπληή ηνπ Διιεληθνχ ρνιείνπ θχξνπ ην 1867 θαηαδηθάδεη αθξηβψο απηφ. «Κνξάζηα δε
δχλαζζε λα έρεηε καζεηάο» ηνλίδεηαη κεηαμχ άιισλ.
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Ζ εθπαίδεπζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, θαη φηαλ θαζηεξψλεηαη, ζεσξείηαη δεπηεξεχνπζα, αλ δελ
ακθηζβεηείηαη πιήξσο ε αλαγθαηφηεηά ηεο. Αθφκε θη φηαλ αίξνληαη κεξηθψο νη δπζθνιίεο θαη νη
πξνιήςεηο θαηά ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ, ν ζρνιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ηέηνηνο πνπ λα
αληαπνθξίλεηαη ζηε «γπλαηθεία θχζε» θαη έληερλα λα ηηο θαηεπζχλεη πξνο ηνπο παξαδεδνκέλνπο
ξφινπο, λα πξνεηνηκάζεη ηα θνξίηζηα γηα ηα κειινληηθά ηνπο «νηθηαθά» θαζήθνληα. ην πιαίζην
απηφ εληάζζεηαη θαη ε δηδαζθαιία ρεηξνηερλεκάησλ πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ ηαχηηζε ησλ γπλαηθψλ κε
ηνλ νίθν θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηνλ θνηλσληθφ ζηίβν. Καηά ηνλ 20φ αηψλα θαη ηελ δεκηνπξγία
ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ νη γπλαίθεο πνπ κεηαθηλνχληαη απφ ηελ επαξρία ζηηο πφιεηο πεξλνχλ
απφ ηελ παξαδνζηαθή θνηλσληθφηεηα ζηελ θνηλσληθή απνκφλσζε.
δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο
ηελ αγξνηηθή θνηλσλία, σζηφζν, ε αλαγλσξηζκέλε ηδηφηεηα ησλ γπλαηθψλ σο παξαγσγηθψλ
κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο πξνζέδηδε θνηλσληθφ πεξηερφκελν ζηελ χπαξμή ηνπο, αιιά
παξάιιεια ηνπο πξνζέθεξε θη έλα θνηλφ πεδίν δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο άλδξεο ζ‟ έλαλ πξσηαξρηθφ
ηνκέα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ
βηνηηθψλ αλαγθψλ ζπληειεί ζηελ αλαγλψξηζή ηνπο. Μεηαβαίλνληαο ζηελ πφιε νη ζπλζήθεο
αιιάδνπλ άξδελ, εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ, εθ‟ φζνλ ε νξγάλσζε ηεο δσήο κεηαβάιιεη ξηδηθά ηελ
παξαδνζηαθή θνηλσληθφηεηά ηνπο. Οη γπλαίθεο πιεξψλνπλ αθξηβά ην θφζηνο ηεο «πνιππφζεηεο»
αζηηθνπνίεζεο θαζψο αθήλνπλ πίζσ ηνπο, ζην ρσξηφ, φπνηεο δπλαηφηεηεο απηνθαζνξηζκνχ
ππήξραλ θαη ηνλ θφζκν ηεο ξνχγαο θαη ηνπ λπρηεξηνχ, αμηφινγν παξάγνληα θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο
θαη πεγή πιεξνθφξεζεο.
Σα ηείρε ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο πνπ νξζψλνληαη θαη νη εζσηεξηθέο απιέο δελ είλαη κφλν
θξαγκνί πνπ ρσξίδνπλ ηηο γπλαίθεο απφ ηνλ αλδξηθφ θφζκν ηεο πφιεο. Σαπηφ-ρξνλα, απνηεινχλ ηα
ζχκβνια ηνπ «εγθιεηζκνχ» ηνπο, ηεο απμαλφκελεο απνκφλσζεο απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ άιισλ
γπλαηθψλ. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ αγξνηηθή θνηλσλία ζηελ πξναζηηθή θαη ιίγν αξγφηεξα ζηελ αζηηθή
ζεκαηνδνηεί ηελ απψιεηα ηεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ζπλεπψο ρξήδεη αλάιπζεο,
ψζηε λα δηαθαλεί πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζην άζηπ θαη πνη;eο αιιαγέο επέξρνληαη
σο πξνο ηελ εθηίκεζε ή κε απηνχ. Ζ αλάιπζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ δσήο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην
ρψξν ησλ Αζελψλ-θχξην πφιν πιεζπζκηαθήο ζπγθέληξσζεο ηνπ ειιαδηθνχ πιεζπζκνχ –θαζηζηά
έθδειε ηε δπζρεξή ζέζε ησλ γπλαηθψλ.
Ζ απνκφλσζε θαη ν παξαζηηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δσήο ηνπο δηαγξάθνπλ ηα πιαίζηα ηεο απφιπηεο
εμάξηεζήο ηνπο απφ ην αλδξηθφ θχιν θαη ηνπ νινθιεξσηηθνχ εηεξνθαζν-ξηζκνχ ηνπο.
Όηαλ νη νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο πξνβάιινπλ, ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ νηθνγελεηψλ ησλ κεζαίσλ
θαη κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ, σο αδήξηηε πξαγκαηηθφηεηα, ε είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζην ρψξν ηεο
εξγαζίαο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην κέιινλ ηεο θάζε
νηθνγέλεηαο. Χζηφζν, ε εξγαζία, φηαλ κάιηζηα ζπλε-πάγεηαη απνκάθξπλζε απφ ηελ νηθνγελεηαθή
εζηία, ζπκβάιιεη ζηελ ππνηίκεζε ησλ γπλαηθψλ. Ο λένο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο θαηά θχια πνπ
επηθξαηεί ζηελ Αζήλα, πεξηνξίδεη ηηο γπλαίθεο ζε ξφινπο λνηθνθπξψλ θαη κεηέξσλ. Οη γπλαίθεο
είλαη «ςεπην-βαζίιηζζεο κε αθάλζηλα ζηέκκαηα» θαη ζε θαηάζηαζε ππνηέιεηαο κέζα ζην ζπίηη, ελψ
έμσ απ‟ απηφ νπζηαζηηθά ρσξίο θνηλσληθή ππφζηαζε θαη αλαγλψξηζε. Ζ κηθξή φκσο νηθνλνκηθή
άλζεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα ,ε ιεηηνπξγία αξθεηψλ βηνκεραληθψλ θαη
βηνηερληθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη νη πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ πεξηζζφηεξσλ νηθν-γελεηψλ ηεο πξσηεχνπζαο, έζεζαλ εθ ησλ
πξαγκάησλ ην δήηεκα ηεο εξγαζίαο ησλ γπ-λαηθψλ.
Άιισζηε, δελ πξφθεηηαη γηα θάηη
πξσηνθαλέξσην. Οη γπλαίθεο δνχιεπαλ πάληα ζην ζπίηη, ζηα ρσξάθηα, ζπκβάιινληαο ηα κέγηζηα
ζηελ νηθνγέλεηα.
«ε φ,ηη αθνξά ζηηο γπλαίθεο ηνπ β΄ κηζνχ ηνπ 19νπ αηψλα ζηελ Διιάδα, εληνπίδεηαη ην
θαζνιηθά γλσζηφ θαηλφκελν: θαη νη ειιελίδεο, ...κεηά ηελ απειεπζέξσζε επηζηξέθνπλ... ζηε ζηελή
θνηλσλία ηνπο, πνπ νξίδεηαη απφ ην ζπίηη, ηα παηδηά, ην λνηθηθπξηφ, ηα ζπδπγηθά θαη ηα ρξηζηηαληθά
θαζήθνληα. Υσξίο απηέο νξγαλψλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ην λέν θξάηνο, δηακνξθψλνληαη νη ηδέεο, ηα
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ξεχκαηα, ε πνιηηηθή δσή. Οη ίδηεο παξακέλνπλ ηζηνξηθά αλεμέιηθηεο, δέζκηεο ηεο παξάδνζεο θαη
ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ηνπο. Οη αγξφηηζζεο ίζσο ππήξμαλ πην ηπρεξέο. Ζ ζπκκεηνρή ζ‟ νιφθιεξε ηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ε ζπλχπαξμε ζε πνιχσξε θαζεκεξηλή εξγαζία κε ην άιιν θχιν, ηνπο
εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε άλεζε θηλήζεσλ (κε εμαίξεζε ηηο λεαξέο, αλχπαληξεο θνπέιεο), ζε
αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο ησλ εχπνξσλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ, νη νπνίεο, παξάιιεια κε ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπο, πνπ εμαθνινπζεί αξθεηέο δεθαεηίεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, βξίζθνληαη δέζκηεο
ηεο ηδενινγίαο πνπ έρεη εκθαληζηεί ζηελ ππφινηπε Δπξψπε ήδε απφ ην 18ν αηψλα, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία, ε αεξγία ησλ γπλαηθψλ, καδί κε ηελ εκθάληζή ηνπο (ελδπκαζία, θνζκήκαηα θ.ι.π.), απνηειεί
δείθηε θνηλσληθνχ θχξνπο γηα ηνπο άλδξεο ηνπο”2.
Ο λένο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο θαηά θχια πνπ επηθξαηεί ζηελ Αζήλα, πεξηνξίδεη ηηο γπλαίθεο ζε
ξφινπο λνηθνθπξψλ θαη κεηέξσλ. Οη γπλαίθεο είλαη «ςεπηνβαζίιηζζεο κε αθάλζηλα ζηέκκαηα»5 θαη
ζε θαηάζηαζε ππνηέιεηαο κέζα ζην ζπίηη, ελψ έμσ απ‟ απηφ νπζηαζηηθά ρσξίο θνηλσληθή ππφζηαζε
θαη αλαγλψξηζε6
Ζ κηθξή φκσο νηθνλνκηθή άλζεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ε ιεηηνπξγία
αξθεηψλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη νη πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ πεξηζζφηεξσλ νηθνγελεηψλ ηεο
πξσηεχνπζαο, έζεζαλ εθ ησλ πξαγκάησλ ην δήηεκα ηεο εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ.7
Άιισζηε, δελ πξφθεηηαη γηα θάηη πξσηνθαλέξσην. Οη γπλαίθεο δνχιεπαλ πάληα ζην ζπίηη, ζηα
ρσξάθηα, ζπκβάιινληαο ηα κέγηζηα ζηελ νηθνγέλεηα.
Πξνζπαζψληαο λα αηηηνινγήζνπκε ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπ Παπαδηακάληε απέλαληη ζηηο
εξγαδφκελεο γπλαίθεο ηεο Αζήλαο, ζα ζηαζνχκε ζε ηξία ζεκεία:
α. ηελ έιιεηςε νηαζδήπνηε κφξθσζεο ή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο θνηλσληθήο απηήο
θαηεγνξίαο, ζε αληίζεζε κε απηή ησλ δαζθάισλ. Ο Παπαδηακάληεο δελ ελνριείηαη απφ ηελ εξγαζία
ησλ γπλαηθψλ ,αθφκε θη φηαλ απνκαθξχλνληαη απφ ην ζπίηη .Πνπζελά δελ αλαθέξεη φηη απηφ ζπληζηά
θίλδπλν εζηθήο παξέθθιηζεο .Βέβαηα ,ε εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ εξγαηξηψλ θαη δαζθάισλ δε
βξίζθεηαη απνθιεηζηηθά ζηε κφξθσζε ,αιιά νπσζδήπνηε απηή απνηειεί έλαλ δηαθνξνπνηεηηθφ
παξάγνληα .
β. νη εξγάηξηεο, ηαπεηλέο θφξεο ,δελ απαξλνχληαη ηελ θαηαγσγή ηνπο ,δελ πξνζπαζνχλ λα ππεξβνχλ
ηελ ηάμε ηνπο θαη δελ επηδίδνληαη ζηελ εθκάζεζε «ζσζηήο» θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε
ηελ θπξίαξρε αζηηθή ηδενινγία .Ο θαζσζπξεπηζκφο ραξαθηεξίδεη κάιινλ ηηο δαζθάιεο ,ηνπιάρηζηνλ
θαηά ηνλ Παπαδηακάληε, θη φρη ηηο θνπέιεο πνπ αγσλίδνληαη λα εμαζθαιίζνπλ ηα πξνο ην δελ .
γ. αληίζεηα απφ ηηο δαζθάιεο, πνπ δνπλ ζ‟ έλα θαζεζηψο εμάξηεζεο απφ πνιηηηθνχο, ηκεκαηάξρεο ,
δεκάξρνπο θαη ηνπο εθάζηνηε επηηεδείνπο –γεγνλφο πνπ δηαθπβεχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζέζε ηνπο
θαη ηελ ππφιεςή ηνπο –νη εξγάηξηεο δελ εμαξηψληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο δίθηπα ,πξάγκα ην νπνίν
δηαζθαιίδεη, σο έλα βαζκφ ,ηελ εζηθή ηνπο ππφζηαζε θαη ζσξαθίδεη ηελ ηηκή ηνπο . 26
Ζ ξάπηξηα ινηπφλ ή ε θεληήηξηα εμαξησκέλε «απφ κφλεο ηεο βειφλεο θαη ηεο ςαιίδνο» 27 απνηειεί
κηα αγλή γπλαηθεία κνξθή γηα ηνλ Παπαδηακάληε, εθ‟φζνλ ππνηάζζεηαη ζηα θνηλσληθά πιαίζηα πνπ
νξίδεη ε ηάμε ηεο θαη δελ επηδεηεί ηελ θνηλσληθή άλνδν.
Κπξίεο θαη Κχξηνη,
Καηά ην 1896 ν Βιάζεο Γαβξηειίδεο έγξαθε: «Η Ρνπκειηώηηζζα, ε Θεζζαιίο, ε Κξήζζα εηο ηα
βαξέα ηεο Δήκεηξνο έξγα δπλάκεζα λα είπσκελ όηη θαη ππεξβάιινπλ ηνπο άλδξαο. Αη γπλαίθεο
θάκλνπλ ρσξάθη, ζεξίδνπλ ηνπο αγξνύο θαη δεκαηίδνπλ ζηάρεηο. πρλά ρξεζηκεύνπλ σο ηππνθόκνη. ….
Ελώ δε πσινύλ ηα μύια πεξηθεξόκελαη εηο ηαο νδνύο, ζπγρξόλσο γλέζνπλ κε ηελ ξόθαλ ησλ, θξαηνύλ
θαη δύν-ηξία βεδνύξηα γηανύξηεο, ελώ εηο ηελ ξάρελ θέξνπλ θνξησκέλν ηελ θνύληα, όπνπ θνηκάηαη ην
2

Μαξία Γθαζνχθα, «Ζ θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζην έξγν ηνπ Παπαδηακάληε»,
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κηθξό… Ο δηεξρόκελνο ηα δηάθνξα ζηαθηδνθόξα θέληξα δηα ηνπ ζπξκνύ ηεο Πεινπνλλήζνπ
αληηιακβάλεηαη ην ηη εξγαζίαλ θάκλνπλ αη γπλαίθεο εηο ηαο ακπέινπο. Εηο ηα πινπζηόηεξα ρσξία ηεο
Αηηηθήο ε αγξνηηθή ησλ γπλαηθώλ εξγαζία είλαη εηο ηελ εκεξεζίαλ δηάηαμηλ…».
Απφ ην ζεκείν απηφ ε γπλαίθα έρεη πξν πνιινχ κεηαθηλεζεί, ζηελ Διιάδα θαη γεληθά ζηνλ
Γπηηθφ πνιηηηζκφ ζηνλ νπνίν αλήθνπκε. Γπζηπρψο, φπσο δηαπηζηψλνπκε θάζε κέξα, φρη ζε φια ηα
ζεκεία ηνπ Κφζκνπ. Ζ δσή ηεο δελ είλαη επθνιφηεξε ζηηο θνηλσλίεο καο αιιά έρεη πεξηζζφηεξν
ελδηαθέξνλ. Ήδε απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα αξρίδεη ε γπλαίθα ζ‟ φιν ηνλ θφζκν λα εηζβάιεη ζηα
«αληξηθά» επαγγέικαηα θαη ζηηο επηζηήκεο, λα απνθηάεη ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ θαη λα πξνσζείηαη
ζηα δεκφζηα αμηψκαηα, αθφκα θαη ζηα θπβεξλεηηθά. Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε άιιαμε ηηο
κεζφδνπο ηεο παξαγσγήο θαη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζ‟ απηήλ.
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Όςον αφορά την Ελλάδα ωσ το 1917 η γυναίκα δεν μπορούςε να
αναλάβει άλλο δημόςιο λειτούργημα εκτόσ τησ δαςκάλασ. Μόλισ
τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ η Ελληνίδα αρχίζει να κατακτά ένα, ένα
τα υπεύθυνα επαγγέλματα και μπαίνει ςτο ςτίβο τησ κοινοτικήσ
και τησ δημόςιασ ζωήσ. (Μουςούρου, Λ., 1985). Οι φεμινίςτριεσ
του τέλουσ του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, μεταξύ των
οποίων πρωταγωνίςτρια η Ρεθυμνιώτιςςα Καλλιρόη Παρέν,
ιδρύτρια του Λυκείου των Ελληνίδων τησ Αθήνασ, που εφέτοσ
γιορτάζει τα 100 χρόνια, οι φεμινίςτριεσ λοιπόν, ςτα 1922-24 θα
οργανώςουν τον αγώνα για την απόκτηςη των πολιτικών τουσ
δικαιωμάτων. Σα ςχόλια που θα ακουςτούν για τη
δραςτηριότητα τουσ είναι πολλά και ποικίλα. Σο Α΄ Πανελλαδικό
Γυναικείο υνέδριο, το Μάη του 1946, θα ςυμπεριλαμβάνει ςτα
αιτήματα του την πολιτική ιςότητα των γυναικών. Ο αγώνασ
των γυναικών, έφερε τα ποθητά αποτελέςματα τον Μάη του
1952 όταν παραχωρήθηκαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα ςτο γυναικείο φύλο. Η πορεία εκείνων των γυναικών δεν υπήρξε
ανθόςπαρτη.

Η ΘΕΟΔΙΚΙΑ ΣΗ ΔΑΚΑΛΑ

Ἀφοῦ ἔδωκεν ἐξετάσεις κ᾿ ἐπῆρεν ἄριστα κι αὐτή, μαζὶ μὲ τόσας ἄλλας ―214, νομίζω, εἶχαν ἐξετασθῆ
τὴν χρονιὰν ἐκείνην· ἐξ αὐτῶν 147 ἐβγῆκαν πρωτοβάθμιες, πενηντατρεῖς δευτεροβάθμιες, καὶ καμμία
δὲν ἀπερρίφθη― διωρίσθη κι αὐτὴ δασκάλα (ὁ τύπος τῆς λέξεως εἶναι μᾶλλον ἀλβανικὸς ἢ ἑλληνικός·
τὸν παλαιὸν καιρόν, εἰς τὴν βόρειον Ἑλλάδα τοὐλάχιστον, ἔλεγαν δασκάλισσα) πρωτοβαθμία εἰς ἓν ἀπὸ
τὰ πολλὰ σχολεῖα τῆς πρωτευούσης.
Ἡ γυνή, βλέπετε, κόρη ἢ κούκλα, συμβία ἢ πενθερά, εἶναι πάντοτε «ἀδύνατο μέρος». Εἰς τὸ μέρος τὸ
πλέον ἀδύνατον, ἐκεῖ καὶ πλέον ἀδυνατεῖ κανείς. Ἀδυνατεῖ κυρίως, ἀδυνατεῖ καὶ ἠθικῶς. Αἱ χάριτες καὶ
εὔνοιαι, εἶτε χατίρια τὰς ὀνομάσῃ τις, εἴτε ρουσφέτια, εἴτε ὅπως ἂν τὰς ὀνομάσῃ, ἂν εἰς ὅλους τοὺς
κλάδους ἐπιβάλλωνται, εἰς αὐτὸν τὸν κλάδον κυριαρχοῦσι. Πῶς ν᾿ ἀρνηθῇ τις ἓν δίπλωμα ―ἕνα τόσο-δὰ
χαρτάκι διπλωμένο― εἰς μίαν τρυφερὰν κόρην, εἴτε πρὸς τιμὴν καὶ ἔπαινον τὸ ζητᾷ αὕτη, εἴτε πρὸς
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βιοπορισμόν; Εἰς ὅλα τ᾿ ἄλλα ἐκπαιδευτικὰ τμήματα, τὰ τῶν ἀρρένων, τὰ «χατίρια» συμψηφίζονται μὲ
τοὺς ἀξίους προβιβασμούς, πολλοὶ ἀνάξιοι προβιβάζονται, ἀλλὰ καὶ κανεὶς πράγματι ἄξιος δὲν
ἀδικεῖται. Ἔπειτα ἀκούονται κάποτε πιστολιές, συχνότερα πέφτουν μπαστουνιὲς εἰς τὴν ράχιν τῶν κ.κ.
καθηγητῶν. Ἀδικήθηκε, βλέπετε, τὸ παιδί μας. Πῶς θέλετε ποτὲ γονεῖς νὰ πεισθοῦν ―φιλότιμοι καὶ
φιλόμουσοι γονεῖς Ἕλληνες― ὅτι ὁ υἱός των εἶναι ἀνεπίδεκτος μαθήσεως;
Μεγάλη σκληρότης θὰ ἦτο τοῦτο, καὶ δι᾿ αὐτὸ ἡ θέσις τῶν καθηγητῶν εἶναι ἀκανθώδης καὶ
λεπτοφυεστάτη.
Ἀλλ᾿ εἰς τὰ κορίτσια μας, ἂν καὶ μπαστουνιὲς δὲν φαίνεται ν᾿ ἀπειλοῦνται οὔτε χαστουκιές ―δὲν
ἐνθυμούμεθα ἄν ποτε κανεὶς ἀδελφὸς κούτσαβος* ἐρράβδισε καθηγητὴν πρὸς χάριν τῆς ἀδελφῆς του·
μόνον μία καθηγήτρια, θέλομεν νὰ εἴπωμεν φοιτήτρια ἢ ἀπόφοιτος τῆς φιλολογίας, ὠμπρέλιασε, καθὼς
ἐνθυμεῖσθε, ἕνα καθηγητὴν κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους―, εἰς τὰ κορίτσια μας, λέγω, ὅλοι, καὶ
ἐξετασταί, καὶ ἐπόπται, καὶ ἄλλοι ἁρμόδιοι, εἶναι χαριστικώτατοι. Ἂς πάρῃ ἐπὶ τέλους ἕνα δίπλωμα κι
αὐτή· θὰ πῆτε δὲν ἔμαθε ἀρκετὰ γράμματα. Ἀλλὰ μήπως ὁ γυναικεῖος ἐγκέφαλος εἶναι
κατεσκευασμένος διὰ γράμματα; Ἐργόχειρα κάλλιον νὰ ἠξεύρῃ. Καὶ ἀφοῦ ὅλα διὰ τὸν τύπον καὶ πρὸς
τὸ θεαθῆναι γίνονται εἰς αὐτὸν τὸν τόπον, ἂς πάῃ κι αὐτὸ μαζὶ μὲ τ᾿ ἄλλα.
Ἔπειτα γίνεται λόγος καὶ ἀκούονται φωναί, ὕστερον ἀπὸ κάθε ἐξετάσεις ποὺ ἔχουν γίνει, περὶ
ἀκυρώσεως καὶ ἐπαναλήψεως. Εἶναι τόσον εὔκολον πρᾶγμα! Φεῦ, αἱ ἐξετάσεις χρειάζονται κόπους καὶ
δαπάνας καὶ φέρουν τόσην ἀγωνίαν καὶ βάσανα! Ἀλλὰ διατί δὲν ἐμπιστεύεσθε αὐτὴν τὴν ἐπιτροπὴν καὶ
θὰ ἐμπιστευθῆτε τὴν ἄλλην; Περιμένετε, μετὰ 4 ἢ 5 γενεάς, ὅταν θὰ μορφωθῶσι χαρακτῆρες εἰς τὴν
Ἑλλάδα, καὶ τότε θὰ ἰδῆτε. Ὣς τότε πιθανὸν ν᾿ ἀποκτήσητε μερικοὶ καὶ τὸ Γνῶθι σαυτόν, ὥστε νὰ μάθητε
νὰ μὴ ἔχετε ὑπερβολικὰς ἀπαιτήσεις.*
Σέλος ἡ Φιλίππα ―οὕτως ἐκαλεῖτο― ἐγκατεστάθη εἰς τὸ σχολεῖον τῆς γειτονιᾶς, μαζὶ μὲ ἄλλας δύο
βοηθούς της. Πληθώρα διδασκαλισσῶν παντοῦ. Ὅσαι «ἔχουν τὰ μέσα» νὰ διορισθοῦν εἰς τὰς Ἀθήνας,
καλῶς. Ἀνὰ 13 ἐὰν ἔχῃ ἕκαστος ἐκ τῶν 13 Ἀττικαρχῶν νὰ προστατεύσῃ, λογαριάσατε· 13×13 = 169. Καὶ
ἀπὸ ἄλλας ὀλίγας ἢ πολλὰς ἂν ἔχῃ ἕκαστος ἐκ τῶν οἰκειοτέρων τῶν Ὑπουργῶν, ἐκ τῶν ἐπαρχιωτῶν
βουληφόρων καὶ λοιπῶν ἰσχυρῶν νὰ συστήσῃ ―μὲ ὅλους τοὺς φαινομένους δεσμοὺς καὶ τοὺς διαφόρους
ἱεραρχικοὺς κρίκους τῶν ἐπιθεωρητῶν, τῶν ἐποπτικῶν συμβουλίων, κτλ.― ἐδῶ λείπουν καὶ οἱ δύο ὅροι
τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, καὶ ποῦ νὰ εὕρωμεν τὸ γινόμενον;
Αἱ τρεῖς διδασκάλισσαι εἶχον εἰς ἕνα θαλαμίσκον τὴν τουαλέτα τους, τὶς μυρουδιὲς καὶ τὰ καθρεφτάκια
τους. Μέγα μέρος τοῦ καιροῦ των ἐξώδευον νὰ σιάζωνται καὶ νὰ βεργολυγοῦν ἐντὸς τοῦ σχολείου. Ἰδίως
εἰς τὴν τέχνην τῆς σεισουρίδος μεγάλως διέπρεπον καὶ αἱ τρεῖς. Ἡ τέχνη αὕτη ἐτελειοποιεῖτο ἐντὸς τοῦ
μικροῦ παρθεναγωγείου, κ᾿ ἐδιδάσκετο καθημερινῶς διὰ τοῦ παραδείγματος, τοῦ μᾶλλον τελεσιουργοῦ
τρόπου τῆς διδασκαλίας, εἰς τὰς μικρὰς μαθητρίας.
Κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας τοῦ φθινοπώρου, ἀφοῦ εἶχε διορισθῆ ἡ Φιλίππα, ἤρχοντο καθ᾿ ἑκάστην
κοράσια μὲ τοὺς κηδεμόνας των διὰ νὰ ἐγγραφῶσι. Ἡ συνάδελφός της, ἡ δευτεροβαθμία, παλαιὰ οὖσα,
ἠθέλησε νὰ τῆς δείξῃ πῶς νὰ κάμνῃ τὰς ἐγγραφάς.

― Ξέξσ ἐγψ! εἶπελ ἡ Φηιίππα, πξνζπαζνῦζα ζπγρξφλσο λὰ θιέςῃ κὲ ηὸ κάηη ἀπὸ ηὰ πεξπζηλὰ
ἔγγξαθα ηνῦ ρνιείνπ, ηὰ ὁπνῖα ἦζαλ ἰδηφρεηξα ηῆο δεπηεξνβαζκίαο.
Ἡ πξψηε κηθξὰ καζήηξηα ἥηηο ἐπαξνπζηάζζε ηῆο ἐκχξηζε ζθφξδα.
― Μπά! κπξίδεηο… Νὰ κὴ ηξῷο ζθφξδα, ὅηαλ ἔξρεζαη ζηὸ ρνιεῖνλ.
Μία ἄιιε ἐξσηεζεῖζα ἀπήληεζελ, ὅηη ὀλνκάδεηαη Μαξνχζα θπινβνξηᾶ.
― Σί ἄζρεκν ὄλνκα! εἶπελ ἡ δαζθάιηζζα.
Μία ηξίηε, θαζὼο εἶρε πιεζηάζεη εἰο ηὸ γξαθεῖνλ, εἶπε, ὅηη ὁ παηήξ ηεο ἦην ἁκαμάο.
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― Μπά! κπξίδεηο ζηαχινπο! εἶπελ ἡ δαζθάια. Σί ἄζρεκε κπξσδηά! (1906)
Οη γπλαίθεο έρνπλ δηθαησκαηηθά ηε θσλή ηνπο, είλαη θνξείο ζπγθεθξηκέλσλ απφςεσλ πνπ
παξαπέκπνπλ ζηηο αξρέο κηαο ελαιιαθηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο δσήο. Πξσηαξρηθφ
ζηνηρείν κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο είλαη ε λέα αληίιεςε γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηελ εμνπζία, φπνπ ν
ζεβαζκφο θαη ε αλνρή ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ, ν δηάινγνο σο κέζν επίιπζεο ησλ
δηαθνξψλ θαη ε απνθπγή ηεο βίαο, ε αιιειεγγχε σο πνιηηηθή αλαθαηαλνκήο πφξσλ θαη εμνπζηψλ
είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο. Με βάζε ηελ αληίιεςε απηή, ε εμνπζία δελ απνηειεί απηνζθνπφ,
γεγνλφο πνπ δίλεη έλα λέν νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν θαη κηα λέα εζηθή δηάζηαζε ζηελ πνιηηηθή. Οη
γπλαίθεο θαζψο πξνζέξρνληαη ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο έρνπλ πνιιά λα δψζνπλ. Χζηφζν ζ‟ απηή ηελ
πνξεία δελ πξέπεη λα μεράζνπλ φηη είλαη ζεκαηνθχιαθεο ησλ βαζηθψλ αμηψλ θαη αξρψλ ηεο
θνηλσλίαο.
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ “Γυναίκα”
Γπλαίθα, αλ ζεο αληξίθεηα λα δνπιέςεηο
γηα ηνλ μεζθιαβσκό ζνπ, δε ζε θηάλεη
λα θάςεηο, λα ζθνξπίζεηο, λα μνδέςεηο
ην ρξπζάθη, ηε ζκύξλα, ην ιηβάλη
ζην λέν βσκό. Μέζα ζνπ πξώηα θάςε
ην ηξηπιό μόαλν πνπ ηνπο δνύινπο θάλεη,
πλήζεηα, Κέξδνο, Πξόιεςε. Καη ζθάςε,
θαη ηνπ παιηνύ θαηξνύ ηα παξακύζηα,
θη αο εηλ’ όκνξθα, κηα γηα πάληα ζάςε.
Α! ηα κεζηά θακαξσηά ζνπ ζηήζηα
βξαρλάο ηα πλίγεη, πλίρ’ ηνλ, πνιεκίζηξα
γηα ηελ Αγάπε θαη γηα ηελ Αιήζεηα.
Πάληα καδί ζνπ θ’ ε Οκνξθηά ε κεζύζηξα.
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:
Κακπνχξνγινπ Γ., Ηζηνξία ησλ Αζελαίσλ, η.Γ‟, ζ.160
Οη Σνχξθνη ησλ Αζελψλ δελ επέηξεπαλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ κλεκείσλ. «Ηδίσο θφβνλ ελεπνίνπλ
απηνίο αη δηάθνξνη ζηήιαη (Ή καξκαξνθνιψλεο» ππφ ηαο νπνίαο επίζηεπνλ –φπσο θαη νη Έιιελεοφηη ήζαλ ηεζακκέλαη αη δηάθνξνη επηδεκηθαί λφζνη…¨Οηε ν βνεβφδαο Σζηζηαξάθεο π.ρ. ησ 1759
νηθνδφκεζε ην Σδακί ηνπ Κάησ Παδαξηνχ,θαη έξ-ξημε έλα ζηχιν ηνπ Οιπκπηείνπ γηα λα θηεηάμεη αζβέζηε,ην πιήζνο εμεγέξζεθε.ην αλνζηνχξγεκα κάιηζηα απηφ απνδφζεθε ε παλψιεο πνπ
ελέζθεςε»
Δίραλ παιαηά πηάζε φιεο ηηο αζζέλεηεο θαη ηηο είραλ βάιε ζε κεηαμσηά παλλάθηα, θαη απηά ηα είραλ
δέζε κε κεηάμη. Σηο έβαιαλ ζ‟ έλα ιεβέηη, θαη ηνηο έρσζαλ ζην Μπνχξηδη, θνληά ζηνπ Λπθνδήκνπ.
Ύζηεξα απφ ηελ επαλάζηαζε εγθξέκηζαλ έλα κέξνο απφ ην ηείρνο, εγθξέκηζαλ θαη ην Μπνχξηδη,
εχξαλ ην ιεβέηη, θαη επεηδή νη άλζξσπνη δελ ήμεπξαλ ηη είραλ κέζα ηα παλληά, ηα έιπζαλ θαη έηζη
εζθφξπηζαλ νη αζζέλεηαηο3.
Έηζη
Πέξζη πνπ ήηαλ βινγηά ζηελ Αζήλα, έλαο ακαμειάηεο πεξλνχζε ηα κεζάλπρηα απφ ηελ νδφ Αζελάο.
Δθεί θνληά πνπ είλαη ρσζκέλν ην εθθιεζάθη ηεο αγηά Μαχξαοηνλ εζηακάηεζε κηά γπλαίθα
καπξνθφξα θαη ηνπ είπε λα ηξαβήμε ζην θαλάξη ηνπ Γηνγέλνπο. Όηαλ έθηαζαλ είδε πσο ζην ακάμη
δελ ήηαλ κία κφλν γπλαίθα, αιιά ηξεηο, καπξνθφξεο, θαη απφ ηνλ ηξφκν ηνπ κφιηο θαηέβεθαλ
ερηχπεζε η‟άινγα θη έθπγε ρσξίο λα γπξέςε ην αγψγη ηνπ. Σελ άιιε κέξα αθνχζηεθε βινγηά ζηελ
Πιάθα, γχξσ ζηα ζπίηηα πνπ θαηέβεθαλ νη καπξνθφξεο.
Άιινη είδαλ ηφηε ηηο βινγηέο λχρηα ζηε πειηα ηνπ γέξνπ, παξαθάησ απφ ην Αζηεξνζθνπείν. Μηά
γξηά είδε ηνλ ίδην θαηξφ ζ‟ εθείλν ην κέξνο δπφ γπλαίθεο αζπξνθφξεο, φρη καπξνθφξεο, θαη
ζπδεηνχζαλ αλακεηαμχ ηνπο πνηφ δξφκν λα πάξνπλ, θαη χζηεξα εηξαχεμαλ θαηά ηελ Καζζίδα.
Δζπκπέξαλε πσο ζα ήηαλ ε Βινγηά θαη ε Υνιέξα, γηαηί δελ πέξαζαλ πνιιέο εκέξεο θη αθνχζηεθε
βινγηά, ζ‟εθείλε ηε ζπλνηθία. Καη άιιεο γπλαίθεο είδαλ ηφηεο άιιεο κηά, άιιεο ηξεηο καπξνθφξεο
γπλαίθεο .
Ο Perila γξάθεη ''Πεξηέηξεμα νιφθιεξε ηελ νδφ σθξάηνπο γηα λα ςάμσ ηε κηθξή εθθιεζία ηνπ
Αγίνπ Ησάλλε, ζηε δηαζηαχξσζε ηεο νδνχ Δπξηπίδνπ, πάληνηε γεκάηε θφζκν πνπ γχξσ απφ ηνπε
πάγθνπο κπξίδεη ην ιάδη, ηα δεκεηξηαθά θαη ηα κπαραξηθά. Μέζα ζ' απηή ηελ έληνλε δσληάληα, ην
παξεθθιήζη 'θξπκκέλν' πίζσ απφ έλα ηνίρν, πέξαζκα κε αληηιεπηφ, παξά ην αζπλήζηζην
ραξαθηεξηζηηθφ κηαο αξραίαο θνξηλζηαθήο . θνιψ-λαο πνπ δηέζρηδε ηε ζθεπή ηνπ. Μηα ζηελή απιή
θπηεκέλε κε κεγάια θνηληθφδεληξα κε έλα γξαζίδη πνπ δηεθφπηεην απφ έλα θσηεηλφ πιαθφζηξσκα
θαη ην πξεζβπηέξην ζε ζηνά κε ηδακαξία ζπλζέηνπλ κηα αηκφζθαηξα αλάπαπζεο, φπνπ απιψλεηαη
μα-θληθά ε θαζαξία ηνπ εκπνξηθνχ δξφκνπ. Μηα γξηά γπλαίθα ληπκέλε ζηα καχξα, κε κεγάια
γπαιηά, ζθνππίδεη ηελ απιή. Δίλαη ε θαιφγξηα, ηεο νπνίαο ν ηδηφηξνπνο αέξαο κε θάλεη λα πεξάζσ
ζηνλ πιαηχ ρψξν. Ζ θνιψλα είλαη πίζσ απφ ην εηθνλνζηάζη θαη ε καπξηζκέλε επηθάλεηά εο είλαη
πεξηέξγσο ζην-ιηζκέλε κε κηθξά θνπβάξηα [κάηζα] ζπάγγνπ πξν-ζαξηεκέλα ζην πάλσ κέξνο.
- Οξίζηε κνπ εμεγεί επαξέζησο κηα λεαξή θνπέια, κεηξάκε ην χςνο ησλ αξξψζησλ (ηδίσο
ησλ παζρφλησλ απφ ειψδε ππξεηφ) κε έλα ζπάγγν, ηνλ νπνίνλ ηξίβνπκε ζηε ζπλέρεηα πάλσ ζ'
απηήλ ηελ εηθφλα ηνπ Αγίνπ Ησάλλε, απαγγέινληαο πξν-ζεπρέο. Έπεηηα δέλνπκε ην ζπάγγν γχξσ
απφ ην δεμί ρέξη ηνπ αξξψζηνπ θαη ην αθήλνπκε εθεί γηα 3 κέξεο. Αθνινχζσο, ηνλ μαλαβάδνπκε
ζηελ εηθφλα καδί κε (αθηεξψκαηα) πξνζθνξέο (ιάδη, ιηβάλη, ηά-καηα) θαη ηέινο, βάδνπκε ην ζπάγγν
πάλσ ζηελ θνιψλα.
-Καη πψο ηνλ θνιιάηε;
Ζ θνπέια θάλεη έλα κνξθαζκφ πεξηθξφλεζεο θαη απαληά:
-ηέθεηαη κφλνο ηνπ, γηαηί ε πίζηε αξθεί».

3

Ν. Γ. Πνιίηνπ, Παξαδφζεηο, 1904, ζ. 552, αξ. 901[Αζήλαη]
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χκθσλα κε ηελ παξάδνζε : « Ο Άγηάλλεο ήηαλ γηαηξφο θαη γηάηξεπε θαη ηηο άιιεο αξξψζηηεο θαη
πεξηζζφηεξν ηηο ζέξκεο. Ενχζε ζαλ αζθεηήο θ‟έθα-λε θαινζχλεο.Όηαλ θφληεπε λα πεζάλε έζηεζε
κηα θνιφλα,θαη „ο ην ζεκέιην έζεζε φιεο ηηο αξξψζηηεο κε κεηάμηα ινγηψλ ινγηψλ ρξψκαηα.Σε ζέξκε
κε κεηάμη θίηξηλν,ηελ θφθθηλε κε θφθθηλν θαη ηηο άιιεο αξξψζηηεο κε ηα άιια ρξψκαηα.Αθνχ ηα
έρσζε πνιχ βαζηά,έβαιε απνπάλσ ηελ θνιφλλα θαη είπε. αλ πεζάλσ,φπνηνο αξξσζηήζε λα έξζε λα
δέζε έλα κεηάμη „ο ηελ θνιφλλα ηξεηο θφκπνπο,φ,ηη ρξψκα έρεη ε αξξψζηηα ηνπ,θαη λα ιέε.Άγηε κνπ
Γηάλ-λε,εγψ δέλσ ηελ αξξψζηηα κνπ θαη ε ράξε ζνπ λα ηελ ιχζε. Καη γηαηξεχεηαη».
(Ν.Γ.Πνιίηνπ,Παξαδφζεηο,η.Α,ζ.80)

Ο Παπαδηακάληεο ζε δχν δηεγήκαηα ηελ Υνιεξηαζκέλε θαη ην Θαχκα ηεο
Καηζαξηαλήο ηα νπνία, φπσο γξάθεη « ἤκουσα ἐκ στόματος τῆς κυρα-Ρήνης
Ἐλευθέραινας, τοῦ ποτὲ Ροδίτη, σεβασμίας γερόντισσας Ἀθηναίας.
ὰν ἦρθε ἡ φοβερὴ χρονιά, ποὺ ἔφερε τὴν κατοχὴ τῶν Ἀγγλογάλλων καὶ τὴν χολέρα· ποὺ βάσταξε τρεῖς
μῆνες, κ᾽ ἔπαψε τὴν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Φιλίππου, ὕστερα ἀπὸ μεγάλη λιτανεία καὶ δέηση ποὺ ἔκαμε ὁ
λαὸς μὲ τοὺς παπάδες, μὲ τὰ εἰκονίσματα, μὲ ταυροὺς καὶ μὲ ξεφτέρια· κ᾽ οἱ Ἀγγλογάλλοι φοβέριζαν
τὸν βασιλιά μας, τὸν Ὄθωνα, κ᾽ ἐκεῖνος ἦτον κλεισμένος στὸ Παλάτι, μόνο γιὰ νὰ παρηγορῇ τὸν λαὸ
ἔβγαινε, καὶ δὲν τὸ κούνησε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, μ᾽ ὅλη τὴν χολέρα καὶ τὸ θανατικό. Κ᾽ ἔβγαιναν τὸν
ἀνήφορο οἱ Ἀγγλογάλλοι, πλῆθος πολύ, καβαλαρία, Δραγῶνοι τοὺς λέγανε, καὶ φαντάροι, ποὺ
φοροῦσαν κάτι πουτούρια*, καὶ τοὺς λέγανε Ζουάβους· κι ἄλλοι μὲ κατακόκκινες γιακέτες, κάτι φοβεροί,
θεόρατοι, ἄνδρες ὣς κεῖ πάνω, μὲ ἄντζες γυμνές, ποὺ φοροῦσαν κάτι σὰ φουστανέλες· κ᾽ ἔβγαιναν κατὰ
τὴν πλατέα, κ᾽ ἐφοβέριζαν τὸν Ὄθωνα. Κι ὅσο τὸν ἐφοβέριζαν οἱ Ἀγγλογάλλοι, τόσο τὸν ἀγαποῦσε ὁ
λαός. Κι ὁ βασιλιὰς ἐπονοῦσε τὸν λαό, κ᾽ ἐσκορποῦσε ἐλέη καὶ ψυχικὰ πολλὰ ἀπ᾽ τὸ Παλάτι. (1901)

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ: Μνῦ εἶπε ἡ θνπκπάξα καο κηὰ γλψκε, λὰ ηάμσ ζηὴλ Καηζαξηαλή,
κεγάι᾽ ἡ ράξε ηεο, λὰ ζεθσζῶ λὰ ηὸλ πάσ, ἴζσο ιππεζῇ ἡ Παλαγία θαὶ ηὸλ θάκῃ θαιά. Υάξεο
κεγάιεο ἀθνχνληαλ πὼο γίλνληαλ ηὸλ θαηξὸ ἐθεῖλν. γὼ ζὰλ η᾽ ἄθνπζα, λά ηί εἶπα κέζα κνπ, ζνῦ
μνκνινγνῦκαη· «Καιά, ἀλίζσο δὲλ ηὸλ θάκῃ θαιὰ ἡ ράξε ηεο, κπνξεῖ, ηὸ ἐιάρηζην, λὰ πεζάλῃ θεηδά,
λὰ ηὸλ ζάςσ, ζηὸ βνπλφ, γηὰ λὰ γιπηψζσ ἀπὸ ἔμνδα πνὺ δὲλ ἔρσ, θη ἀπὸ ἄιια βάζαλα θαὶ
κπειάδεο». Σὸ ρεηξφηεξν, ἐθνβνχκνπλ, ἂλ πέζαηλε ζηὸ ζπίηη, κὴλ θνιιήζῃ ηίπνηε ζηὰ ξνῦρα, θαὶ
θνιιήζσ θ᾽ ἐγψ. Ὅινη κνῦ ιέγαλε πὼο ηὸ ρηηθηὸ θνιιάεη.
Λεφτὸ δὲν εἶχα, οὔτε πολύτιμο κανένα μὲς στὴν κασσέλα μου, ἔξω ἀπ᾽ τὸ δαχτυλίδι τοῦ ἀρραβώνα ποὺ
φοροῦσα. Εἶχα μερικὰ χαλκώματα. Ἐπῆρα ἕνα ταψὶ ποὺ εἶχα, καινούριο, κατακόκκινο, νά το, ἐκεῖ
βρίσκεται ―ἔδειξε πρὸς ἕνα ράφι, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἦσαν ὀλίγα χάλκινα σκεύη― κ᾽ ἐπῆγα στὴν γειτόνισσά
μας, τὴν Παναγίνα.―Ἡ Περιστέρα< στὴν Εὕρεση< στὴν σπηλιά.
Ἐκεῖνες ποὺ τὸ ἔλεγαν αὐτό, ἡ μία μὲ τὴν ἄλλη, εἶχαν ἔρθει τώρα κοντά, ἐκεῖ, στὸ μέρος ποὺ ἦτον τὸ
γλέντι τὸ νυχτερινό, κ᾽ ἐφώναζαν ἄλλες νὰ τὶς ἀκολουθήσουν< Κ᾽ ἔφευγαν ὅλες μαζί, ἡ μία κατόπι τῆς
ἄλλης, κ᾽ ἄδειασε πολὺς τόπος. Γυναῖκες παραπολλές, καὶ καμπόσοι ἄνδρες καὶ παιδιά, μονοκοπανιὰ
ἔφυγαν ἀποκεῖ ποὺ ἤμουν, κι ἄρχισαν νὰ τρέχουν τὸν ἀνήφορο. Ἐγὼ δὲν ἤξευρα καλὰ καλὰ τί ἦτον ἡ
Εὕρεση, καὶ σχεδὸν δὲν εἶχ᾽ ἀκούσει ποτέ μου γιὰ Περιστέρα. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ θυμήθηκα ποὺ ἡ
κουμπάρα μας, ἐκείνη ποὺ πρώτη μοῦ εἶχε βάλει στὸ νοῦ γιὰ νὰ τάξω στὴν Καισαριανή, μοῦ εἶχε πεῖ ὅτι
ἡ χάρη 〈της〉 περισσότερο ἐνεργάει στὴν Εὕρεση, ποὺ εἶναι στὴ σπηλιά, κι ὅτι ἐκεῖ κατεβαίνει,
τινάζοντας τὰ φτερά της, μία περιστέρα< Ἦτον μία σπηλιὰ ὡραία, στὸ βράχο τὸν θεόρατο, μὲ χρῶμα
σταχτερό, ποὺ ἔσταζε δροσιὲς ὁλόγυρα. Μοσχοβολοῦσε ὁ τόπος ἀπὸ θυμάρια, ἀπὸ σκοίνους κι
ἀγριοδυόσμο. Κόσμος ἕνα πλῆθος, γυναῖκες ἕνα σωρό, ἄνδρες πολλοὶ καὶ παιδιὰ ἕνα μελίσσι, ἄλλοι
ὀρθοί, ἄλλοι καθισμένοι, μερικοὶ ἄρρωστοι, ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες, μισεροὶ καὶ σακατεμένοι,
βρίσκονταν ἐκεῖ, κ᾽ ἔκαναν τὸ σταυρό τους. Ἕνας παπὰς μὲ τὸ πετραχήλι ἔστεκε στὴ μέση· εἶχε κάμει
Παράκληση, καὶ τώρα ἦτον στὸ τέλος. Ἔψελναν «Σὴν πᾶσα ὀλπίδα μου», κ᾽ ἔκαναν μετάνοιες. ὰν εἶπε
τὸ «Δι᾽ αὐκῶν» ὁ παπὰς πάλι ἄρχισε νὰ ψέλνῃ Ἁγιασμό, μέσα σὲ μιὰ λεκάνη μεγάλη σὰν κολυμβήθρα,
φυσικὰ φτιασμένη στὸ βράχο, θεόχτιστη, ὡς φαίνεται.
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1.6. Κική Δημοςλά, «Σημείο Αναγνωπίζεωρ» – άγαλμα γςναίκαρ με δεμένα σέπια
Όινη ζε ιέλε θαηεπζείαλ άγαικα,
εγώ ζε πξνζθσλώ γπλαίθα θαηεπζείαλ.
ηνιίδεηο θάπνην πάξθν. / Από καθξηά εμαπαηάο.
Θαξξεί θαλείο πσο έρεηο ειαθξά αλαθαζήζεη
λα ζπκεζείο έλα σξαίν όλεηξν πνπ είδεο,
πσο παίξλεηο θόξα λα ην δήζεηο.
Από θνληά μεθαζαξίδεη ην όλεηξν:
δεκέλα είλαη πηζζάγθσλα ηα ρέξηα ζνπ
κ’ έλα ζθνηλί καξκάξηλν
θη ε ζηάζε ζνπ είλαη ε ζέιεζή ζνπ
θάηη λα ζε βνεζήζεη λα μεθύγεηο
ηελ αγσλία ηνπ αηρκαιώηνπ.
Έηζη ζε παξαγγείιαλε ζην γιύπηε: / αηρκάισηε.
Δελ κπνξείο νύηε κηα βξνρή λα δπγίζεηο ζην ρέξη ζνπ,
νύηε κηα ειαθξηά καξγαξίηα.
Δεκέλα είλαη ηα ρέξηα ζνπ.
Καη δελ είλ’ ην κάξκαξν κόλν ν Άξγνο.
Αλ θάηη πήγαηλε λ’ αιιάμεη / ζηελ πνξεία ησλ καξκάξσλ,
αλ άξρηδαλ η’ αγάικαηα αγώλεο / γηα ειεπζεξίεο θαη ηζόηεηεο,
όπσο νη δνύινη,/ νη λεθξνί
θαη ην αίζζεκά καο, / εζύ ζα πνξεπόζνπλα
κεο ζηελ θνζκνγνλία ησλ καξκάξσλ / κε δεκέλα πάιη ηα ρέξηα, / αηρκάισηε.
Όινη ζε ιέλε θαηεπζείαλ άγαικα, / εγώ ζε ιέσ γπλαίθα ακέζσο.
Όρη γηαηί γπλαίθα ζε παξέδσζε / ζην κάξκαξν ν γιύπηεο
θη ππόζρνληαη νη γνθνί ζνπ / επγνλία αγαικάησλ,
θαιή ζνδεηά αθηλεζίαο.
Γηα ηα δεκέλα ρέξηα ζνπ, πνπ έρεηο
όζνπο πνιινύο αηώλεο ζε γλσξίδσ,
ζε ιέσ γπλαίθα.
ε ιέσ γπλαίθα / γηαη’ είζ’ αηρκάισηε.
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ηελ πξσηεχνπζα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ζηελ Αζήλα, ε εμαζθάιηζε εξγαζίαο
ζε άπνξεο εξγάηξηεο ζηνρεχεη ζηελ απνηξνπή ηνπο απφ ην λα νδεγεζνχλ ζηελ
πνξλεία. Ήδε απφ ην 1870 θαη κεηά, κε ηελ ίδξπζε εξγαζηεξίσλ θαη θηιαλζξσπηθψλ
ηδξπκάησλ απφ ηνπο νκνγελείο εκπφξνπο θαη εχπνξνπο αζηνχο πνπ δνπλ ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη κεηαθέξνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζηαδηαθά ζην ειεχζεξν
θξάηνο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζεζκνζέηεζεο βνήζεηαο γηα ηα άηνκα ησλ ρακειφηεξσλ
θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ κε κνληκφηεξνπο ηξφπνπο, κε ηελ πεξίζαιςε θαη έληαμε ησλ
πεξηζσξηαθψλ νκάδσλ θαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρηαο σο θνηλσληθνχ
θαηλνκέλνπ.
Ζ έλλνηα «ηζφηεηα ζηε δηαθνξά», ε επεμεξγαζία ηεο νπνίαο έρεη αξρίζεη απφ ηε
δεθαεηία ηνπ 1870, παξαπέκπεη ζε κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πιήξε
εμίζσζε ησλ δχν θχισλ. Ζ δηεχξπλζε θαη ε απνδνρή ηεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ γπλαηθψλ είλαη επηηξεπηή κφλν γηα θνηλσληθνχο θαη
αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζχλεζε, εληαγκέλε κέζα ζηα φξηα
ηνπ θχινπ ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ.23 Ζ
εθπαηδεπηηθφο απθψ Λενληηάο ζε άξζξα ηεο ζηελ Δπξπδίθε, ηξηά ληα ρξφληα πξηλ
απφ ηελ έθδνζε ηεο Βνζπνξίδνο, αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζηελ ηζφηεηα, αιιά φρη ζηελ
ηζνηηκία, ζηελ νκνηφηεηα αιιά θαη ζηε δηαθνξά ησλ γπλαηθψλ απφ ηνπο άλδξεο, ε
νπνία θαζνξίδεη ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία, ζηε δηαπαηδαγψγεζε θαη ζηελ
εθπαίδεπζή ηνπο.
ελψ επηζεκαίλνπλ φηη αλάκεζα ζηα δχν θχια δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο σο πξνο
ηηο δηαλνεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρηθέο ηθαλφηεηεο, δελ απνθεχγνπλ ηηο
αληηθάζεηο, φηαλ επηρεηξεκαηνινγνχλ γηα ηελ αλάγθε ηεο δηαθνξεηηθήο εθπαίδεπζεο
ησλ γπλαηθψλ, αθνχ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπο, ε γπλαίθα είλαη ίζε κε ηνλ άλδξα,
ιφγσ φκσο ηεο θχζεο ηεο έρεη έλαλ δηαθνξεηηθφ θαη πνιχ ζπνπδαίν πξννξηζκφ, γηα
ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ηχρεη ηεο αλάινγεο εθπαίδεπζεο.
ην μεθίλεκα ηνπ 20νχ αηψλα ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ ζηαδηαθά. Οη γπλαίθεο
αξρίδνπλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά, λα αζθπθηηνχλ κέζα ζηνπο
πξνθαζνξηζκέλνπο ξφινπο θαη ηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε απηέο, αλαδεηνχλ
ειεπζεξίεο ζηηο λέεο θνηλσλίεο πνπ αλαηέιινπλ. Με ηε κφξθσζε πνπ έρνπλ
απνθηήζεη, αλαδεηνχλ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε πνπ ζα ηηο νδεγήζεη ζε
απηνλνκία, πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηνπο, λα
ρεηξαθεηεζνχλ. ηε ζπλέρεηα, ε γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε αιιάδεη εηθφλα κε γξήγνξνπο
ξπζκνχο θαη παξαδίδεη ηε ζθπηάιε ζηνλ θεκηληζκφ, γηα λα δηαηππψζεη απηφο ηνπο
λένπο φξνπο ησλ γπλαηθείσλ δηεθδηθήζεσλ θαη λα δηαρεηξηζηεί ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ
ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη σο πνιίηηδσλ, πιένλ. Όζν πξνρσξνχζαλ νη δεθαεηίεο ηνπ
20νχ αηψλα θαη νη θσλέο πχθλσλαλ, νη γπλαίθεο ήηαλ ζε ζέζε λα δηεθδηθήζνπλ λένπο
ξφινπο θαη λα ζπλδπάζνπλ ηα νηθνγελεηαθά θαη νηθηαθά ηνπο θαζήθνληα κε ηηο
εμσνηθηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ελαζρνιήζεηο ηνπο.
ηελ θακπή ηνπ 20νχ αηψλα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ε έλλνηα ηεο ρεηξαθέηεζεο
εθθξάδεη ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο γπλαηθείαο ακθηζβήηεζεο, ηξνθνδνηψληαο
ηζρπξή αληηπαξάζεζε ζρεηηθά κε ην γπλαηθείν δήηεκα ηελ ελ ιφγσ επνρή. Ζ γπλαηθεία
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εθδνρή ηεο ρεηξαθέηεζεο ζα ππξνδνηήζεη πνιιέο θαη ηδηφηππεο ζπδεηήζεηο
ππεξάζπηζεο ή θαηαδίθεο ηεο, ηφζν απφ άλδξεο φζν θαη απφ γπλαίθεο. ηε ζπλέρεηα
ζα ιάβεη δηάθνξνπο επηζεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο, φπσο «πλεπκαηηθή», «εζηθή», «δηά
ηεο εξγαζίαο ρεηξαθέηεζηο» θαη πνιχ αξγφηεξα ζα ζπλδεζεί κε ηε δηεθδίθεζε
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Δηδηθά γηα ηελ Πφιε ε νκάδα ησλ ινγίσλ πνπ αληηηάρζεθε
ζηελ «μελφθεξηε κάζηηγα» ηεο ρεηξαθέηεζεο, απηνπξνζδηνξίζηεθε σο «αληηρεηξαθεηηθή κεξίο» πξνβάιινληαο ηηο παξαδνζηαθέο γπλαηθείεο αξεηέο θαη ηδηφηεηεο ηεο
ζπδχγνπ, κεηέξαο θ.ά.

To θίλεκα ηνπ θεκηληζκνχ, μεθάζαξα πηα σο θίλεκα κε αξρέο, ζθνπνχο
θαη επηδηψμεηο, μεθηλά φπσο είδακε ζπλνπηηθά ζην δπηηθφ θφζκν θαη ζηε
ρψξα καο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη δελ ππήξραλ θαη
παιαηφηεξα πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ
γπλαηθψλ. Όκσο, απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θη έπεηηα έρνπκε ηηο πξψηεο
νξγαλσκέλεο θηλήζεηο θαη θπξίσο ηελ αλάπηπμε ηνπ θηλήκαηνο ησλ
ζνπθξαδεηψλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Tελ ίδηα επνρή ζηε ρψξα
καο ε Καιιηξφε Παξξέλ ηδξχεη ην Λχθεην ησλ Διιελίδσλ θαη εθδίδεη ηελ
«Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ». Σν 1926 ηδξχεηαη ε «νζηαιηζηηθή Οξγάλσζε
Γπλαηθψλ», ηκήκα ηνπ «νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Διιάδνο» θαη ηνπ
«Γηεζλνχο πκβνπιίνπ νζηαιηζηξηψλ». Απεπζχλεηαη θπξίσο ζηηο
εξγαδφκελεο γπλαίθεο θαη εθδίδεη ην πεξηνδηθφ «νζηαιηζηηθή Εσή».
ηελ επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ έρνπκε ηελ πξψηε αλάπηπμε ηνπ
θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο ζηε ρψξα καο. Ζ Αχξα Θενδσξνπνχινπ καδί κε
άιιεο θσηηζκέλεο γπλαίθεο ηδξχνπλ ην χλδεζκν γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο
γπλαίθαο, εθδίδνπλ ηνλ Αγψλα ηεο Γπλαίθαο θαη μεθηλνχλ πιένλ έλα
ζπζηεκαηηθφ θαη νξγαλσκέλν αγψλα γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ
πνηθίισλ απνθιεηζκψλ θαη δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ. ηελ πξψηε ζειίδα
ηνπ πξψηνπ θχιινπ γξάθεη: «ΕΖΣΟΤΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΑ, ΑΣΗΚΑ
ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΗΑ ΚΑΗ ΟΛΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΑΝΓΡΑ».

Οη γπλαίθεο απηέο ήηαλ αζηέο θεκηλίζηξηεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο,
πξνέξρνληαλ απφ ηα κεζναζηηθά ζηξψκαηα ηεο ρψξαο καο θαη αγσλίδνληαλ
γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ ζε κηα επνρή ηδηαίηεξα
δχζθνιε γηα ηηο γπλαίθεο ιφγσ ηεο ζηέξεζεο βαζηθψλ θαη ζεκειησδψλ
δηθαησκάησλ. Σ’ αςηά ηα ππώηα βήμαηα αν και ζςμμεηέσοςν και
γςναίκερ ηηρ επγαηικήρ ηάξηρ, ζηον γςναικείο σώπο ππωηαγωνιζηούν
και επικπαηούν μοπθωμένερ γςναίκερ ηηρ αζηικήρ ηάξηρ. Έηζη, θάησ
απφ ηελ επίδξαζε ησλ αζηηθψλ θαη κηθξναζηηθψλ αληηιήςεσλ
πξνβάιινληαη πξννδεπηηθά γηα ηελ επνρή ηνπο αηηήκαηα, κε θπξηφηεξα
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απηά γηα ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ςήθν. Χο ηδενινγηθή βάζε,
ε αζηηθή ηάμε αλαδεηθλχεη ηελ αληίζεζε αλδξψλ-γπλαηθψλ θαη ππνζηεξίδεη
ηελ άξζε ηεο αληζφηεηαο κέζα απφ κεηαξξπζκίζεηο, ζην πιαίζην, φκσο, ηνπ
ππαξθηνχ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Σν θίλεκα απηφ γξήγνξα έραζε ηα
φπνηα ξηδνζπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ θαη έθηαζε λα αζρνιείηαη κε ηε
θηιαλζξσπία, ηνλ εζεινληηζκφ θαη ηνλ πνιηηηζκφ.
Οη γπλαίθεο ηεο γεηηνληάο ηνπ Φπξξή, ηεο Αγίαο Διενχζαο, ηεο Πιάθαο,
ηνπ Θεζείνπ, ησλ αγξνηηθψλ Ακπεινθήπσλ θαη ηεο Καιιηζέαο:
ζηδεξψηξηεο, πιχζηξεο, κνδίζηξεο, πνπθακηζνχδεο, παληξεκκέλεο, ρήξεο,
αζηεθάλσηεο, δαζθάιεο, θνξηηζάθηα θαη «κηζφηξηβεο»,
ην δηήγεκα Ηαηξεία Βαβπιψλνο θάλεη ιφγν γηα γηαηξνχο πνπ δίλνπλ
εθηξσηηθά θάξκαθα (άηνθα) θαη πξνθπιαθηηθά (αζπίδαο). ην ηειεπηαία
ηνπ γέξνπ θάλεη ιφγν γηα ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνχζαλ ζηα
εξεηπσκέλα ζπίηηα ηνπ Φπξξή, Σὸ «Ἰ διόκτητο» (1925) (Άπαντα, τ. 4),
ΤΟ «ΝΑΜΙ» ΤΗΣ! Ναί, ἐλζπκνῦκαη ηὴλ κηθξὰλ θνξαζίδα, ηὴλ ὁπνίαλ ἔβιεπα ηφζνλ ζπρλὰ λὰ ἔξρεηαη
λ᾿ ἀγνξάδῃ ὀςψληα εἰο ηὸ γεηηνληθὸλ κπαθάιηθν. Ἦηνλ θφξε Ἰηαινῦ θαὶ ιιελίδνο. Σὸλ παηέξα ηεο
δὲλ εἶδα πνηέ· εἶρα κάζεη ὅηη ἀπνπζίαδε δηαξθῶο, εἰο Λαχξεηνλ λνκίδσ, ἢ εἰο ηὸλ Ἰζζκφλ. Σὴλ
κεηέξα ηεο ηὴλ ἔβιεπα πάληνηε εἰο ηὴλ γεηηνληάλ· ἦηνλ κία ὠρξά, ιεπηή, κὲ κηθξὸλ ἐθθξαζηηθὸλ
πξφζσπνλ, ὅιν κάηηα θαὶ θξχδηα, θαὶ κνξθαζκνὺο πεξὶ ηὰ ρείιε. Ἔθακλε, λνκίδσ, ηὴλ ζηδεξψηξηαλ.
ΠΟΙΑ ΕΚ ΣΩΝ ΔΤΟ
Ἐντούτοις, μὲ ὅλον αὐτὸ τὸ ρόδινον κάλλος της, αὕτη εἰργάζετο καθημερινῶς εἰς τὸ ἐργαστήριον
ὑποδηματοποιοῦ τῆς πολυτελείας, παρὰ τὴν ὁδὸν ταδίου. Ἦτο βιοπαλαίστρια ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, ἡ
πτωχὴ κόρη. (1906)

Ο ΧΟΡΟ ΕΙ ΣΟΤ κ. ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΤ
Ὁ ἐξάδελφός του κ. Περίανδρος, ἀμφίβολον ἂν εἶχε ποτὲ λεπτὸν ἐπάνω του. Εἶχε δύο ἢ τρεῖς οἰκίας,
πολλὰς χιλιάδας εἰς τὴν Ἐθν. Σράπεζαν, καλὴν σύνταξιν ἀπὸ τὸ δημόσιον, καί τινα οἰκόπεδα, τὰ ὁποῖα
εἶχεν ἀποκτήσει ὅταν διετέλει εἰς οἰκονομικὴν ὑπηρεσίαν· περιουσίαν ἄνω τῶν 300 χιλ. Ὁ φρόνιμος
γέρων συνήθιζε νὰ λέγῃ:
Ἂς ἐπανέλθωμεν ὀπίσω. Σὴν Καθαρὰν Σρίτην τοῦ 188< τὸ πρωί, συνωμίλουν, ὡς συχνὰ συνέβαινε, μὲ
τὸν κ. Περίανδρον. Ἤμεθα οἱ δύο μας. Μοῦ διηγήθη τὴν συνήθειαν τὴν ὁποίαν εἶχε νὰ δίδῃ κατ᾿ ἔτος
χορὸν εἰς τὴν οἰκίαν του τὴν τελευταίαν Κυριακήν, τῆς Συρινῆς, καὶ μοῦ περιέγραψε τὰ κατὰ τὸν
ἐφετινὸν χορόν, τῆς προχθὲς Κυριακῆς.
― Πρέπει νὰ συμμορφοῦταί τις μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς< Δίδω ἕνα χορὸν αὐτὴν τὴν Κυριακήν, κάθε
χρόνον, στὸ σπίτι. Ὀφείλει τις νὰ κρατῇ τὴν θέσιν του. Ἔρχονται πέντ᾿ ἕξι φιλικαὶ οἰκογένειαι, καθὼς
καὶ μερικοὶ νεαροὶ κύριοι, ἄγαμοι. Χορεύομεν διαφόρους Εὐρωπαϊκοὺς χορούς< Αὐτοὶ οἱ χοροὶ οἱ
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ντόπιοι, φίλτατέ μου, εἶναι μία μονοτονία ἀφόρητος. Μία ἁρμάθα ἀπὸ ἀνθρώπους, ἐκεῖ, ὡσὰν
κρομμύδια ἢ σκόρδα, ποὺ κάνουν ἕνα κύκλον ἀργά, πολὺ νωθρά, χωρὶς ἔννοιαν. Ὁ Εὐρωπαϊκὸς χορὸς
ἔχει ζωηρότητα, φίλτατε, ἔχει χάριν, ἔχει σίκ< Ὀφείλει τις νὰ βαδίζῃ μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς<
Κρατοῦμεν τὴν θέσιν μας< Ὁ Εὐρωπαϊκὸς χορὸς εἶναι μία ἀπόλαυσις< Περισσότερον ζαλίζεσαι νὰ τὸν
βλέπῃς< ἀλλὰ μίαν ζάλην εὐάρεστον< Λαμβάνουν ἀφορμὴν τὰ ζεύγη νὰ γνωρίζωνται, νὰ παίρνουν
θάρρος< Δίδεται ἀφορμὴ ἀναπτύξεως σχέσεων, πολλάκις συνάπτονται καὶ συνοικέσια. τὸ σπίτι μου
ἐγνώρισεν ὁ κ. Πατρακίδης, πρόπερσι, τὴν κόρην τῆς κυρίας Σριπόντε, τὴν νύκτα τῆς τελευταίας αὐτῆς
Κυριακῆς< τῆς Συρινῆς, ὅπως τὴν λέτε σεῖς. Σὴν δευτέραν ἑβδομάδα τῆς αρακοστῆς ἔκαμαν
ἀρραβῶνα, καὶ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου ὑπανδρεύθησαν< τὸ σπίτι μου εἶχον γνωρισθῆ πρὸ ἐτῶν ὁ κύριος καὶ
ἡ κυρία Πραματοπούλου. τὸ σπίτι μου ἔκαμαν γνωριμίαν πρὸ χρόνων πολλῶν ὁ κ. Μαϊμόπουλος μὲ
τὴν κυρίαν Παϊδάκη, ὕπανδρον ἤδη< Μετ᾿ ὀλίγον καιρόν, ἡ κυρία Παϊδάκη ἐχώριζε τὸν ἄνδρα της, κ᾿
ἐνυμφεύετο τὸν κ. Μαϊμόπουλον< Φέτος εἴχαμεν ἕνα ἐπεισόδιον εἰς τὸν χορόν. (1905)

ΟΙ ΔΤΟ ΔΡΑΚΟΙ―Ἔτσι; Ἂ, κρῖμα, τί καλὸς ἄνθρωπος! Εἶχε φέρει καὶ τὴν φαμίλια* του ἀπ᾿ τὴν
πατρίδα. Μιὰ γυναικούλα καλή, φρόνιμη· ὄμορφη δὲν ἦτον, μὰ ἡ γνώμη της ― ἕνα κομμάτι
μάλαμα. ― Μὰ ἔτρωγε ξύλο, ἀλήθεια!… Ἂ, Θεέ μου, τί θυμὸς ἦτο ἐκεῖνος τ᾿ ἀνδρός της! Σί
τουρκογένατο! Δαιμόνιο, ἄλλο πρᾶμα! Σὴν ἔδερνε, τὴν ἐστουμποῦσε, καθὼς ἦτο γερμένη στὸ
κρεβάτι, ἄρρωστη, ὕστερα τὴν ἔρριχνε κάτω στὸ πάτωμα, καὶ τὴν χτυποῦσε μὲ τὰ χέρια, τὴν
κλωτσοῦσε μὲ τὰ πόδια, τὴν ἀφάνιζε, τὴν ἔλυωνε. Καὶ θαρρῶ πὼς ἦτο καὶ γγαστρωμένη, δυὸ-τρίω
μηνῶν. Πῶς ἐβαστοῦσε, ἡ χριστιανή, τόσο ξύλο!… Κρῖμα! ζήλεια ἦτο τάχα, τί νὰ ἦτο; Σί δαιμόνιο
τὸν ἔπιανε;… Σέτοιος καλὸς ἄνθρωπος! (1906)

ΟΙ ΚΟΤΚΛΟΠΑΝΣΡΕΙΕ
Μέσα, εἰς τὸ βάθος, ἐκατοικοῦσε ἡ κυρα-Ζαφείραινα, μὲ τὴν κόρην της, τὴν Εὐγενικούλαν. Δὲν ἦτον
σπιτονοικοκυρά, οὔτε κἂν σωστὴ ὑπενοικιάστρια, μόνον ἐντολὴν εἶχε νὰ ἐπιστατῇ εἰς ὅλην τὴν
μάνδραν, νὰ εἰσπράττῃ τὰ ἐνοίκια ἀπὸ τὰς πέντε ἢ ἓξ χαμογείους τρώγλας, τὰς ἀραδιασμένας κατὰ
μῆκος τῆς αὐλῆς, καὶ εἶχε τὸ προνόμιον νὰ κατοικῇ αὐτὴ εἰς τὴν σχετικῶς καλυτέραν κάμαραν, καὶ νὰ
πληρώνῃ εὐθηνότερον κάπως ἐνοίκιον.
Σὰ ἄλλα χαμόγεια κατεῖχον τελευταῖοι ἐργατικοὶ ἄνδρες, χωρὶς οἰκογενείας, κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον
φιλήσυχοι. Μόνον εἰς τὸ δεύτερον δωμάτιον ἀπὸ τῆς εἰσόδου τῆς αὐλῆς ἐκατοικοῦσε μία ζωντοχήρα,
χωρισμένη ἀπὸ τὸν ἄνδρα της, ἡ Πολυτίμη, ὅπως ἐκαλεῖτο.
Ἄφηνε τὴν γυναῖκά του νηστικήν. Σὴν ἄφηνε σβηστήν. Ἀργοῦσε τὸ βράδυ στὰ καπηλειά, καὶ τὴν ἄφηνεν
ἐπὶ ὥρας μοναχήν της. Αὐτὴ ἦτον τεσσάρων μηνῶν ἔγκυος, καὶ λιγουροῦσε ἡ καρδιά της. Ἡ μάννα της,
βαρυνθεῖσα ν᾽ ἀκούῃ τὰ παράπονά της, τὴν ἐβλασφήμησε πολλὲς φορές, τὴν ἐφασκέλωσεν, αὐτὴν καὶ
τὸν ἄνδρα της, καὶ τὴν προκοπήν της, τῆς ἔρριπτεν ὅλα τὰ ἄδικα, ὅτι αὐτὴ καὶ μόνη πταίει, καὶ τέλος
ἀπεφάσισε μίαν ἑσπέραν, χωρὶς μήτε εἴδησιν νὰ δώσῃ εἰς τὸν σύζυγον, καὶ τὴν ἐκουβάλησεν, αὐτὴν καὶ
ὅλα τὰ ἔπιπλα μαζί, καὶ πάλιν πλησίον της, διὰ νὰ τὴν «ξεγεννήσῃ».
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Ἐξενοδούλευεν, ἔπλεκεν, ἔρραπτε κ᾽ ἐζοῦσε. Εἶχε κάμει ἐπ᾽ ὀλίγους μῆνας πλησίον οἰκογενείας ἐν
Ἀθήναις, ὡς ὑπηρέτρια ἢ μαγείρισσα. Δύο ἢ τρεῖς φορὰς εἶχε παρουσιασθῆ στὴν κάμαράν της ἕνας
νεαρώτατος ξανθός, μὲ λεπτὸν μύστακα. Αὐτὴ εἶπεν ὅτι ἦτον πατριώτης της, σχεδὸν ἀδελφός της, ὁ
«Βασιλάκης της», μὲ τὸν ὁποῖον εἶχε συνανατραφῆ. Ἦτον νέα, κοντή, μελαχροινή, μὲ πρόσωπον
«ἀγορίσιο», ὅμοιον μὲ ἀγενείου νεανίσκου.
―Ἡ βρωμοῦσα! ἡ μπαλαρίνα! ἡ λεγάμενη! ποὺ εἶναι βγαλμένο τὸ νάμι* της, ἐδῶ καὶ στὴν Πόλη! Θαρρεῖ
πῶς εἶναι τὰ μοῦτρά της!< Κ᾽ ἔχει στόμα νὰ πῇ γιὰ τὸ κορίτσι, τὸ δικό μου!< Αὐτὴ κι ὁ Βασιλάκης της!
ποὺ ἔβγαλε τὴν πεντούγια ἀπ᾽ τὴν πόρτα, γιὰ νὰ ἔρχεται τὴν νύχτα ὁ καῦκός της!< Ποὺ τὴν
ἐκουβάλησε στὴν ἀστυνομία ὁ ἄνδρας της!< Καὶ τῆς ἔκαμε ὁ καῦκός της μιὰ σκηνή, κ᾽ ἔβαλε τὶς φωνές,
σὰ δαιμονισμένη!< Κ᾽ εἶχε βγάλει τὴν πεντούγια ἀπ᾽ τὴν αὐλόπορτα, γιὰ νά ᾽ρχετ᾽ ἐλεύθερα, νύχτα καὶ
σκοτάδι, ὁ πῶς-τόνε-λένε, ὁ ξάδερφός της! Γιατί, μωρή, τὴν ἔβγαλες τὴν πεντούγια;
Κάθε ἥμισυ λεπτὸν ἐπανήρχετο εἰς τὸν μονόλογον ἡ «πεντούγια», ἢ τὸ μακρὸν μάνδαλον τῆς
αὐλοθύρας, καὶ κάθε πέντε δευτερόλεπτα ἐγίνετο λόγος διὰ «τὸ πηγάδι».
Ὁ τέλιος ἀλήθεια διέπρεπε καὶ εἰς τὸ νὰ ἐκφωνῇ λόγους ἐπικηδείους εἰς τοὺς νεκροὺς δι᾽ ὅσους δὲν ἦτο
εὔκολον νὰ εὑρεθοῦν ἄλλοι ρήτορες. Εἶχε τῷ ὄντι πολὺ τὸ ρητορικόν, εἰς τὴν στάσιν καὶ τὴν ἀπαγγελίαν,
καὶ εἰς ὅλον τὸ ἄτομόν του. Σὸ ὕφος δὲν διέφερε πολὺ ἀπὸ τὸ τῆς ἐπιστολογραφίας, εἰμὴ ὅτι εἶχε
πλείονας ὀνομαστικὰς ἀπολύτους καὶ ἀνακόλουθα. «Σὸ λοιπὸν ἀκούσατε, εὐλογημένοι χριστιανοί, πῶς
ἡ μακαρῖτις αὐτή, ἡ ἀείμνηστος νεκρά, ἔχουσα φόβον Θεοῦ καὶ ἀνατρέφουσα τὰ τέκνα της ἐν παιδείᾳ
καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου, ἦλθεν ὁ καιρὸς νὰ πληρώσῃ τὸ κοινὸν χρέος. Προπέμποντες γοῦν ἡμεῖς αὐτὴν
σήμερον, μέλλει νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη· καὶ ἂς εἴπωμεν ὅλοι ἐν εὐλαβείᾳ καὶ φόβῳ
Θεοῦ τό: Αἰωνία ἡ μνήμη τρίς<»
Σοιούτους ἐπικηδείους εἶχε πολλοὺς εἰς τὸ θυλάκιόν του ὁ τέλιος, ἤρκει νὰ εἶναι βέβαιος, ὅτι θὰ
ἔβγαινε κάτι τι, ἔστω καὶ δίδραχμον ἢ ὀλιγώτερον< Ἀλλὰ δὲν ἦτο ρήτωρ μόνον διὰ τοὺς νεκρούς. Ἦτο
καὶ διὰ τοὺς ζῶντας.
Εἰς τὰς ἐκλογὰς τοῦ 189< ἐχώθη ὅλος μέχρις ἀγκώνων καὶ γονάτων, καὶ ἠγωνίσθη τὸν ἀγῶνα, τὸν
ὁποῖον εἰς τοὺς λόγους του ὠνόμαζεν, ὅπως καὶ αἱ ἐφημερίδες τοῦ κόμματος, «τὸν εὐγενέστατον τῶν
ἀγώνων». Ἐγύριζεν ἀπὸ καφενεῖον εἰς καφενεῖον καὶ ἠγόρευε. Μίαν μάλιστα φοράν, ὡς διηγεῖτο ὁ ἴδιος,
παράδοξον πρᾶγμα τοῦ συνέβη. Ἀπὸ τὴν συγκίνησιν, ἀπὸ τὴν ρητορικὴν τὴν πολλήν, ἄνευ ἄλλης
αἰτίας, ἐνῷ ἐδημηγόρει ἐντὸς καφενείου, ἔξαφνα, χωρὶς νὰ τὸν σπρώξῃ τις, ἔπεσε κάτω καὶ ἔμεινεν ἐπὶ
ὥραν ἀναίσθητος< Ἄλλοι ἔλεγαν, ὅτι εἶχε φάγει ἓν γρονθοκόπημα ἀπὸ ἕνα κουτσαβάκην
ἀντιφρονοῦντα, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβῃ. Ὅταν τὸν ἀνήγειραν καὶ ἦλθεν εἰς τὰς αἰσθήσεις του, δὲν
ἐνθυμεῖτο πλέον ἐκ ποίας ἀφορμῆς εἶχε πέσει κάτω.
Εὐτυχῶς, τὸ κόμμα ἐνίκησε, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ πράγματα. Εἰς τὸν Καλοχεράκην εἶχαν ὑποσχεθῆ μίαν
θέσιν καλήν, ἀλλὰ δὲν τοῦ τὴν ἔδωκαν. Ὁ κὺρ Μικέλης τὸν ἐπαρηγόρει καὶ πάλιν.
Σὴν εἶχε στεφανωθῆ τὴν Κούλαν ὁ δικός της κ᾽ ἔμεινε μίαν βραδιὰν μαζί της κ᾽ ὕστερα ἔγινεν ἄφαντος,
δι᾽ οὓς λόγους αὐτὸς γνωρίζει· ἡ νέα δὲν ἠξεύρει τίποτε. Κ᾽ ἡ Μαριγούλα, τὸ καλὸ κορίτσι, ἔμεινε χωρὶς
ἀρραβωνιαστικὸν ἀπὸ προχθὲς τὸ βράδυ. Εἶχε κάμει κονάκι στὸ σπίτι τους, κόττα-πίττα, ἀπὸ μῆνας
πολλούς. Κ᾽ ἡ Γαρουφαλιὰ ἦτον ἄνανδρη γυναίκα, ἕνα κορίτσι τὸ εἶχεν, αὐτὴν τὴν Μαριγούλαν καὶ
μοναχήν. Σσουμπλέκια, μπαρδάκια*, ρουχικά, ὅλα τὰ ἔδιδεν· εὐχαριστημένη ἦτο νὰ φύγῃ αὐτὴ μὲ ἕνα
φουστάνι ἀπὸ μέσ᾽ ἀπὸ τὸ σπίτι· ἤρκει μόνον νὰ τὴν ἔπαιρνεν. Κατ᾽ ἀρχὰς τοὺς εἶχεν ὑποσχεθῆ νὰ γίνῃ
ὁ γάμος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου· ἔπειτα ἀνέβαλε τοῦ Ἁγίου Φιλίππου· ὕστερα εἶπε τὰ Χριστούγεννα.
Σελευταῖα εἶπε τὶς Ἀπόκριες. Καὶ σὰν ἦρθαν οἱ Ἀπόκριες, ἐπερίμεναν νὰ πῇ τὴ Λαμπρή· ἀλλ᾽ αὐτὸς
ἔκαμε καλύτερα· ἔγινεν ἄφαντος.
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Σὴν Πέμπτην ἐκείνην, τὴν πρὸ τῆς Ἀπόκρεω, τὴν ὥραν ποὺ ὁ κρύος Καρνάβαλος ἐβγῆκε νὰ περιδιαβάσῃ
εἰς τὰς ὁδοὺς τῶν Ἀθηνῶν, εἰς μίαν παράμερον συνοικίαν, εἰς ἕνα στενὸν δρομίσκον τῆς πόλεως, ἐφάνη
ἡ γυνὴ μὲ τὴν «Ἐλεοῦσαν». Κρατοῦσα τὴν ἁγίαν εἰκόνα, ἐξῆλθε κι αὐτὴ εἰς περιοδείαν. Φαίνεται ὅτι
ἐγνώριζεν ἐκ μακρᾶς πείρας, ὅτι πολλὰ πλάσματα κατοικοῦντα εἰς τὰς συνοικίας τὰς σκοτεινάς, εἰς τὰς
ἀνηλίους τρώγλας, πλάσματα παραπονεμένα, ἐξ ἀτυχιῶν, ἐξ ἐλλείψεων πολλῶν, ὧν πρώτη ἡ ἔλλειψις
φορέματος, δευτέρα ἡ ἔλλειψις ἀρραβωνιαστικοῦ, τρίτον δὲ ὅλαι ὁμοῦ αἱ ἄλλαι ἐλλείψεις ― ὅτι πολλὰ
τοιαῦτα πλάσματα δὲν θὰ ἐπήγαιναν νὰ ἴδωσι τὸν «Καρνάβαλον» καὶ τὰ «Κομιτᾶτα», καὶ ὅτι τὰ
πλάσματα αὐτὰ θὰ ἦσαν διατεθειμένα νὰ δράξωσιν ἅμα προσφερομένην τὴν παραμυθίαν τὴν ἐκ τῆς
θρησκείας. Καὶ ἡ ὥρα ἐκείνη τῆς μεγάλης συρροῆς εἰς τὰ κέντρα, τῆς μεγάλης ἐρημίας εἰς τ᾽ ἀπόκεντρα,
τῆς ἐφαίνετο καταλληλοτάτη διὰ τοιαύτην ἐπίσκεψιν.

ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙ Δἰο ηὰο Ἀζήλαο, ὡο γλσζηφλ, ἡ πξψηε Ἀλάζηαζηο εἶλαη γηὰ ηὶο θπξάδεο, ἡ δεπηέξα
γηὰ ηὶο δνῦιεο. Ἡ Υξηζηίλα ἡ Γαζθάια ἐθνβεῖην ηὰο λχθηαο λὰ ὑπάγῃ εἰο ηὴλ θθιεζίαλ, κήπσο ηὴλ
θνηηάμνπλ, θαὶ δὲλ ἐθνβεῖην ηὴλ ἡκέξαλ, λὰ κὴλ ηὴλ ἰδνῦλ. Γηφηη νἱ θπξάδεο ηὴλ ἐθνίηαδαλ, νἱ
δνῦιεο ηὴλ ἔβιεπαλ ἁπιῶο. Δἰο ηνῦην δὲ ἀλεχξηζθε κεγάιελ δηαθνξάλ. Γὲλ ἤζειελ ἢ δὲλ ἠκπνξνῦζε
λὰ ἔξρεηαη εἰο ἐπαθὴλ κὲ ηὰο θπξίαο, θαὶ ὑπεβηβάδεην εἰο ηὴλ ηάμηλ ηῶλ ὑπεξεηξηῶλ. Αὐηὴ ἦην ἡ
ηχρε ηεο.
Ἀπὸ τὸν καιρὸν ὁποὺ εἶχεν ἀνάγκην ἀπὸ τὰς συστάσεις τῶν κομματαρχῶν διὰ νὰ διορίζεται δασκάλα,
εἷς τῶν κομματαρχῶν τούτων, ὁ Παναγὴς ὁ Ντεληκανάτας, ὁ ταβερνάρης, τὴν εἶχεν ἐκμεταλλευθῆ. Ἅμα
ἤλλαξε τὸ ὑπουργεῖον, καὶ δὲν ἴσχυε πλέον νὰ τὴν διορίσῃ, τῆς εἶπεν: «Ἔλα νὰ ζήσουμε μαζί, κι
ἀργότερα θὰ σὲ στεφανωθῶ». Πότε; Μετ᾽ ὀλίγους μῆνας, μετὰ ἓν ἑξάμηνον, μετὰ ἕνα χρόνον.
Ἔκτοτε παρῆλθον χρόνοι καὶ χρόνοι, κ᾽ ἐκεῖνος ἀκόμη εἶχε μαῦρα τὰ μαλλιά, κι αὐτὴ εἶχεν ἀσπρίσει. Καὶ
δὲν τὴν ἐστεφανώθη ποτέ. Αὐτὴ δὲν ἐγέννησε τέκνον. Ἐκεῖνος εἶχε καὶ ἄλλας ἐρωμένας. Κ᾽ ἐγέννα
τέκνα μὲ αὐτάς. Ἡ ταλαίπωρος αὐτὴ μανθάνουσα, ἐπιπλήττουσα, διαμαρτυρομένη, ὑπομένουσα,
ἐγκαρτεροῦσα, ἔπαιρνε τὰ νόθα τοῦ ἀστεφανώτου ἀνδρός της εἰς τὸ σπίτι, τὰ ἐθέρμαινεν εἰς τὴν
ἀγκαλιάν της, ἀνέπτυσσε μητρικὴν στοργήν, τὰ ἐπονοῦσε. Καὶ τὰ ἀνέσταινε, κ᾽ ἐπάσχιζε νὰ τὰ
μεγαλώσῃ. Καὶ ὅταν ἐγίνοντο δύο ἢ τριῶν ἐτῶν, καὶ τὰ εἶχε πονέσει πλέον ὡς τέκνα της, τότε ἤρχετο ὁ
Χάρος, συνοδευόμενος ἀπὸ τὴν ὀστρακιάν, τὴν εὐλογιάν, καὶ ἄλλας δυσμόρφους συντρόφους< καὶ τῆς
τὰ ἔπαιρνεν ἀπὸ τὴν ἀγκαλιάν της. Σρία ἢ τέσσαρα παιδία τῆς εἶχαν ἀποθάνει οὕτω ἐντὸς ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ
ἐτῶν. Κι αὐτὴ ἐπικραίνετο. Ἐγήρασκε καὶ ἄσπριζε. Κ᾽ ἔκλαιε τὰ νόθα τοῦ ἀνδρός της ὡς νὰ ἦσαν γνήσια
ἰδικά της. Κ᾽ ἐκεῖνα τὰ πτωχά, τὰ μακάρια, περιΐπταντο εἰς τὰ ἄνθη τοῦ παραδείσου, ἐν συντροφίᾳ μὲ τ᾽
ἀγγελούδια τὰ ἐγχώρια ἐκεῖ. Ἐκεῖνος οὐδὲ λόγον τῆς ἔκαμνε πλέον περὶ στεφανώματος. Κι αὐτὴ δὲν
ἔλεγε πλέον τίποτε. Ὑπέφερεν ἐν σιωπῇ. Κ᾽ ἔπλυνε κ᾽ ἐσυγύριζεν ὅλον τὸν χρόνον. Σὴν Μεγάλην
Πέμπτην ἔβαπτε τ᾽ αὐγὰ τὰ κόκκινα. Καὶ τὰς καλὰς ἡμέρας δὲν εἶχε τόλμης πρόσωπον νὰ ὑπάγῃ κι
αὐτὴ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Μόνον τὸ ἀπόγευμα τοῦ Πάσχα, εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῆς Ἀγάπης, κρυφὰ καὶ
δειλὰ εἰσεῖρπεν εἰς τὸν ναόν, διὰ ν᾽ ἀκούσῃ τὸ «Ἀναστάσεως ἡμέρα» μαζὶ μὲ τὶς δοῦλες καὶ τὶς
παραμάννες. (1896)
Σὴν πρωίαν ἐκείνην εἶχε σηκωθῆ μὲ ἀπόφασιν νὰ πάγῃ νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν νοννάν της, ἥτις ἦτο
ἀρχόντισσα ἔχουσα οἰκίαν εἰς τὰ Πατήσια. Ἤρχοντο Χριστούγεννα, ἐπεθύμει νὰ τὴν φιλεύσῃ κάτι τι. Σί
ἄλλο ἀπὸ αὐγά, εἰς τὴν πραγματείαν τῶν ὁποίων εἶχεν εἰδικότητα; Ἤξευρεν ὅτι θὰ εὕρισκεν ἐκεῖ τὸν
νοννόν της, τὸν υἱὸν τῆς γραίας, ὅστις θὰ ἐφιλοτιμεῖτο νὰ τῆς πληρώσῃ καλὰ τὸ δῶρόν της. Ἐμέτρησεν
ὅσα αὐγὰ εἶχε, καὶ τὰ εὗρε δεκατέσσαρα.

ΠΑΣΕΡΑ ΣΟ ΠΙΣΙ!
― Μπάρμπα, βάλε μου λίγο λαδάκι μὲς στὸ γυαλί, εἶπε ἡ μάννα μου, γιατὶ δὲν ἔχουμε πατέρα στὸ σπίτι.
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Δὲν ἦτο τὸ μόνον παιδίον, τὸ ὁποῖον ἤρχετο εἰς τὸ μικρὸν ἐκεῖνο παντοπωλεῖον τῆς ὁδοῦ <, κατὰ τὴν
δυτικὴν ἐσχατιὰν τῆς πόλεως. Πτωχαὶ γυναῖκες ἔστελναν συνήθως τὰς πενταετεῖς ἢ ἑπταετεῖς
κορασίδας των διὰ νὰ ὀψωνίσουν. υνέβαινε καθ᾽ ἑσπέραν νὰ κάθημαι ἐπὶ ἡμίσειαν ὥραν καὶ πλέον,
συνομιλῶν μὲ δύο ἢ τρεῖς φίλους, πίνοντας τὸ ὀρεκτικόν των, εἰς τὸ μικρὸν μαγαζεῖον, ἐνίοτε δὲ νὰ
λαμβάνω ἐκεῖ τὸ λιτὸν δεῖπνόν μου. Πολλάκις τριετῆ νήπια ψελλίζοντα τὰ ἔστελναν αἱ προκομμέναι αἱ
μητέρες των, μὲ ἐπικίνδυνα ποτήρια ἢ φιαλίδια εἰς τὰς χεῖρας, διὰ ν᾽ ἀγοράσουν κασὶ ἢ λάι ἢ λυκάζι. Ἓν
τούτων ἐζήτει νὰ τοῦ δώσουν ἕνα κουμπὶ(σκουμβρί), ἄλλο ἐζήτει μιὰ πεντάρα πίτα (σπίρτα). Σὴν
γλῶσσάν των μόνος ὁ νεαρὸς παντοπώλης, ὁ φίλος μου, ἦτο ἱκανὸς νὰ τὴν ἐννοῇ. Ὁ ἴδιος
ἐσπλαγχνίζετο ἐνίοτε καὶ ἔστελνε προπομποὺς τοὺς ἰδίους του ὑπηρέτας ἕως τὴν θύραν τῶν μικρῶν
παιδίων, διὰ νὰ φθάσουν ταῦτα ἀσφαλῶς εἰς τὴν μητέρα των.

ΜΙΑ ΨΤΧΗ
Ἡ γραῖα, ἥτις ἔσωζε πολλοὺς τῶν ὀδόντων της, ἀφοῦ ἔφαγε τηγανητὸν ὀψάριον καὶ αὐγόν (συνήθεια
εἶναι νὰ μὴ κρεοφαγῶσιν ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας μετὰ τὸν θάνατον μέλους τῆς οἰκογενείας, εἰς τοὺς
τηροῦντας τὰ παλαιὰ ἔθιμα ἑλληνικοὺς οἴκους), ὕστερον ἤρχισε νὰ μασᾷ ὀλίγα ἀμύγδαλα· κ᾽ ἐπειδὴ δὲν
ὑπῆρχεν οἶνος, ἐσώζετο ὅμως ἀπὸ τῆς ἑσπέρας τῆς παρηγοριᾶς (τῆς τοῦ νεκρωσίμου δείπνου μετὰ τὴν
κηδείαν), ἐσώζετο, λέγομεν, ὀλίγη μαστίχα, ἡ γραῖα ἐζήτησε νὰ τῆς δώσουν νὰ πίῃ διὰ νὰ ξεπλύνῃ τὰ
δόντια της. Καὶ εἰς τὴν παρατήρησιν τῆς κόρης της, τῆς Μαρίνης, εἰπούσης ὅτι δὲν πίνουν μαστίχαν μετὰ
τὸ δεῖπνον, ἡ γραῖα ἀπήντησεν, ὅτι εἰς τὴν Ρωσίαν, ὅπου εἶναι καλοὶ χριστιανοί, ἔχει ἀκουστά της ὅτι
ἄλλο ἀπὸ ρακὴν δὲν πίνουν.
Προσεφέρθη ἡ μικρὰ φιάλη, καὶ ἡ γραῖα, σιγὰ-σιγά, ἐρρόφησε τρία μικρὰ ποτήρια. Ἔλεγεν ὅτι τῆς ἐπόνει
ἡ ψυχή της, καὶ τῆς ἔκαμνε καλόν< Ὁ Σάσος ὁ πρωτότοκος τῶν υἱῶν τῆς κυρίας Εὐφροσύνης ἔλειπεν,
εἶχεν ἐξέλθει μετὰ τὸ δεῖπνον, καὶ δὲν ἐπέστρεψεν ἀκόμη. Ὁ ἄλλος, ὁ Μῆτσος, εἶχε κατακοιμηθῆ. Καὶ
αὐτὸς εἶχε ζητήσει νὰ ἐξέλθῃ, ἀλλ᾽ ἡ μήτηρ τὸν παρεκάλεσε νὰ μείνῃ, νὰ μὴ ἀφήσῃ τὰς τρεῖς γυναῖκας
μόνας των. (1891)
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Ζ κεηοηθεζία-κεηαλάζηεσζε, θύρηος παράγοληας δηαβίωζες
γηα κεγάιο ποζοζηό ηοσ προλεωηερηθού πιεζσζκού ηες
ειιεληθής τερζολήζοσ (Υαζηώηες Η., Θαηζηαρδή-Hering Ο., Ακπαηδή Δ., 2006,
Οη Έιιελες ζηε Γηαζπορά, 15-210ς αηώλας, Βοσιή ηωλ Διιήλωλ)

 15νο- θαη 19νο αηώλαο : επηθξάηεζε ησλ Νζσκαλώλ

ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ειιελννξζόδνμνπ
θόζκνπ θαη εδξαίσζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο
 13νο -19νο αηώλαο : αξθεηέο πεξηνρέο ηεο
αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ βξίζθνληαλ ππό άιιεο
μέλεο θπξηαξρίεο κε καθξνβηόηεξε ηελ βελεηηθή
(λεζηά Ηνλίνπ, Θξήηε, Ρήλν)
 Ζ Νζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ε Βελεηηθή
Γεκνθξαηία ήηαλ απέξαληα δηνηθεηηθά θαη
νηθνλνκηθά θέληξα κε πνιπεζληθέο θνηλσλίεο

Αηηίεο εθπαηξηζκώλ
 Ξόιεκνη γηα πνιηηηθνύο θαη ζηξαηησηηθνύο ιόγνπο αιιά

θαη γηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα
 Ζ νηθνλνκηθή παξάκεηξνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα
ηελ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο. Νη
‘Έιιελεο ηελ πεξίνδν ηνπ 15νπ -17νπ αηώλα κεηαθηλνύληαη
ζε θνληηλέο ή καθξηλέο απνζηάζεηο.
 Κηθξέο κεηαθηλήζεηο πξνο άζθεζε κνξθήο εξγαζηώλ
εμεγνύληαη από ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθώλ δνκώλ
ηεο επνρήο.
 Ξνιινί κεηαθηλνύληαη ζε καθξηλέο απνζηάζεηο από
Αλαηνιηθά πξνο Γπηηθά γηα λα απνθύγνπλ ηελ νζσκαληθή
επέθηαζε αιιά θαη πξνο αλαδήηεζε θαιπηέξσλ ζπλζεθώλ
δηαβίσζεο

Σάξηεο ησλ παξνηθηώλ ηνπ 18 νπ αηώλα
Περίοδος αθκής ηες ειιεληθής δηαζποράς
Γύν νκάδεο εγθαηάζηαζεο ειιεληθώλ πιεζπζκώλ:
 α. δπηηθά ηεο Βηέλλεο, πρ Βηέλλε, Ρεξγέζηε, Ιηβόξλν,
Καζζαιία θιπ
 β. αλαηνιηθά ηεο Βηέλλεο, πρ ζεκεξηλή Νπγγαξία,
Ρξαλζπιβαλία, Ονπκαλία Οσθραλία , Λόηηα
Ρωζία

Περηορηζκέλες οηθολοκηθές κεηαθηλήζεης ζηα πιαίζηα ηωλ έληολωλ
κεηαλαζηεσηηθώλ ροώλ ιόγω ποιεκηθώλ ζσγθρούζεωλ θαη ο ρόιος
ηες ηζαρηθής ποιηηηθής ζηε ρύζκηζε ηωλ κεηαλαζηεσηηθώλ ρεσκάησλ

 Νη

Έιιελεο έδεζαλ γηα αηώλεο
ζηηο
ζπλνξηαθέο πεξηνρέο ηεο Νζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο θαη ηεο Οσζίαο. Ππνξαδηθέο
κεηαλαζηεύζεηο (15νο – 18νο αηώλαο) πνπ
νθείινληαη ζε κηα πνηθηιία νηθνλνκηθώλ θαη
πνιηηηθώλ
ιόγσλ
θαη
ζηαζεξέο
κεηαλαζηεύζεηο (18νο – αξρέο 20νπ αηώλα),
ιόγσ πνιέκσλ ζηελ πεξηνρή, ζεκάδεςαλ
ηελ ηζηνξία ησλ κεηαθηλήζεσλ.

 Πηα αζηηθά θέληξα ηεο Οσζίαο θαη ηεο

Νπθξαλίαο, ππήξραλ κηθξά ειιεληθά
εκπνξηθά θέληξα από ηνλ 16ν αηώλα. Νη
Έιιελεο
απηώλ
ησλ
πεξηνρώλ
νξγάλσζαλ ζπληερλίεο θαη απέζπαζαλ
από ηε Κόζρα θαη ηελ Αγία
Ξεηξνύπνιε εηδηθά πξνλόκηα γηα ηηο
νηθνλνκηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο.

 Ρν πην ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο είλαη απηό ηεο

Θξηκαίαο γηαηί ραξαθηεξίδεηαη από ηζηνξηθή ζπλέρεηα ζηελ πεξηνρή. Ήδε
από ηελ επνρή ηεο επέιαζεο ησλ Γόηζσλ, νη Έιιελεο είραλ ξηδώζεη ζηελ
πεξηνρή. Κεηά ηελ έιεπζε ησλ Ραηάξσλ ην 1223 – 1253, δνύζαλ εηξεληθά
καδί ηνπο. Πηελ αξρή ηεο Νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, νη Έιιελεο ηεο
Λόηηαο Θξηκαίαο έδεζαλ ζηηο πόιεηο θαη ζε δεθάδεο ειιεληθά ρσξηά. Π’
απηή ηελ πεξίνδν γλώξηζαλ κηα ηδηαίηεξε δεκνγξαθηθή αλάπηπμε, ιόγσ ηεο
κεηαλάζηεπζεο ησλ ζπκπαηξησηώλ ηνπο από ηνλ Δύμεηλν Ξόλην. Απηό ην
γεγνλόο ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ζπλύπαξμεο κε ηνπο
κνπζνπικαληθνύο ή άιινπο πιεζπζκνύο. Πηα ηέιε ηνπ 15νπ αηώλα, νη
Έιιελεο ηεο Θξηκαίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Αξκέληνπο θαη ηνπο Δβξαίνπο
Θαξατηεο θπξηαξρνύζαλ ζηνπο πην πνιινύο εκπνξηθνύο δξόκνπο ηεο
Καύξεο Θάιαζζαο. Ν αξηζκόο ηνπο κεηώζεθε ζεκαληηθά κεηά ην 16ν
αηώλα. Νη Έιιελεο ράλνπλε ηε γιώζζα ηνπο θαη κηιάλε έλα ηαηαξηθό
ηδίσκα. Δίλαη ηόζν απνκαθξπζκέλνη γεσγξαθηθά θαη πνιηηηζκηθά από ηνλ
ειιεληθό ρώξν πνπ ε αθνκνίσζή ηνπο ζηνλ ηαηαξηθό ρώξν είλαη
αλαπόθεπθηε.

 Θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνξαδηθώλ κεηαλαζηεύζεσλ, νη

νηθνλνκηθέο κεηαλαζηεύζεηο ησλ Διιήλσλ ήηαλ πνιύ
πεξηνξηζκέλεο. Ρνλ 18ν αηώλα, θάπνηεο έγηλαλ κε ζθνπό
ηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο.
Δξγάηεο
Ξόληηνη αλζξαθσξύρνη, πνπ θαηάγνληαλ από ηελ
Αξγπξνύπνιε, θιήζεθαλ από ηηο γεσξγηαλέο αξρέο λα
δνπιέςνπλ ζηα νξπρεία ηεο πεξηνρήο Αιαβεξληί θαη
Αρηαιί. Ν βαζηιηάο ηεο Αλαηνιηθήο Γεσξγίαο, Ζξαθιήο Β΄
(1760 – 1798) ήζειε λα αλαπηύμεη ηελ εμόξπμε
θνηηαζκάησλ ρξπζνύ, αξγύξνπ, ραιθνύ θαη ζηδήξνπ πνπ
έδηλε κεγάια θέξδε. Απηέο νη εγθαηαζηάζεηο ησλ Διιήλσλ
είραλ πξνζσξηλό ραξαθηήξα.

 Κόιηο

ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, νη Ξόληηνη μεθηλνύλ λα
κεηαλαζηεύνπλ καδηθά πξνο ηνλ Θαύθαζν αιιά γηα δηαθνξεηηθνύο
ιόγνπο. Ζ θνηλσληθνπνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή επλόεζε ηηο
κεηαθηλήζεηο, πνπ ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε πνιέκνπο πνπ μέζπαζαλ ζ’
απηή ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθώλ ησλ
Οώζσλ δηθαηνινγνύληαλ από ηε ζέιεζε θαη θακηά θνξά από ηελ
επείγνπζα θαηάζηαζε γηα ηνπο ρξηζηηαληθνύο πιεζπζκνύο λα
εγθαηαιείςνπλ ηηο νζσκαληθέο πεξηνρέο θαη λα κεηαλαζηεύζνπλ πξνο
κηα θηιηθή νξζόδνμε ρώξα. Νη ηζαξηθέο αξρέο ήζειαλ λα εθαξκόζνπλ
κηα παξεκβαηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, γηα λα πξνζειθύζνπλ ηνπο
θηιηθνύο ηνπο πιεζπζκνύο, αιιά θαη πιεζπζκνύο ηθαλνύο λα
ζπκβάινπλ
ζηελ
νηθνλνκηθή
αλάπηπμε
λέσλ
πεξηνρώλ.
Σξεζηκνπνίεζαλ ηνπο Έιιελεο γηα λα επνηθίζνπλ αγξνηηθέο πεξηνρέο,
γηα λα απμήζνπλ ην δπλακηθό ηνπ ζηξαηνύ ή αθόκα γηα λα θαιύςνπλ
δηνηθεηηθέο αλάγθεο.

 Γη΄απηό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ξξώηνπ

Οσζνηνπξθηθνύ πνιέκνπ (1806 – 1812), νη
Οώζνη
έθηηαμαλ
κηα
επηηξνπή
κεηαλάζηεπζεο ρξηζηηαλώλ ζηνλ Θαύθαζν.
Απηή ε επηηξνπή ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή
κηαο πνιηηηθήο πνπ ζα θηάζεη ζην απόγεηό
ηεο κεηά ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα
θαη κέρξη ηνλ Ξξώην Ξαγθόζκην Ξόιεκν.

 Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ πξηλ θαη κεηά ησλ ηεζζάξσλ

ξσζνηνπξθηθώλ πνιέκσλ πνπ άιιαμαλ πνιιέο θνξέο ηα
ζύλνξα θαη πνπ επέβαιαλ κεηαθηλήζεηο ζηνπο θαηνίθνπο
ηνπο, ε επηηξνπή ηεο κεηαλάζηεπζεο επσθειήζεθε από ηα
γεγνλόηα γηα λα πινπνηήζεη ηα ζρέδηά ηεο. Νη ξώζηθεο
αξρέο αλέιαβαλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πιεζπζκώλ,
δίλνληάο ηνπο δηνηθεηηθά πξνλόκηα θαη νηθνλνκηθέο
ειαθξύλζεηο.
Θακηά θνξά, όηαλ νη ζπλζήθεο ησλ
κεηαθηλήζεσλ ην απαηηνύζαλ, επόπηεπαλ ηε κεηαθίλεζε
ησλ κεηαλαζηώλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπο
κέζα ζε πεξηνρέο πνπ πξόζθαηα έβγαηλαλ από πνιεκηθέο
ζπγθξνύζεηο.

Ξόιεκνη θαη αιιαγή ησλ ζπλόξσλ

 Νη πξώηεο κεηαθηλήζεηο πνπ νθείινληαλ ζε ηνπηθέο

δηελέμεηο αθνξνύλ ηηο κεηαλαζηεύζεηο ηνπ ηέινπο ηνπ
14νπ αηώλα θαη σο ην 16ν αηώλα. Νη κεηαλαζηεύζεηο απηέο
νθείινληαη ζηε θπγή ησλ ρξηζηηαληθώλ πιεζπζκώλ κεηά
ηελ νζσκαληθή θαηνρή. Κηιάκε θπξίσο γηα ηε θπγή ησλ
θπξίαξρσλ ηάμεσλ πξνο ρώξεο πην ζηαζεξέο πνιηηηθά.
Έλα κεγάιν κέξνο από απηνύο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο
πεξηνρέο ηεο Θξηκαίαο θαη ηεο πεξθαπθαζίαο. Θαηά ηε
δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ, ε Οσζία δελ πξνζειθύεη
ηνπο Έιιελεο. Ρν Κεγάιν Γνπθάην ηεο Κνζρνβίαο δελ
ζεσξνύληαλ επλντθόο ηξόπνο εγθαηάζηαζεο.

 Κόιηο ζην ηέινο ηνπ 17νπ αηώλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 18νπ, θαηά ηε

δηάξθεηα ησλ ξσζνηνπξθηθώλ πνιέκσλ, ν Κεγάινο Ξέηξνο (1689
– 1725) θαη νη δηάδνρνί ηνπο ήζειαλ λα ζπκκαρήζνπλ κε ηνπο
νξζόδνμνπο ιανύο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη ηνπ Θαύθαζνπ.
Πηε δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ βαζηιείαο ηνπ, νη Οώζνη άξρηζαλ λα
ελζαξξύλνπλ ηε κεηαθίλεζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε εβξατθώλ θαη
ρξηζηηαληθώλ πιεζπζκώλ. Γεξκαλνί, Βνύιγαξνη, Αξκέληνη θαη
Έιιελεο εγθαζίζηαληαη ζηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο θαη θπξίσο εθεί
πνπ νη κνπζνπικάλνη απνηεινύλ ηελ πιεηνλόηεηα.
Νη
κεηαθηλήζεηο πνπ αθνινύζεζαλ ηνπο ξσζνηνπξθηθνύο πνιέκνπο
ζρεηίδνληαλ κε ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο ηηο δηελέμεηο ελόο κεγάινπ
αξηζκνύ ειιεληθώλ πεξηνρώλ ηεο θπξίαο ρώξαο θαη ησλ λεζηώλ
ηνπ Αηγαίνπ πνπ ζπληάζζνληαλ κε ηελ ηζαξίλα Αηθαηεξίλε Β΄.

 Ρν

πξώην
κεηαλαζηεπηηθό
ξεύκα
παξνπζηάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξώηνπ ξσζνηνπξθηθνύ πνιέκνπ (1768 –
1774). Έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο πνιηηώλ
εγθαηέιεηςε ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαη
θαηεπζύλζεθε πξνο ηηο πεξηνρέο ησλ
Αςβνύξγσλ ζηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα θαη
ζηα βόξεηα Βαιθάληα.

 Ρν δεύηεξν κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα, πνπ ήηαλ θαη ην πην

καδηθό, ήηαλ απηό πνπ αθνινύζεζε ην ξσζηθό λαπηηθό κεηά
ηελ νπηζζνρώξεζή ηνπ από ην Αηγαίν πξνο ηνλ Δύμεηλν
Ξόλην ζηηο αξρέο ηνπ 1775. Πηηο πόιεηο ηνπ Θεξηο θαη ηνπ
Γεληθαιέ, πνπ είραλ θαηαθηεζεί ιίγν πξηλ από ηνπο Οώζνπο
ηεο Θξηκαίαο, απνβηβάζζεθαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ 1 770
άηνκα. Κεηά ηηο πηέζεηο ησλ Διιήλσλ ππεπζύλσλ ζηηο 28
Καξηίνπ 1773, ε Αηθαηεξίλε Β΄ δεκνζίεπζε έλα δηάηαγκα
πνπ όξηδε ηηο ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο ησλ Διιήλσλ ζηηο
παξαπάλσ πόιεηο. Ζ θαηαδίσμε ησλ Διιήλσλ ζηελ
Ξεινπόλλεζν ελίζρπζε ην πξνεγνύκελν κεηαλαζηεπηηθό
ξεύκα. Ωο ηα ηέιε ηνπ 1778, 5 000 Έιιελεο θηάζαλε ζηε
Λόηηα Οσζία.

 Κεηά ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ ξσζνηνπξθηθνύ

πνιέκνπ (1789 – 1792) θαη ηε ζπλζήθε ηνπ
Ηάζηνπ (1792), νη Έιιελεο ησλ νζσκαληθώλ
πεξηνρώλ κπνξνύζαλ λα κεηαθηλνύληαη πξνο
ηηο
ξώζηθεο
πεξηνρέο.
Απηό
ην
κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα αθνξνύζε έλα
κεγάιν αξηζκό ζηξαηησηώλ, αγξνηώλ,
εκπόξσλ, λαπηηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ.

 Ρν

1795, έλα θαηλνύξγην δηάηαγκα πξνέβιεπε ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ ζηελ Νδεζζό. Ξξνβιέπνληαλ
δύν ηύπνη εγθαηάζηαζεο: ε κία ζηα πεξίρσξα ηεο
Νδεζζνύ, ζηελ ύπαηζξν θαη ε άιιε ζηελ πόιε. Κπνξνύκε
λα παξαηεξήζνπκε όηη από ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα θαη ηηο
δύν πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηώλα, έλα κεηαλαζηεπηηθό
ξεύκα αξθεηά ζεκαληηθό ελίζρπζε ηελ ειιεληθή θνηλόηεηα
ηεο Νδεζζνύ θαη ησλ λεντδξπόκελσλ πόιεσλ. Απηό
πξνθάιεζε ην 1801 ηελ νξγή ηεο ςειήο Ξύιεο πνπ
δηαπίζησλε όηη έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ησλ παξαγσγηθώλ
ηεο δπλάκεσλ εγθαηέιεηπε ηα εδάθε ηεο γηα κηα άιιε
γεηηνληθή αιιά ερζξηθή ρώξα.

 Θαη άιια ηζηνξηθά γεγνλόηα επλόεζαλ ηηο κεηαλαζηεύζεηο.

Κεηαμύ 1821 θαη 1823 έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο Διιήλσλ
θαηεπζύλζεθαλ πξνο ηελ πεξθαπθαζία, ιόγσ ηεο θαηάζηαζεο
πνπ επηθξαηνύζε κεηά ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε. Φνβνύληαλ
γηα βηαηόηεηεο από ηε κεξηά ησλ Ρνύξθσλ. Ρν 1822 – 1823 εθαηό
νηθνγέλεηεο από ηελ πεξηνρή ηεο Αξγπξνύπνιεο θηάζαλε ζην
ρσξηό Ρζηληζθαξό, ζηελ θνηιάδα ηεο Ρζάιθαο ζηε Γεσξγία. Γύν
ρξόληα αξγόηεξα δεθαπέληε νηθνγέλεηεο από ηελ Δξδεξνύκ
(Θενδνζηνύπνιε) εγθαηαζηάζεθαλ ζην ίδην κέξνο πνπ είραλ
εγθαηαζηαζεί ην 1813 – 1814 εηθνζηπέληε ειιεληθέο νηθνγέλεηεο
από ην Θαξο θαη ηελ Δξδεξνύκ. Έθηνηε, ε πεξηνρή ηεο Ρζάιθαο
απνηέιεζε έλα ζεκαληηθό θέληξν ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο ζηελ
πεξθαπθαζία.

 Ρν κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα ησλ Διιήλσλ

Ξνληίσλ πξνο ηνλ Θαύθαζν ζπλερίζηεθε κε
κηθξόηεξνπο ξπζκνύο. Απμάλεηαη κεηά ην
ξσζνπεξζηθό πόιεκν (1826 – 1827) θαη
θπξίσο κεηά ηνλ ηξίην ξσζνηνπξθηθό πόιεκν
(1828 – 1829). Ρα κεηαλαζηεπηηθά ξεύκαηα
καδηθνπνηνύληαη ηελ πεξίνδν κεηαμύ ηνπ
δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 19νπ αηώλα θαη ηεο
Νθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο (1917).

 Ρν 1828 – 1829 ρηιηάδεο Έιιελεο ηεο

Αξγπξνύπνιεο θαη ηεο Δξδεξνύκ
αθνινπζνύλ ηνλ εηηεκέλν ξώζηθν
ζηξαηό. Φνβνύληαη ηηο απεηιέο θαη ηηο
βηαηόηεηεο ησλ Ρνύξθσλ, γηαηί είραλ
εκθαλώο ηαρζεί κε ην ξώζηθν ζηξαηό
θαη ηνλ είραλε βνεζήζεη λα επηηεζεί
ζηελ Δξδεξνύκ.

 Νη πξώηεο νκάδεο (85 νηθνγέλεηεο εξγαηώλ κεηαιισξύρσλ) κπήθαλ ζηε ξσζηθή

επηθξάηεηα ην 1829 κε άδεηα πνπ είρε εμαζθαιίζεη ν ζηξαηεγόο Ξαζθέβηηο.
Θαηεπζύλζεθαλ αξρηθά πξνο ην Θαξο, κεηά ζηνλ παξακεζόξην ζηαζκό Γθνπκξί
(Αιεμαλδξνππόι, Ιεληλαθάλ) πνπ ππήξρε ην ινηκνθαζαξηήξην θαη κεηά πξνο
ηελ Ρηθιίδα. Νη πην πνιινί εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ θνηιάδα ηεο Ρζάιθαο ζηε
Γεσξγία. Δπέιεμαλ ην ρσξηό Ρζίηζθαξν. Δπξόθεηην γηα 60 νηθνγέλεηεο. Ρν
ρσξηό Ρζίηζθαξν επηιέρζεθε σο κεηαβαηηθόο ζηαζκόο. Ίδξπζαλ έηζη ζαξάληα
ηξία ρσξηά, ηα νπνία ζήκεξα είλαη γλσζηά σο ηα ρσξηά ηεο Ρζάιθαο. Ρα ρσξηά
απηά επηιέρζεθαλ, είηε γηαηί είραλ εγθαηαιεηθζεί γηα ιόγνπο αζθάιεηαο από ην
18ν αηώλα, είηε γηαηί θαηνηθνύληαλ πεξηνδηθά από ηνπο Ραηάξνπο. Πε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο, νη Έιιελεο έπνηθνη ίδξπαλ θαηλνύξγηα ρσξηά ζηα νπνία είραλ ηελ
πιεηνςεθία. Έηζη κεηαμύ ησλ 2 600 θαηνίθσλ ηεο Ρζάιθαο ην 1830, νη 1 900
ήηαλ Έιιελεο θαη νη άιινη Αξκέληνη. Γύν ρξόληα αξγόηεξα απνγξάθηεθαλ 18
ειιεληθά ρσξηά κε 532 νηθνγέλεηεο (3 381 άηνκα από ηα νπνία 1 336 παηδηά).
Νη νηθνγέλεηεο πνπ θαηάγνληαλ από ηε Πάληα θακηά εθαηνζηή πεξίπνπ,
ίδξπζαλ ηα ρσξηά: Giaila, Pesstassi, Imera θαη Πάληα αζρνινύκελνη θπξίσο κε
ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ νηθνδνκή.

Ζ κεηαλάζηεπζε από ηελ πεξηνρή ηνπ Ξόληνπ πξνο ηε
Οσζία ζπλερίζηεθε ηελ πεξίνδν κεηαμύ 1830 θαη ηνπ
πνιέκνπ ηεο Θξηκαίαο (1853 – 1856) αιιά δελ έιαβε
κεγάιεο δηαζηάζεηο.
Ζ αλαζηνιή ησλ Διιήλσλ λα
εγθαηαιείςνπλ ηηο πεξηνρέο θαηαγσγήο ηνπο νθείιεηαη
ζηελ αζηαζή πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ ππήξρε ζηνλ
Θαύθαζν.
Ξνιιέο εμεγέξζεηο κνπζνπικαληθώλ ιαώλ
έγηλαλ ζηνλ αλαηνιηθό θαη δπηηθό Θαύθαζν. Θαηά ηε
δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ, ε πην ζεκαληηθή
κεηαλάζηεπζε ήηαλ απηή ησλ 260 νηθνγελεηώλ πνπ
θαηάγνληαλ από ηε Πάληα θαη πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ
Ρζάιθα.

 Κεηά

ηε κείσζε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξεπκάησλ,
θαζνξηζηηθό ξόιν ζην λέν θύκα κεηαλάζηεπζεο πνπ
αθνινύζεζε έπαημε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ηεο Θξηκαίαο
(1853 – 1856) θαη ν ξσζνηνπξθηθόο πόιεκνο 1877 – 1878.
Κε ην ηέινο απηνύ ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο
πόιεο Βαηνύκη από ηνπο Οώζνπο, ηα παξάιηα ηεο Καύξεο
Θάιαζζαο ππνδέρνληαη κεγάιν αξηζκό Διιήλσλ. Έηζη
κεηαμύ 1829 θαη 1882, 100 000 Έιιελεο Ξόληηνη
κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηε Λόηηα Οσζία θαη ηνλ Θαύθαζν.
Δγθαηαζηάζεθαλ ζηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο Καύξεο
Θάιαζζαο, ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζηελ ελδνρώξα ηεο
Γεσξγίαο θαη ηεο Αξκελίαο, ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.

 Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ επνίθσλ ηνπ Ξόληνπ ζηελ

πεξθαπθαζία έγηλε κε βάζε ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκό.
Νη κεηαλάζηεο εγθαηαζηάζεθαλ κε βάζε ηελ
θνηλσληθνεπαγγεικαηηθή ηνπο θαηεγνξία. Ζ επηινγή
ηνπ ηόπνπ εγθαηάζηαζήο ηνπο έγηλε κε βάζε ηηο
αλάγθεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο πξόζεζεο λα
δηαζπαζηεί
ε
κνπζνπικαληθή
κεηνλόηεηα.
Απνθεύρζεθε ζπζηεκαηηθά ην αλαθάηεκα ησλ
ειιεληθώλ θαη ησλ κνπζνπικαληθώλ πιεζπζκώλ. Ρα
ρσξηά Κεγάιε θαη Κηθξή Ηξαγθά, Sekitli, Vizirov,
Phtelon, Kesianton, Iranovka ηδξύζεθαλ.

 Κεηά ην ξσζνηνπξθηθό

πόιεκν ηνπ 1877 – 1878 έγηλαλ άηππεο
αληαιιαγέο πιεζπζκώλ παξόκνηεο κε απηέο πνπ έγηλαλ κεηά ηνλ πόιεκν
ηεο Θξηκαίαο ην 1853. Νη πνληηαθνί πιεζπζκνί κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηα
αλαηνιηθά, ζηηο πεξηνρέο ηνπ αλαηνιηθνύ Ξόληνπ πνπ θαηαθηήζεθαλ από
ηνπο Οώζνπο. Θέιαλε λα δήζνπλε ππό ηζαξηθή δηνίθεζε, ζε πεξηνρέο πνπ
επηιέμαλε ιόγσ ηεο γεηηλίαζήο ηνπο κε ηηο πεξηνρέο θαηαγσγήο ηνπο θαη
ησλ πξνλνκίσλ πνπ ηνπο δόζεθαλ από ηνπο Οώζνπο. Ζ πεξηνρή ηνπ Θαξο
είλαη κηα ηέηνηα πεξίπησζε. Ν ειιεληθόο πιεζπζκόο απηήο ηεο πόιεο
απμαλόηαλε ζπλερώο, ελώ κέρξη ην 1860 δελ θαηνηθνύζε θαλέλαο
Έιιελαο. Ξξέπεη παξ’ όια απηά λα ζεκεηώζνπκε όηη εθηόο ηεο
εγθαηάζηαζεο ησλ Διιήλσλ ηνπ Ξόληνπ ππήξρε θαη ε παιηλλόζηεζε
παιηώλ θαηνίθσλ πνπ είραλ πάεη ζηελ Ρζάιθα ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα.
Ξαξαηεξήζεθαλ επίζεο κεηαθηλήζεηο πξνο ην Αξληαράλ, ηελ Ακπραδία
(ζην ρσξηό Tselbelda) θαη ηελ Αηδαξία (Βαηνύκη). Πην Βαηνύκη ππήξρε
κηα ειιεληθή παξνπζία ήδε από ην 1850. Πην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα ν
αξηζκόο ησλ Διιήλσλ απμήζεθε ζεκαληηθά.

 Απηέο νη κεηαθηλήζεηο ήηαλ ην απνηέιεζκα :

Α. ησλ αιιαγώλ ησλ ζπλόξσλ
Β. ηεο ξώζηθεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο.
 Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο ηζαξηθήο Οσζίαο
ήηαλ ζαθέζηαηα θαζνξηζκέλε ήδε από ηα κέζα
ηνπ 18νπ αηώλα θαη έθηνηε έρνπκε πνιιέο
πεξηπηώζεηο κεηαθηλήζεσλ πνπ παξαθηλνύληαη
από απηήλ ηελ παξεκβαηηθή πνιηηηθή.

‘Ίδξπζε ησλ ειιεληθώλ
πόιεσλ θαη ρσξηώλ ζηε
Γεσξγία θαη ζηε Λόηηα Οσζία

‘Ίδρσζε ηωλ ειιεληθώλ
πόιεωλ θαη τωρηώλ ζηε
Γεωργία θαη ζηε Λόηηα
Ρωζία (ζσλέτεηα)

Ζ ηζαρηθή κεηαλαζηεσηηθή ποιηηηθή θαη οη
δσλαηόηεηες γηα ηοσς Έιιελες κεηαλάζηες.
 Ρν

καληθέζην ηεο Αηθαηεξίλεο Β’ ζηηο 4
Γεθεκβξίνπ ηνπ 1762, πνπ θαινύζε ηνπο
αιινδαπνύο λα κεηαλαζηεύζνπλ ζηε Οσζία, ήηαλ
κέζα ζην ηζηνξηθό πιαίζην ηεο επνρήο. Απηό ην
καληθέζην ήξζε κεηά από έλα άιιν δηάηαγκα, (4
Νθησβξίνπ ηνπ 1762), πνπ έδηλε ζηε Γεξνπζία ηελ
νξηζηηθή άδεηα ηεο εγεζίαο ηνπ πνπξγείνπ
Δμσηεξηθώλ λα απνδερηεί ζην κέιινλ όινπο
απηνύο πνπ ζέιαλε λα εγθαηαζηαζνύλ ζηε Οσζία
εθηόο από ηνπο Δβξαίνπο.

 Πηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 1763, ε Αηθαηεξίλε

ε Β’ νξγάλσζε ην δηνηθεηηθό κεραληζκό ππνδνρήο ησλ
κεηαλαζηώλ. Βαζηθό όξγαλν ππνδνρήο ήηαλ ε Θαγθειαξία
Ξξνζηαζίαο Αιινδαπώλ. Απηή ε θαγθειαξία έπξεπε λα
ππνδερηεί ηνπο λεναθερζέληεο, λα επηβιέςεη έηζη, ώζηε ε
κεηάβαζή ηνπο θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο (θαηαζθεπή
ζπηηηώλ, πιηθά, δώα θαη ζπόξνη) λα γίλνπλ κέζα ζε όζν ην
δπλαηόλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο. Έπξεπε λα θξαηνύλ αξρείν
ησλ κεηαλαζηώλ ζην νπνίν θαηαγξάθαλε ηελ πεξηνπζία
πνπ εηζαγάγαλε ζηε ρώξα. Έπξεπε επηπιένλ λα
πξνζδηνξίζνπλ ηηο πεξηνρέο πνπ ήηαλ θαιύηεξεο γηα ηε
κεηαλάζηεπζε θαη λα πείζνπλ ηνπο κεηαλάζηεο λα
εγθαηαζηαζνύλ εθεί. Ξαίξλνπλ κηα ζεηξά από πξνλόκηα.

 Άιια επηδόκαηα πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θύξηαο

θαηνηθίαο θαη ππήξρε επίζεο ε δπλαηόηεηα δσξεάλ
παξαρώξεζεο κηαο θάξκαο ή ελόο εξγαζηεξίνπ γηα κηα ηέρλε.

 Γηα ηνπο Έιιελεο, απηά ηα πξνλόκηα δόζεθαλ γηα πξώηε

θνξά ζε απηνύο πνπ κεηαθηλήζεθαλ από ηελ Θξηκαία ζηελ
Αδνθηθή πεξηνρή θαη θπξίσο πξνο ηελ πόιε ηεο Καξηνύπνιεο.
Ζ Αηθαηεξίλε Β΄ κε ην πξώην δηάηαγκα ην 1779 θαη έλα άιιν
ην 1790 θαζόξηζε ηελ πεξηνρή ηεο Αδνθηθήο σο ηνλ θαηεμνρήλ
ρώξν εγθαηάζηαζεο ησλ ειιεληθώλ νηθνγελεηώλ. Απηά ηα
δηαηάγκαηα θαζνξίδαλε όηη νη Έιιελεο απηήο ηεο πεξηνρήο ζα
είραλε ηε δηθηά ηνπο δηνηθεηηθή ελόηεηα (okrug) θαη ηε δηθηά
ηνπο αζηπλνκηθή, δηθαζηηθή θαη πνιηηηζηηθή νξγάλσζε. Απηά
ηα πξνλόκηα θαηαξγήζεθαλ γηα ηε Καξηνύπνιε ην 1859.

Ίδρσζε ηες Καρηούποιες
 Ζ ίδξπζε ηεο πόιεο ηεο Καξηνύπνιεο από ηνπο Έιιελεο ζηα ηέιε ηνπ 18νπ

αηώλα αληηπξνζσπεύεη ην θαιύηεξν παξάδεηγκα ηεο παξεκβαηηθήο Οσζηθήο
κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ Καξηνύπνιε, ήηαλ ην ζεκαληηθόηεξν θέληξν
ηνπ ειιεληζκνύ ζηε Οσζία.
 Νη Έιιελεο έθπγαλ από ηελ Θξηκαία, ε νπνία ζην 2ν κηζό ηνπ 18νπ αηώλα
άιιαμε πνιιέο θνξέο θαηαθηεηέο. Έλα κεγάιν κέξνο απηώλ, θαζώο θαη άιισλ
ρξηζηηαληθώλ πιεζπζκώλ, κεηαλάζηεπζαλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Αδνθηθήο
Θάιαζζαο, ζηα παξάιηα αιιά θαη ζην εζσηεξηθό. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ
ειιεληθνύ πιεζπζκνύ έγηλε ην θαινθαίξη θαη ην θζηλόπσξν ηνπ 1778 κε ηε
ζύκθσλε γλώκε ηνπ Ραηάξνπ Σαλ Σαρίκ Ρδηξέ, ηε δσξνδνθία κεξηθώλ
αμησκαηνύρσλ ηνπ, ηε κεζνιάβεζε ηνπ Έιιελα κεηξνπνιίηε Ηγλάηηνπ θαη ηε
βνήζεηα ζε κεηαθνξηθά θαη άιια κέζα ηνπ Οώζνπ ζηξαηεγνύ Alexandr
Vasilievich Suvorov.
 Ξέξαζαλ από ην Perekop θαη ην Krepost Aleksandrovskaia. Πηε ζπλέρεηα
ρσξίζηεθαλ ζε δύν κεγάιεο νκάδεο. Ζ πξώηε νκάδα θαηεπζύλζεθε πξνο ην
Ekaterinoslav θαη ε δεύηεξε νκάδα, πνπ ήηαλ θαη ν θύξηνο όγθνο, πξνρώξεζε
βνξεηαλαηνιηθά. Θαηεπζύλζεθαλ πξνο ηηο αθηέο ηνπ πνηακνύ Solonaia θαη
πξνζπάζεζαλ λα ηδξύζνπλ κηα λέα πόιε, ηε Καξηνύπνιε.

 Αιιά νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ήηαλ πνιύ άζρεκεο θαη αλαγθάζηεθαλ λα

δεηήζνπλ από ηηο ξσζηθέο αξρέο κηα άιιε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο. Κε ηε
βνήζεηα ηνπ κεηξνπνιίηε Ηγλάηηνπ επηηεύρζεθε κηα άιιε θαηαλνκή ηνπ
πιεζπζκνύ. Νη Έιιελεο πήγαλε πην λόηηα θνληά ζηελ θαηλνύξηα πόιε Pavlovsk,
ηελ νπνία νλόκαζαλ Καξηνύπνιε θαη νη Νπθξαλνί θνδάθνη πήγαλε πξνο ηνλ
πνηακό Solonaia. Ίδξπζαλ εθεί δεθαελληά ειιεληθά ρσξηά θαη αξγόηεξα
εηθνζηηέζζεξα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ εδαθώλ πνπ ηνπο παξαρώξεζε ε
Αηθαηεξίλε Β΄.
 Ξνιινί από ηνπο Έιιελεο απηνύ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ ξεύκαηνο επέζηξεςαλ
ζηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο, ζηελ Θξηκαία ζηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ. Απηή ε
παιηλλόζηεζε ήηαλ παξάλνκε σο ην 1780, αιιά κεηά ηελ θαηνρή ηεο Θξηκαίαο
από ηνπο Οώζνπο θαη ηελ ηειηθή ηεο πξνζάξηεζε ζηε Οσζία ην 1793, νη
επαλαπαηξηζκνί πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Έλα κέξνο ησλ Διιήλσλ ηεο Αδνθηθήο
επαλαπαηξίζηεθαλ. Κε ην δηάηαγκα ηνπ 1784, νη Έιιελεο θαη νη Αξκέληνη
μαλαπόθηεζαλ ην ζπίηη ηνπο θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο.
 Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αδνθίθεο, νη
ξώζηθεο αξρέο άξρηζαλ ηε ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ πνπ πξνέξρνληαλ από
πεξηνρέο πνπ θαηέθηεζαλ νη Ρνύξθνη. Ρνπο πξνώζεζαλ ζηηο θαηλνύξγηεο
εγθαηαζηάζεηο ζηε Λόηηα Οσζία, ζηελ Θξηκαία, ζηε Λόηηα Νπθξαλία, ζηε
Βεζαξαβία θιπ.

Κεηαλαζηεύζεης λέωλ ειιεληθώλ πιεζσζκώλ

 Νη ζπλζήθεο πνπ ζπλάληεζαλ νη πξώηνη Έιιελεο κεηαλάζηεο δελ

είραλ θακηά ζρέζε κε ηηο ππνζρέζεηο ηεο Αηθαηεξίλεο Β’ θαη ηνπ
πξίγθηπα Ξνηέκθηλ.
 Νη δπζθνιίεο εγθαηάζηαζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηε «Λέα Οσζία»
ήηαλ ηεξάζηηεο.
 Ρν ξώζηθν κεηαλαζηεπηηθό πξόγξακκα εληζρύζεθε από ηελ άθημε
ησλ Διιήλσλ ηεο Κηλόξθα (1782) θαη ησλ ειιεληθώλ θέληξσλ ηεο
βνξεηνδπηηθήο Βαιθαληθήο.

19ος αηώλας: ΛΔΟ ΥΑΡΑΘΣΖΡΑ ΣΩΛ ΔΙΙΖΛΗΘΩΛ
ΚΔΣΑΛΑΣΔΤΔΩΛ ΣΟ ΘΑΤΘΑΟ

 Ρν δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα, νη ειιεληθέο κεηαλαζηεύζεηο ζηνλ

Θαύθαζν παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Δμαξηώληαη θπξίσο από ην
πξόγξακκα επνηθηζκνύ ηεο ηζαξηθήο Οσζίαο πνπ ζηόρεπε ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε θαη ζηνλ θνηλσληθό θαη εζλνινγηθό κεηαζρεκαηηζκό ησλ
πεξηνρώλ ηνπ Θαπθάζνπ πνπ πξνζαξηίζηεθαλ πξόζθαηα ζηε Οσζία. Θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηόδνπ, ζεκαληηθά κεηαλαζηεπηηθά ξεύκαηα
αθνξνύλ ηνπο κνπζνπικαληθνύο πιεζπζκνύο ηνπ Θαπθάζνπ πνπ
κεηαθηλνύληαη πξνο ηελ Νζσκαληθή Απηνθξαηνξία, θαζώο θαη ησλ
Διιήλσλ ρξηζηηαλώλ ησλ πεξηνρώλ ηεο Αλαηνιίαο πνπ δνύζαλ ππό
νζσκαληθό δπγό πξνο ηα ξώζηθα εδάθε. Νη Οώζνη θάλνπλ ζεκαληηθέο
πξνζπάζεηεο γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηα θαηλνύξγηα ηνπο εδάθε. Γηώρλνπλ
ηνπο κνπζνπικαληθνύο πιεζπζκνύο πξνο ηα εδάθε ηεο Νζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο. Έηζη νη Θνύξδνη, νη Ράηαξνη ηεο Θξηκαίαο θαη θπξίσο νη
Θηξθάζηνη θαη νη Ακπράδηνη, αλαγθάζηεθαλ λα θύγνπλ. Δγθαηαζηάζεθαλ κε
άλαξρν ηξόπν θαηά ρηιηάδεο θαη θαηά άιινπο θαηά εθαηνληάδεο ρηιηάδεο,
ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.

Ζ επίδραζε ηωλ πιεζσζκηαθώλ κεηαθηλήζεωλ ζηολ Πόληο
 Ζ εγθαηάζηαζή ηνπο δεκηνύξγεζε πνιιά πξνβιήκαηα ζηνπο θαηνίθνπο

ηνπ Ξόληνπ θαη πνιινί ρξηζηηαλνί αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ
ηελ πεξηνρή θαηαγσγήο ηνπο. Νη νζσκαληθέο αξρέο εθδίσμαλ έλα
κεγάιν αξηζκό απηνρζόλσλ κνπζνπικάλσλ θαη ρξηζηηαλώλ.
Αλάγθαζαλ άιινπο ληόπηνπο πιεζπζκνύο, κνπζνπικάλνπο θαη
ρξηζηηαλνύο, λα αλαιάβνπλ ηελ ππνδνρή ησλ λεναθηρζέλησλ. Έπξεπε
λα κνηξαζηνύλ ην θαγεηό ηνπο, ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ηνπο θαη ην
ζπίηη ηνπο. Ζ νζσκαληθή απηνθξαηνξία δήκεπζε εθηάζεηο πνπ αλήθαλ
ζηνπο ρξηζηηαλνύο. Νη θόξνη απμήζεθαλ, νη ζπλζήθεο δσήο θαη πγηεηλήο
ήηαλ αλεπαξθείο θαη μέζπαζαλ επηδεκίεο ρνιέξαο θαη θπκαηίσζεο. Ζ
θαηάζηαζε ήηαλ ηδηαίηεξα νμπκέλε.

Ζ ΕΩΖ ΣΑ ΤΛΟΡΑ ΣΖ ΡΩΗΑ ΘΑΗ ΣΖ
ΟΘΩΚΑΛΗΘΖ ΑΤΣΟΘΡΑΣΟΡΗΑ

 Ζ δσή ζηα ζύλνξα ησλ δύν απηνθξαηνξηώλ ήηαλ εμαηξεηηθά

επηθίλδπλε. Θάησ από ηελ πίεζε ησλ Οώζσλ αμησκαηνύρσλ, νη
νζσκαληθέο αξρέο δελ κπνξνύζαλ παξά λα επηηξέςνπλ ζηνπο
ρξηζηηαληθνύο πιεζπζκνύο λα θύγνπλ ζηε Οσζία.
 Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ηζαξηθέο αξρέο πξνζέιθπαλ ηνπο
ρξηζηηαληθνύο πιεζπζκνύο από ηα νζσκαληθά θαη πεξζηθά εδάθε. Νη
Έιιελεο, νη Αξκέληνη, νη Κνιδάβνη, αιιά θαη νη Νπθξαλνί αγξόηεο
εγθαηαζηάζεθαλ ζ΄ απηή ηελ πεξηνρή πνπ απνηεινύζε πάληα ην
κεηαθηλνύκελν ζύλνξν ηεο ξσζηθήο απηνθξαηνξίαο. Δθαηνληάδεο
ειιεληθέο θαη αξκέληθεο νηθνγέλεηεο από ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ησλ
Θνηπώξσλ (Ordu), ηεο Θεξαζνύληαο θαη ηεο Ακηζνύ (Πακςνύληα)
εγθαηαζηάζεθαλ ζ’ απηή ηελ πεξηνρή αζθπθηηώληαο από ηελ αύμεζε
ησλ θόξσλ πνπ ηνπο επέβαιαλ νη νζσκαληθέο αξρέο. Νη Ξόληηνη πνιύ
γξήγνξα ζπκκεηείραλ ζε απηή ηε κεηνηθεζία.

 Ρν 1863, 400 νηθνγέλεηεο από ηα Θνηύσξα θαη 100 νηθνγέλεηεο από ηα κεηθηά

ρσξηά ηνπ Ιαδηζηάλ δηέζρηζαλ ηα ζύλνξα. Κεηαμύ 1863 θαη 1868, πνιιέο
νηθνγέλεηεο εγθαηέιεηςαλ ηελ Αξγπξνύπνιε θαη ην 1868, 300 νηθνγέλεηεο από
ηε Πακςνύληα θαη ηα γύξσ ρσξηά εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ Θαύθαζν. Έλα κέξνο
ησλ Διιήλσλ ηεο Αξκελίαο εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καύξεο
Θάιαζζαο, ζηα ζύλνξα κε ηελ ζεκεξηλή Απηόλνκε Γεκνθξαηία ηεο Ακπραδίαο.
Νη Έιιελεο εγθαηαζηάζεθαλ ζηα κηθξά ρσξηά Kabardinga, Γθειεληδίθ, Krasnaia
Poliana θαη Vishoka. Ζ εγθαηάζηαζή ηνπο δηεπθνιύλζεθε από ηα πξνλόκηα πνπ
ηνπο παξαρώξεζαλ νη Οώζνη. Πηα ηέιε ηνπ 1860, ίδξπζαλ ζηελ Ακπραδία ηξία
ειιεληθά ρσξηά ζηα νπνία εγθαηαζηάζεθαλ θπξίσο νηθνδόκνη. Νη ηδξπηέο
έδσζαλ ζηα ρσξηά ηα νλόκαηα ηεο ειιεληθήο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο
Georgivskoe, Olgvinskoe, Aloxandrovskoe. Άιινη Έιιελεο είραλ ήδε
εγθαηαζηαζεί ζην Πνρνύκη πνιιά ρξόληα πξηλ ηελ ίδξπζε απηώλ ησλ ρσξηώλ,
όπσο γηα παξάδεηγκα 300 νηθνγέλεηεο Διιήλσλ λαπηηθώλ πνπ ήξζαλ ζην
Πνρνύκη ην 1858. Κεηαμύ 1876 θαη 1884, νη Ξόληηνη ίδξπζαλ θαη άιια ρσξηά
γύξσ από ην Βαηνύκη θαη ην Πνρνύκη.

Ζ εποτηθή κεηαλάζηεσζε κεηαηρέπεηαη ζε
κόληκε εγθαηάζηαζε ζηα ηέιε ηοσ 19οσ αηώλα
 Νη κεηαλάζηεο ήηαλ: επνρηθνί εξγάηεο, νηθνδόκνη από ηηο

πεξηνρέο ηνπ Αλαηνιηθνύ Ξόληνπ θαη θπξίσο από ηελ Θξόκλε
θαη ηελ Πάληα.
 Από ην 1880 – 1884 10.000 Παληένη κεηαλάζηεπζαλ ζηνλ
Θαύθαζν. Από απηνύο 500 νηθνγέλεηεο ίδξπζαλ 6 ρσξηά.
 Ρελ ίδηα πεξίνδν θαηλνύξγηα ρσξηά ηδξύζεθαλ ζηελ Ακπραδία
από άιινπο Ξόληηνπο (ην ρσξηό Marinskoe, όπνπ δνύζαλ 95
νηθνγέλεηεο από ηελ Δξδεξνύκ θαη ην ρσξηό Αηθαηεξίλνβθα κε
νηθνγέλεηεο από ηελ Ρξαπεδνύληα).
 Νη θάηνηθνη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο αζρνινύληαλ: κε ηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνύ, ηε κειηζζνθνκία, ηελ θηελνηξνθία
θαη ηηο θαηαζθεπέο. Ζ πην αθκαία πεξηνρή θαη ε πην
δξαζηήξηα νκάδα ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο ήηαλ απηή ζην
Βαηνύκη όπνπ κεηαμύ 1881 -1885 εγθαηαζηάζεθαλ νη πξώηεο
νηθνγέλεηεο από ηε Πάληα ηδξύνληαο θαη ηα πξώηα ρσξηά.

σλζήθες Δγθαηάζηαζες
 Πηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπο έπξεπε λα

αληηκεησπίζνπλ ηνπο εθηνπξθηζκέλνπο Γθξνπδίλνπο
θαη ηνπο Απράδηνπο κνπζνπικάλνπο, νη νπνίνη είραλ
κεηαλαζηεύζεη από ηε Ρνπξθία. Απηέο νη ειώδεο
πεξηνρέο πνπ ηηο ζέξηδε ε καιάξηα, κεηαηξάπεθαλ,
από απηνύο ηνπ πξσηνπόξνπο Ξόληηνπο ζε εύθνξεο
εθηάζεηο (θαιιηέξγεηεο ηζαγηνύ, εζπεξηδνεηδώλ,
δάθλεο θαη ζεξνηξνθίαο).
 Ζ ζλεζηκόηεηα ησλ Ξνληίσλ απηά ηα ρξόληα ήηαλ
κεγάιε.

Ζ 1ε επαθή ηωλ λέωλ κεηαλαζηώλ κε ηελ
ειιεληθή δηαζπορά ηες περηοτής
 Ξινύζηεο νηθνγέλεηεο ηεο Νδεζζνύ, ηεο Ραγαλξόγθ ,

ηεο Καξηνύπνιεο έζηεηιαλ βνήζεηα ζηνπο Ξόληηνπο
πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζ’ απηέο ηηο πεξηνρέο ηεο
Αηδαξίαο, κε ζηόρν λα ζπκβάινπλ ζηε θαιπηέξεπζε
ησλ ζπλζεθώλ εγθαηάζηαζεο ζπκπαηξησηώλ ηνπο
ζηηο λέεο αγξνηηθέο πεξηνρέο.
 Π’ απηέο ηηο πεξηνρέο νη Ξόληηνη αγξόηεο ήηαλε
αθηήκνλεο θαη δνύιεπαλ ζαλ εξγάηεο γεο θαη πνιύ
ζπρλά παξέκελαλ δνύινη θαη κεηά ηε θαηάξγεζε ηεο
δνπιεηάο.
 Ξνιινί ιίγνη ήηαλε απηνί πνπ είραλε κηθξά θηήκαηα.

Ιόγοη εγθαηάζηαζες ηωλ Ποληίωλ ζηο
Βόρεηο Θαύθαζο
 Δπλντθά κέηξα γηα ηε θαιιηέξγεηα θαη ην εκπόξην ηνπ θαπλνύ







ηε πεξίνδν 1887-1891 έιθνπλ ηνπ Ξόληηνπο λα
κεηαλαζηεύζνπλ ζηηο επαξρίεο Πηαπξνύπνιεο θαη
Θξαζλνληάξ.
Ίδξπζε ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο ηνπ Γθειεληδίθ, ζήκεξα έλα
από ηα ζεκαληηθόηεξα θέληξα ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Οσζίαο.
60 – 100 νηθνγέλεηεο εγθαζίζηαληαη ζηα παξάιηα ηεο
Ακπραδίαο.
Πηελ ελδνρώξα ησλ λέσλ παξαιηαθώλ ρσξηώλ θαη ησλ πόιεσλ
δεκηνπξγνύληαη θαη άιιεο αγξνηηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Ρν Βαηνύκη δηπιαζηάδεη ην πιεζπζκό ηνπ (3.500 άηνκα ζηηο
παξακνλέο ηνπ 1νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ).
Σσξηά ηεο Ρζάιθαο: 10.800 άηνκα (ην 28% ησλ Διιήλσλ ηεο
Γεσξγίαο)

Αιιαγή ηοσ ταραθηήρα ηωλ κεηαθηλήζεωλ θαη ε ζέζε ηες
ειιεληθής δηαζποράς ζηα πιαίζηα ηες επέθηαζες ηοσ ζοβηεηηθού
θράηοσς
 Ρα «ρξπζά» ρξόληα ηεο γέλλεζεο ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο ζηνλ

Θαύθαζν θαη ηεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθήο παξνπζίαο ησλ Διιήλσλ
ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηνπ Θαπθάζνπ
ζπλνδεύηεθαλ από τρόληα παραθκής ηεο δηαζπνξάο.
 Ζ Οθηωβρηαλή Δπαλάζηαζε θαη ηα θνηλσληθνπνιηηηθά
γεγνλόηα πνπ αθνινύζεζαλ νδήγεζαλ ηε δηαζπνξά λα θόςεη
θάζε ηεο ζρέζε κε ηε κεηξόπνιε.
 Ζ
ειιεληθή
δηαζπνξά
κεηεμειίζζεηαη
ζε
κηα
θοηλωληθοποιηηηζκηθή
εζλοηηθή
θοηλόηεηα
ηες
ζοβηεηηθής θοηλωλίας. Ζ πνιηηηζκηθή ηεο δηαρξνληθόηεηα θαη
ε ζεκαληηθή αθκή ησλ πξώησλ ρξόλσλ κεηά ηελ επαλάζηαζε
δελ κπνξνύλ παξά λα κειεηεζνύλ κέζα ζην πιαίζην ησλ
θαηλνύξγησλ πνιηηηθώλ θαη ηδενινγηθώλ δεδνκέλσλ ηεο επνρήο.

 ε ότι αφορά ςτην εθνική ςυνείδηςη των Ελλήνων τησ Ρωςίασ, αυτή

αποτελεί κεντρικό ζήτημα τησ κυρίαρχησ βιβλιογραφίασ που
παράγεται ςτην Ελλάδα μετά το 1990 και ειδικότερα μετά το 2000,
και παρουςιάζει αρκετά προβλήματα ςτον τρόπο που προςεγγίζεται.
 τη βιβλιογραφία γίνεται λόγοσ για ςύνδεςη των Ποντίων που
φτάνουν ςτην περιοχή τησ Ρωςίασ κατά τον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα, με
τουσ Έλληνεσ αποίκουσ ςτην εποχή τησ αρχαιότητασ.
 Επίςησ γίνονται αναφορέσ με όρουσ καταγωγήσ και πεπρωμένων τησ
φυλήσ.
 Αυτό που ςυμβαίνει από τον 18 α,ι όπωσ έχουμε ήδη αναφέρει, είναι
ότι οι Έλληνεσ φτάνουν όλη αυτή την περίοδο ςτην περιοχή εξαιτίασ
των Ρωςοτουρκικών πολέμων αλλά και τησ εφαρμοζόμενησ
εποικιςτικήσ πολιτικήσ των Σςάρων.

 Πολλοί ελληνικοί πληθυςμοί εκρωςίζονται με το πέραςμα των

ετών,
ενώ
όπου
υπάρχουν
ανταγωνιςμοί
μεταξύ
μουςουλμανικών και χριςτιανικών κοινοτήτων, τα πολιτιςτικά
χαρακτηριςτικά αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή.
 Οι εθνικιςτικέσ κινήςεισ που δημιουργούνται τα επόμενα
χρόνια, είναι δημιούργημα τησ ελληνικήσ αςτικήσ τάξησ και
ςχετίζονται με ςυγκεκριμένεσ ιςτορικέσ διεργαςίεσ.
 Σο ζήτημα τησ πολιτικήσ οργάνωςησ των Ποντίων εμφανίζεται
επίςημα κατά το 1907 μέςω τησ εφημερίδασ τησ Οδηςςού
«Κόςμοσ».
 Η οργάνωςη ςε εθνική βάςη και η καλλιέργεια του εθνικιςμού
ςτισ εργαζόμενεσ τάξεισ, εξυπηρετεί απόλυτα το ελληνικό
κεφάλαιο αφού κάνει πιο αποτρεπτικέσ τισ ςοςιαλιςτικέσ ιδέεσ
ςτο λαό.

 το εςωτερικό τησ ποντιακήσ αςτικήσ τάξησ εμφανίζονται δύο

βαςικέσ τάςεισ. Η μια επιζητά τη ςυμμετοχή ςτα κρατικά πόςτα
ενώ η άλλη θεωρεί ζωτικό το αίτημα τησ αυτονομίασ.
 Μέχρι και τουσ βαλκανικούσ πολέμουσ ο εθνικιςμόσ δε φαίνεται
να έχει επηρεάςει ιδιαίτερα τισ λαΰκέσ μάζεσ.
 Με την έναρξη του Πρώτου Παγκοςμίου Πολέμου ξεςπούν
εθνικιςτικέσ ςυγκρούςεισ ςτην ευρύτερη περιοχή που
κατοικούν Πόντιοι.
 Οι Έλληνεσ αςτοί ςυμμετέχουν και υποδαυλίζουν τισ
ςυγκρούςεισ αυτέσ. Χαρακτηριςτικά το 1915, οργανώνεται
ελληνικό εθελοντικό ςώμα ςτην Οδηςςό με ςκοπό την
αναχώρηςη ςτο μέτωπο. Έτςι όμωσ αφήνουν εκτεθειμένουσ ςε
αντίποινα τουσ Έλληνεσ τησ Οθωμανικήσ Αυτοκρατορίασ.

 Επίςησ, παρατηρούνται φαινόμενα κατά τη διάρκεια του

πολέμου όπου, Έλληνεσ πότε ςυμμαχούν με Αρμένιουσ και
Σούρκουσ και πότε τουσ πολεμούν. Οι «ανίερεσ» αυτέσ
ςυμμαχίεσ, δημιουργούνται ςτη βάςη των ςυμφερόντων των
κυρίαρχων τάξεων.
 Οι μύθοι λοιπόν που καταςκευάζονται και παρουςιάζουν
διάφορουσ εθνικούσ εχθρούσ και φίλουσ δεν έχουν βάςη.
Αποτελούν εκ των υςτέρων καταςκευέσ.

Έλας ζσγθραηεκέλος δσλακηζκός (1956 – 1985): Οη
πρώηες κεηαθηλήζεης ζηελ Διιάδα
 Κεηά ην 1953, ε πνιηηηθή ηνπ ζνβηεηηθνύ θαζεζηώηνο πξνο ηνπο

Ξόληηνπο αιιάδεη. Ζ ζνβηεηηθή θπβέξλεζε επί ηεο πξνεδξίαο ηνπ
Σξνπηζόθ δίλεη ηελ άδεηα ζε όινπο ηνπο Ξόληηνπο πνπ έρνπλ ηε
ζνβηεηηθή ππεθνόηεηα λα επηζηξέςνπλ ζηηο αθηέο ηεο Καύξεο
Θάιαζζαο. Έλαο κηθξόο αξηζκόο απνθαζίδεη λα κεηαθηλεζεί
αιιά ε έληαμή ηνπο ζηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο, ηε Γεσξγία, δελ
ήηαλ εύθνιε γηαηί όια ηα ππάξρνληά ηνπο είραλ θαηαζρεζεί. Ρα
ζπίηηα ηνπο αλήθνπλ ζε πνιίηεο δηαθνξεηηθώλ εζλνηήησλ.
Μαλαξρίδνπλ ηε δσή ηνπο κε πξνζσπηθέο πξνζπάζεηεο.
Μαλαγνξάδνπλ ην ζπίηη ηνπο ή θηηάρλνπλ θαηλνύξγην. Άιινη
πξνζθεύγνπλ ζηα δηθαζηήξηα κε ζηόρν λα μαλαπάξνπλ ηελ
πεξηνπζία ηνπο. Δθηηκάηαη ζε 15 000 άηοκα ν αξηζκόο ησλ
Ξνληίσλ πνπ επέζηξεςαλ ζην Πνρνύκη θαη ζηα πεξίρσξά ηνπ
κεηά ηο 1958.

 Ρα ρξόληα 1960 – 1970 ιεηηνπξγνύζαλ ειιεληθά ηκήκαηα ζηα ζέαηξα θαη

ζηα κνπζεία ησλ Γεκνθξαηηώλ ηεο πεξθαπθαζίαο. Νη Έιιελεο Ξόληηνη
πνπ δνύζαλ ζην Οσδκπεθηζηάλ κπνξνύζαλ λα αγνξάζνπλ ηελ ειιεληθή
εθεκεξίδα Ξξνο ηε λίθε πνπ εθδηδόηαλ από ηνπο Έιιελεο πνιηηηθνύο
πξόζθπγεο ηεο Ραζθέλδεο. Πηε Γεωργία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο πόιεηο
Πνρνύκη, Βαηνύκη, Ρηθιίδα θαη Ρζάιθα γίλεηαη πξνζπάζεηα δηδαζθαιίαο
ησλ ειιεληθώλ σο μέλεο γιώζζαο ζην δεκνηηθό θαη ζην γπκλάζην. Ρα
βηβιία δηδαζθαιίαο γξάθηεθαλ από ηε ζπγγξαθέα θαη παηδαγσγό Έιιε
Αιεμίνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο. Απηή ε πξνζπάζεηα άξρηζε ην 1959 θαη
δηαθόπεθε ην 1963.
Νη γεσξγηαλέο αξρέο ελνριήζεθαλ από ηελ
αληθαλόηεηα ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθώλ λα ζπκθσλήζνπλ πάλσ ζην
πξόβιεκα ηεο ρξήζεο ηεο δεκνηηθήο ή ηεο θαζαξεύνπζαο. Έλα πξόβιεκα
ην νπνίν ζηνπο θύθινπο ησλ δηαλννύκελσλ ησλ Διιήλσλ ηεο Πνβηεηηθήο
Έλσζεο ήηαλ εμίζνπ έληνλν κε απηό ζηελ Διιάδα ην 1920. Νη πνιηηηζηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο πνιιαπιαζηάδνληαη. Θεαηξηθέο νκάδεο δεκηνπξγνύληαη,
ηα ζρνιεία μαλαλνίγνπλ κεηά ην 1988.

Ξιεζπζκηαθά ζηνηρεία
 Πηελ πξώελ Πνβηεηηθή Έλσζε, νη Ξόληηνη ζύκθσλα κε ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο

θαη ζπγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1989 αλέξρνληαλ ζε 358
000. Πύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δίλνπλ νη ζύιινγνί ηνπο αλέξρνληαη ζε 600
000. Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηνπο κεηθηνύο γάκνπο, ν Γαβξηήι Ξνπόθ ηνπο
ππνινγίδεη ζε 1 000 000. Ενύλε θπξίσο ζηηο αθηές ηες Καύρες Θάιαζζας
θαη ηεο περηοτής ηες Αδοθηθής: ζηε Κοιδαβία (Θηηζηλέβ), ζηελ Οσθραλία
(Νδεζζόο, Καξηνύπνιε θαη Θξηκαία), ζηε Ρωζία (Ονζηόβ θαη Θνπκπάλ) θαη ζηε
Γεωργία (Ακπραδία, Αηδαξία θαη πεξηνρή ηεο Ρηθιίδαο). 10 000 επίζεο Ξόληνη
βξίζθνληαη ζηελ Αρκελία (Αιαβεξληί, Γθνπκξί, Βαλαηδόξ, Δξεβάλ). Έλαο άιινο
ηόπνο ζπγθέληξσζεο ζεκαληηθνύ αξηζκνύ πνιηηώλ ειιεληθήο θαηαγσγήο είλαη
ζηα λόηηα ηοσ Θαδατζηάλ (Ρζηκθέλη, Θεληάνπ) θαη ζην Νπδκπεθηηάλ
(Ραζθέλδε).
Ξνιύ ιηγόηεξνη Έιιελεο, ην πνιύ κεξηθέο εθαηνληάδεο
ζπγθεληξώλνληαλ ζε άιια κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο πξώελ Πνβηεηηθήο Έλσζεο
κε πξώηεο ζε αξηζκό ηε Κόζρα θαη ηελ Αγία Ξεηξνύπνιε.
 Ξαξ’ όια απηά πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ηα λνύκεξα πνπ αθνξνύλ ηνλ
ειιεληθό πιεζπζκό παξνπζηάδνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο από πεγή ζε πεγή. Απηέο
νη απνθιίζεηο δεκηνπξγνύληαη εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθώλ πνιηηηθώλ θαη
ηδενινγηθώλ θαηαβνιώλ ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο. Ζ αμηνπηζηία ησλ αξηζκώλ
πξέπεη λα ακθηζβεηείηαη.

Αιιαγή ηοσ ταραθηήρα θαη ηοσ τώροσ ηωλ
κεηαλαζηεύζεωλ
 Ν ραξαθηήξαο ησλ κεηαλαζηεύζεσλ ησλ ειιεληθώλ

πιεζπζκώλ αιιάδεη κεηά ην ηέινο ηνπ Ξξώηνπ
Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ θαη ηε λίθε ησλ κπνιζεβίθσλ
πξώηα ζηε Οσζία θαη κεηά ζηνλ Θαύθαζν. Ν ρώξνο
ησλ κεηαλαζηεύζεσλ αιιάδεη, νη ιόγνη επίζεο. Γελ
πξόθεηηαη
πηα
γηα
δηαζσλορηαθές
κεηαλαζηεύζεης κεηαμύ ηεο Οσζίαο θαη ηεο
Νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ή γηα κεηαλαζηεύζεης
από ηελ θσρίως Διιάδα.

Υαραθηερηζηηθά ηωλ κεηαλαζηεύζεωλ
επί οβηεηηθής Έλωζες
 Θάζε κεηαθίλεζε ησλ Διιήλσλ πεξηνξίδεηαη πηα

κέζα ζηα όρηα ηες οβηεηηθής Έλωζες. Κόλν
ζηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ ηνλ Πρώηο
Παγθόζκηο Πόιεκο έρνπκε κεηαθηλήζεηο πνπ
νθείινληαλ ζε πνιέκνπο θαη ζε ηνπηθέο δηελέμεηο.
Αληηζέησο,
καδηθέο
κεηαθηλήζεηο
ήηαλ
ην
απνηέιεζκα ελόο θραηηθού παρεκβαηηθού
ζτεδηαζκού.

