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                                                   ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Σκοπός της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας, όπως δηλωτικά µαρτυρά 

και ο τίτλος της (αλλά και το απόσπασµα απο το βιβλίο του Hobsbawm που 

προηγήθηκε), είναι να φανερώσει την ερευνητική σηµασία των σύγχρονων 

λογοτεχνικών καταγραφών µιας σαφώς ορισµένης ιστορικά εποχής. Αναδεικνύοντας 

παράλληλα την δυνατότητα να προσληφθούν ποιοτικά στοιχεία οικονοµικής και 

κοινωνικής υφής τα οποία είναι εξαιρετικής σηµασίας για την διαδικασία κατανόησης 

ενός συγκεκριµένου κοινωνικού σχηµατισµού. Η σύγχρονη δηµιουργική γραφή, η 

λογοτεχνία δηλαδή, αποτελεί σύµφωνα µε τον Σπύρο Ασδραχά, έναν απο τους 

καλύτερους και συνεπέστερους ποιοτικούς µάρτυρες.1 Ενώ όπως έχει τονίσει η Λίζυ 

Τσιριµώκου
2 ΄΄Τα λογοτεχνικά κείµενα πέρα απο τον αυτόνοµο, αυθύπαρκτο 

χαρακτήρα τους, λειτουργούν και ως οχήµατα ιστορικής πληροφόρησης.΄΄ Μέσα απο 

την λογική αυτή, το πλέγµα των πραγµατολογικών και ιδεολογικών στοιχείων τα 

οποία µας παρέχει η δηµιουργική γραφή, είναι ικανά να τροφοδοτήσουν µε ιστορικού 

τύπου σηµάνσεις οικονοµικά και κοινωνικά φαινόµενα τα οποία χωρίς την συνεχή 

αναφορά στις συνάφειες και στις συνδηλώσεις τους, ενδέχεται να περιορίζουν την 

εποπτεία του απεικάσµατος της συνολικής πραγµατικότητας. Έτσι, µονάχα η 

ποιοτική µαρτυρία µπορεί να επιβεβαιώσει, να ενισχύσει ή εν πάση περιπτώση να 

αναδείξει κάτι που µονάχα απο υποθέσεις µπορεί να συνθέσει ένας ερευνητής. Η 

έλλειψη ιστορικών ντοκουµέντων οδηγεί στην αδυναµία κατανόησης τόσο του 

κινητήριου µοχλού ενός ορισµένου κοινωνικού σχηµατισµού όσο και στις επιµέρους 

αντανακλάσεις που αυτός εκδηλώνει στην οποιαδήποτε µορφή και αν απαντάται. 

Στην προκειµένη περίπτωση, οποιαδήποτε ποσοτικού (ή στατιστικού) τύπου 

µεθοδολογία και αν χρησιµοποιήσει κάποιος για να επιβεβαιώσει, να αναδείξει ή να 

απορρίψει µια υπόθεση, πάντοτε η µέθοδος αυτή εµπεριέχει ένα σηµαντικό ποσοστό 

σφάλµατος σύµφωνα και µε την στατιστική θεωρία. Ο ερευνητής προσπαθεί να 

ανακαλύψει την λογική της ιστορικής µαρτυρίας και µέσα απο την αναζήτηση του 

αυτή επιχειρεί να διατυπώσει µια ερευνητική υπόθεση που να απαντά στο κυριαρχικό 

του ερώτηµα. Η διαδικασία όµως αυτή, δεν είναι πάντοτε εύκολη καθώς προσκρούει 

στην ένδεια των ιστορικών πληροφοριών και στην παρεπόµενη ανεπάρκεια που 

χαρακτηρίζει την σχετική βιβλιογραφία. Έτσι, στην περίπτωση αυτή, η µαρτυρία των 

                                                
1 Σπ. Ασδραχάς, Ζητήµατα Ιστορίας, Ιστορική Βιβλιοθήκη Θεµέλιο, Αθήνα, 1983, σελ. 183 
2 Λίζυ Τσιριµώκου, Εσωτερική Ταχύτητα, ∆οκίµια για την Λογοτεχνία, Άγρα, Αθήνα, 2000, σελ. 13. 
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συγχρόνων είναι ο πλέον λυσιτελής τρόπος επιβεβαίωσης. Στο σύντοµο αυτό 

προλογικό σηµείωµα προσλαµβάνεται το υποτυπώδες ανάπτυγµα που ενέχει η έρευνα 

µας. Μέσα απο την ερευνητική διεργασία θα αντιµετωπιστεί και θα αναγνωριστεί η 

πραγµατικότητα µέσω της λογοτεχνικής µαρτυρίας, η οποία µαρτυρία όµως δεν είναι 

µια απόλυτη αντανάκλαση του οντολογικού µέρους της ιστορίας. Αποτελεί ένα 

φιλτράρισµα της πραγµατικότητας µέσα στην συνείδηση των ανθρώπων που 

µαρτύρησαν, και οι άνθρωποι που µαρτύρησαν είναι στην προκειµένη περίπτωση 

σύγχρονοι µε το γεγονός.3 

Μέσα απο την έρευνα θα αναδειχθεί το πλήθος των πληροφοριών που µπορεί 

κάποιος να αντλήσει απο την ποιοτική µαρτυρία µιας συγκεκριµένης περιόδου, τις 

ζωντανές δηλαδή καταγραφές, όπως αυτές που συγκεκριµένα µας προσφέρουν οι 

λογοτέχνες της εποχής. Στην συνέχεια της ανάπτυξης θα αναδειχθούν οι δυνατότητες 

που µας προσφέρει αυτού του τύπου η διεργασία και µε ποιόν τρόπο αυτή ενισχύει 

και αποδίδει κατευθύνσεις για την κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι. Μια 

παρατήρηση είναι σκόπιµο να διατυπωθέι εξ αρχής. Η (ει δυνατόν) εναργέστερη 

κατανόηση ενός κοινωνικού φαινοµένου, ενός τρόπου παραγωγής στην ουσία, 

απαιτεί την όσο δυνατόν συνεπέστερη και ολόπλευρη προσέγγιση των διαθέσιµων 

πηγών, στοιχείων και πορισµάτων. Απο την άποψη αυτή, η εργασία παραµένει 

ανολοκλήρωτη, καθώς έλαβε υπόψη της µέρος µονάχα των διαθέσιµων λογοτεχνικών 

καταγραφών, ενώ πολλές απο τις συνδηλώσεις που αυτή υποννοεί, παραµένουν 

δυνητικά απορρίψιµες αφού βασίζονται σε υποθέσεις εργασίας και σε καµία 

περίπτωση δεν παρουσιάζονται ως θέσφατο. Ο στόχος που αυτή συνεπάγεται είναι να 

αναδείξει και να χρωµατίσει ποιοτικά τον κοινωνικό ιστό και τις οικονοµικές 

λειτουργίες που µαρτυρόνται στον ύστερο 19ο αιώνα. Ας µην περνά απαρατήρητο ότι 

οι λογοτέχνες αποτελούν µια κοινωνική οµάδα της εκάστοτε περιόδου. Έτσι, το 

συνολικότερο συγγραφικό τους έργο, οι αναφορές που αυτό περιέχει και η γενικότερη 

παρουσία τους στον κοινωνικό ιστό αποτελούν µια εκδήλωση της συγκαιρινής τους 

πραγµατικότητας. Σύµφωνα µε την λογική αυτή, η βαθύτερη επιθυµία µου είναι να 

σκιαγραφηθούν οι δυνατότητες που µας παρέχει ένα παρεξηγηµένο (στους κόλπους 

της ορθόδοξης ιστοριογραφίας) ερευνητικό πλαίσιο και να αναδειχθεί η άποψη πως οι 

λογοτεχνικές καταγραφές αποτελούν ένα πεδίο δόξης λαµπρό για την (όσο δυνατόν) 

διαδικασία κατανόησης ενός συγκεκριµένου ιστορικού φαινοµένου.  

                                                
3 Σπ. Ασδραχάς, ό.π., σελ. 143 
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Ας περάσουµε όµως στα καθ΄ηµάς. Για την διεκπεραίωση της εργασίας 

µελετήθηκε το έργο αντιπροσωπευτικών πεζογράφων του ύστερου 19ου και 

συγκεκριµένα των Άγγελου Βλάχου, Εµµανουήλ Λυκούδη, Μιχαήλ Μητσάκη, 

Αλεξάνδρου Παπαδιαµάντη και Εµµανουήλ Ροίδη. Η επιλογή των συγκεκριµένων 

πεζογράφων δεν είναι τυχαία, βασίζεται στην τάση τους να διαγράφουν µε συνέπεια 

τις εκδηλώσεις της σύγχρονης τους ζωής µε αποτέλεσµα να συνιστούν τα πλέον 

χαρακτηριστικά επιστηµονικά παραδείγµατα τα οποία θα συντελέσουν στην 

απάντηση του ερωτήµατος της έργασίας αυτής. Οι καταγραφές τους και η διεισδυτική 

προοπτική που διακρίνει τα κείµενα τους αποτελούν πληροφορίες ιστορικού 

χαρακτήρα και βοηθούν στην απόδοση του πνέυµατος της περιόδου. Οι λογοτέχνες 

είναι αναντίρρητα µια παράµετρος της εποχής. Η διαδικασία κατανόησης ενός 

κοινωνικού φαινοµένου δεν εντάσσεται σε ένα εργαστηριακό σωλήνα. Οι διάφορες 

εκδηλώσεις ενός κοινωνικού σχηµατισµού δεν περιορίζονται στα δραµατικά 

γεγονότα και στις κοσµογονικές αλλαγές ενώ η κοινωνική πραγµατικότητα 

αντανακλάται σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο πλάισιο. Έτσι, στα 1893, παράλληλα 

µε την πτώχευση του ελληνικού κράτους, ο εξαιρετικός Ροίδης πραγµατοποιεί την 

στροφή του στο διήγηµα µε την συγγραφή της ΄΄Ιστορίας µιας Γάτας΄΄ 

αναδεικνύοντας την συνεχή και δυναµική µεταλλαγή του κοινωνικού προτσές.  

Καποίες παρατηρήσεις είναι σκόπιµο να συγκεκριµενοποιηθούν απο το 

σηµείο αυτό. Για τον σκοπό της εργασίας αναγνώσθηκαν  πεζογραφήµατα και οχι 

λογοτεχνήµατα ποιητικού ή παραλογοτεχνικού χαρακτήρα καθώς είναι η µοναδική 

περίοδος στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας κατά την οποία η πεζογραφία 

υπήρξε ουσιαστικότερη και σηµαντικότερη απο την ποίηση της ίδιας εποχής.4 

Επιπλέον, τα κείµενα στην συντριπτική τους πλειοψηφία εκδράζονται στον χώρο της 

Αθήνας και ο λόγος είναι κάθε άλλο παρά γεωγραφικός.  Η πρωτεύουσα του 

νεοελληνικού βασιλείου αποτελεί τον χώρο που συµπυκνώνονται και συντελούνται οι 

εκδηλώσεις του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού µε αποτέλεσµα οι καταγραφές 

που την έχουν σαν χρονοτοπικό µοτίβο να διαγράφουν µε συνέπεια στοιχεία 

ιστορικού χαρακτήρα. Ούτως ή αλλέως την συγκεκριµένη περίοδο, ο ρυθµός 

ανάπτυξης της Αθήνας γίνεται ακόµα εντονότερος, ενώ όλα τα υπόλοιπα αστικού 

τύπου κέντρα ( Ερµούπολη, Πάτρα και Κερκυρα) παραµένουν εντελώς στατικά αν 

δεν παρηκµάζουν ολοκληρωτικά. Στην Αθήνα απαντώνται οι κύριες αστικές 

                                                
4 Γ. Αραγής, Αστική Εµπειρία και Αστική Ιθαγένεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Σόκολης, Αθήνα, 
2001, σελ. 73 



 7 

λειτουργίες και γύρω της αναπτύχθηκε ο συγκεντρωτικός κρατικός µηχανισµός και 

για τον λόγο αυτό επιλέχθηκαν τα κείµενα που την έχουν σαν τυπικό χώρο δράσης. 

Οι παραποµπές στα λογοτεχνικά έργα, που κυκλοφορούν σε πολλές 

διάσπαρτες εκδόσεις, παραµένουν πιστές στην ορθογραφία του εκάστοτε πεζογράφου 

και η µοναδική αλλάγή απο το µέρος του γράφοντα είναι ότι αποδίδονται στο 

µονοτονικό και όχι στο πολυτονικό σύστηµα. Η µέθοδος την οποία ακολουθεί η 

έρευνα είναι αυτή που πρώτος εισήγαγε στην νεοελληνική οικονοµική και κοινωνική 

ιστορία ο Νίκος Σβορώνος. Ακολουθώντας δηλαδή, την µεθοδολογία που απορρέει 

απο την µαρξιστική θεωρία5 θα προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε µέσα απο την 

µελέτη της αστικής λογοτεχνίας τόσο την µετεξέλιξη και την συνακόλουθη 

διεύρυνση της οικονοµίας, όσο και τις µεταλλαγές των συναφών κοινωνικών δοµών.6  

Μέ την ολοκλήρωση της εργασίας, θα διαφανούν τα πραγµατολογικά και 

ιδεολογικά στοιχεία που περιλαµβάνουν τα πεζογραφήµατα της συγκεκριµένης 

περιόδου και πως µέσα απο την επισταµένη και συνεπή µελέτη των λογοτεχνικών 

καταγραφών καθώς και την αναγκαία αποδόµηση του λογοτεχνικού υποστρώµατος 

προσλαµβάνουµε ιστορικά συµφραζόµενα και διαδικασίες που συντελούνται το 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Επιπλεόν, µέσα απο την ανάπτυξη της έρευνας 

διαγράφεται για πολλοστή φορά το συµπέρασµα ότι η οικονοµική ιστορία δεν έχει 

καµία προτεραιότητα απέναντι σε κάποια άλλη ιστορική γραφή, είτε κοινωνική 

ιστορία λέγεται, είτε ιστορία των ιδεών ή των νοοτροπιών λέγεται. ∆εν έχει καµία 

προτεραιότητα ακόµα και αν δεχόµαστε την πρωταρχική σπουδαιότητα του 

οικονοµικού φαινοµένου. Όπως χαρακτηριστικά καταγράφει ο Σπύρος Ασδραχάς, 

΄΄Αποκλειστική αναγωγή στην µελέτη της οικονοµίας οδηγεί σε αυτό που λέµε 

οικονοµισµό: η αναγωγή της οικονοµικής ιστορίας σε κλειδί για να ερµηνευθούν οι 

συνολικές συµπεριφορές του ανθρώπου, αυτό την καθιστά πραγµατικά ιστορία.΄΄7  

Μέσα απο το σύντοµο αυτό προλογικό σχόλιο προσλαµβάνεται η αποκατάσταση µιας 

διαλεκτικής σχέσης, αυτή ανάµεσα στην οικονοµική θεωρία και στην ιστορική 

                                                
5 Πρόδηλα, η ανάλυση κατευθύνεται απ’ τον ορισµό του Engels (ο οποίος διατυπώνει την ουσία του 
ιστορικού υλισµού στα γράµµατα του µε τον J. Bloch) ́ ΄Σύµφωνα µε την υλική αντίληψη για την 
ιστορία, ο καθοριστικός παράγοντας κατανόησης είναι η παραγωγή και η αναπαραγωγή της πραγµατικής 
ζωής.΄΄, F. Engels, Engels to J.  Bloch, στο K. Marx and F. Engels, Selected Letters, Peking Foreign 
Language Press, 1977, σελ. 75.  
6 Νικ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, µτφ. Αικατερίνη Ασδραχά, µε βιβλιογραφικό 
οδηγό του Σπύρου Ασδραχά, Ιστορική Βιβλιοθήκη Θεµέλιο, Αθήνα, 1994, σελ. 12 
7 Σπ. Ασδραχάς, ό.π., σελ. 143. 
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µεθοδολογία και πώς η θεωρητική υπόθεση συγκλίνει µε την ιστορική 

πραγµατικότητα.  
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                    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρώτο κεφάλαιο της συγκεκριµένης εργασίας που αφηρηµένα ορίζεται ως 

εισαγωγικό, είναι επι της ουσίας συγκεκριµένο και καθοριστικό. Η ενότητα αυτή 

χωρίζεται σε δυο αυτόνοµα υποκεφάλαια µέσα απο τα οποία θα επιχειρήσουµε να 

αναδείξουµε τόσο το χρονικό άνισµα το οποίο πραγµατεύεται η µελέτη, όσο και το 

πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται η προβληµατική των εξεταζόµενων πηγών. Πιο 

συγκεκριµένα, στο πρώτο µέρος της ενότητας θα τεθεί το ιστορικό πλάισιο, η εποχή 

δηλαδή, οπώς αυτή εκδράζεται µέσα απο την ιστοριογραφική µέθοδο, ενώ στο 

δεύτερο θα παρουσιασθεί συνοπτικά το φιλολογικό εποικοδόµηµα µέσα απο το οποίο 

προήλθε και αναπτύχθηκε η αστική λογοτεχνία του ύστερου 19ου αιώνα. Μέσα απο 

την εποπτεία της ιστορικής περιόδου θα αναδειχθεί η εξέλιξη, οι τάσεις και οι 

εγγενείς ροπές του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού8 ενώ µε την παράλληλη 

περιγραφή των δοµών του λογοτεχνικού υποστρώµατος θα διαφανεί αφενός η 

φιλολογική αξία των λογοτεχνηµάτων της περιόδου και αφετέρου ο τρόπος µε τον 

οποίο η δηµιουργική γραφή, αυτονοµήθηκε το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και 

αποτέλεσε επι της ουσίας µια απο τις πολλαπλές τάσεις του παγκόσµιου λογοτεχνικού 

ρεύµατος. Το συγκεκριµένο κεφάλαιο εποµένως, παρότι φαινοµενικά επιτελεί τον 

ρόλο της εισαγωγής, είναι αυτό που θα θέσει τα ερωτήµατα που συνεπάγεται ο τίτλος 

της έρευνας και θα αποτελέσει τον δίαυλο µέσα απο τον οποίο θα κατανοηθεί 

εναργέστερα η όλη προβληµατική της εργασίας, καθώς η λογοτεχνική παραγωγή δεν 

στέκει στο κενό, µα είναι ένα συστατικό κοµµάτι των διεργασιών του κοινωνικού 

προτσές. Μέσα απο την ενότητα αυτή θα διαφανεί το ιστορικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο έζησε, έδρασε και στην συνέχεια απέδοσε η αστική πεζογραφία του ύστερου 

19ου και ο τρόπος µε τον οποίο η γενία των εξεταζόµενων λογοτεχνών αφοµοίωσε τα 

δυτικά φιλολογικά πρότυπα για να συντελέσει στην γέννεση της λεγόµενης εθνικής 

λογοτεχνίας.  

                                                
8 Σε ολόκληρο το κείµενο προτιµούµε τον όρο «κοινωνικός» σχηµατισµός απο εκείνον της 
«κοινωνίας». Στην µαρξιστική θεωρία, η σηµασία της έννοιας κοινωνικός σχηµατισµός υπογραµµίζει 
ακριβώς την πολλαπλότητα και την ετερογένεια των επικρατόντων τρόπων παραγωγής, στα πλαίσια 
ενός συγκεκριµένου ιστορικού και κοινωνικού συνόλου. Αντίστροφα, η άκριτη και επαναλαµβανόµνη 
χρήση του όρου κοινωνία, πολύ συχνά οδηγεί στην υπόθεση µιας σύµφυτης ενότητας της οικονοµίας, 
του πολιτεύµατος ή του πολιτισµού µέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο, όταν στην πραγµατικότητα αυτή η 
ενότητα δεν υπάρχει. Έτσι στο κείµενο αυτό, οι κοινωνικοί σχηµατισµοί, έκτος αν προσδιορίζονται 
διαφορετικά, είναι πάντοτε συγκεκριµένοι συνδυασµοί διαφορετικών τρόπων παραγωγής (όπως 
δηλαδή ο ελληνικός κοινωνικός σχηµατισµός του ύστερου 19ου), οργανωµένων κάτω απο την 
κυριαρχία ενός απ’ αυτούς, Νικ. Πουλαντζάς, Πολιτική Εξουσία και Κοινωνικές Τάξεις, 2 τόµοι, µτφ. 
Κ. Φιλίνης & Λ. Χατζηπροδροµίδης, 3η Έκδοση, Θεµέλιο, Αθήνα, 1985, τ. 1ος, σελ. 14-17. Έχοντας 
κάνει αυτή την διάκριση θα ήταν σχολαστικισµός να αποφύγουµε εντελώς τον συνηθισµένο όρο 
«κοινωνία» και δεν θα κάνουµε εδώ καµία τέτοια προσπάθεια. 
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Ιστορικό Πλαίσιο: Υπανάπτυξη ή Εξαρτηµένη Ανάπτυξη; 

 Το χρονικό άνισµα µέσα στο οποίο εντάσσεται η συγκεκριµένη περίοδος 

ορίζεται διεθνώς απο τον παγκόσµιο θρίαµβο του καπιταλισµού. Η καθολική 

κυριαρχία του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής αποτελεί το επιφανέστερο 

στοιχείο της ιστορίας τις δεκαετίες που ακολούθησαν το 1848.9 Είναι η περίοδος που 

οι υπέρµαχοι της αστικής ιδεολογίας θεωρούσαν πως µέσα απο τον καπιταλισµό θα 

προωθούνταν όχι µονάχα η δίκαιη κατανοµή του πλούτου, µα και η διαρκής 

εξάπλωση του ∆ιαφωτισµού, η προαγωγή του ορθού λόγου, ο πολλαπλασιασµός των 

ευκαιριών και η άνθηση των επιστηµών και των τεχνών.10 Μέσα απο την προέλαση 

των αστικών κοινωνικών σχέσεων θα προσεγγιζόταν σταδιακά το πρότυπο του 

εθνικού κράτους, του κράτους µε συγκεκριµένα σύνορα, µε Σύνταγµα που θα 

εγγυόταν τις πολιτικές ελευθερίες και τα σαφή ιδιοκτησιακά δικαιώµατα. Είναι αυτό 

που δυο απο τους σηµαντικότερους σχολιαστές της περιόδου, οι Marx και Engels 

διατύπωσαν εξαιρετικά, ΄΄Η αναγκαία συνέπεια (της κυριαρχίας της αστικής τάξης) 

ήταν ο πολιτικός συγκεντρωτισµός. Ανεξάρτητες επαρχίες µε διαφορετικά συµφέροντα, 

νόµους, κυβερνήσεις και δασµούς, και που συνδεόταν µεταξύ τους σχεδόν µονάχα µε 

σχέσεις συµµαχίας, συσπειρώθηκαν σε ένα έθνος, µια κυβέρνηση, ένα νόµο, ένα εθνικό 

ταξικό συµφέρον, µια τελωνειακή ζώνη.΄΄11 Είναι η περίοδος που η διάδοση των 

σιδηροδρόµων και των ατµοπλοίων εισήγαγε την µηχανική ενέργεια σε κράτη που 

δεν ήταν εκβιοµηχανισµένα. Είναι η εποχή που η αξία των εµπορικών ανταλλαγών 

ανάµεσα στην πιο εκβιοµηχανισµένη χώρα και τις πιο αποµακρυσµένες ή 

καθυστερηµένες περιοχές του κόσµου αυξήθηκε περίπου στο εξαπλάσιο ενώ το 

δίκτυο που ένωνε τις περιοχές αυτές πύκνωνε αισθητά.12 Η ανάπτυξη αυτή ήταν 

αυταπόδεικτα το ιστορικό προϊόν της εξέλιξης των παραγωγικών δυναµέων. Όµως 

αυτή η υλική έκρηξη έφθασε στο αποκορύφωµα της στα 1870 µε την εκπληκτική 

αύξηση της Οργανικής Σύνθεσης του Κεφαλαίου (ΟΣΚ) η οποία οµως συνοδεύθηκε 

µε την φθίνουσα τάση των ποσοστών κέρδους και την κρίση της υπερσυσσώρευσης 

                                                
9 Er. Hobsbawm, Η Εποχή του Κεφαλαίου 1848-1875, µτφ. ∆ηµ. Κούρτοβικ, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 2006, σελ. 
15 
10 Er. Hobsbawm, ό.π, σελ. 15 
11 Κ. Marx & Fr. Engels, Μανιφέστο του Κοµµουνιστικού Κοµµατος, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 2008, 
σελ. 31. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Perry Anderson,  το αστικό κράτος αναδύθηκε µέσα απο 
την βαθµιαία εξάπλωση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Οι κοινωνικοί σχηµατισµοί δεν 
µπορούν να οριστουν διαφορετικά παρα µονάχα µέσα απο τις µορφές του πολιτικού, νοµικού και 
ιδεολογικού εποικοδοµήµατος. Perry Anderson, Το Απολυταρχικό Κράτος, µτφ. Ελένη Αστερίου, 
Οδυσσέας, Αθήνα, 1986, σελ. 404. Σύµφωνα µε την λογική αυτή, η κατανόηση ενός κοινωνικού 
φαινοµένου είναι δυνατή µονάχα µε την εξέταση όλων των συνδηλώσεων του. 
12 Er. Hobsbawm, ό.π, σελ. 83. 
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της περιόδου 1873-1896, η οποία και οδήγησε στην τάση του παγκόσµιου κεφαλαίου 

για εξαγωγή.13 Κατα τον τρόπο αυτό ο διεθνής καταµερισµός της εργασίας αποτέλεσε 

µια γενίκευση του κοινωνικού καταµερισµού της εργασίας, µε αποτέλεσµα έθνη στα 

οποία δεν κυριαρχούσε ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής να εντάσσονται µε 

τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο στο παγκόσµιο κοινωνικό προτσές. Έτσι, ο διεθνής 

καταµερισµός της εργασίας ορίσθηκε απο τις διεθνείς ανταλλαγές και η παγκόσµια 

κοινωνικοοικονοµική ζωή απο το προτσες της διεθνούς ανταλλαγής. Εποµένως, ο 

παγκόσµιος καταµερισµός της εργασίας και το προτσες διεθνούς ανταλλαγής 

προϋπέθεταν µια παγκόσµια αγορά και ένα διεθνές επίπεδο τιµών.14 Μέσα στο 

συγκεκριµένο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο το ελληνικό βασίλειο επιχειρεί την 

πρόσδεση του µε το παγκόσµιο άρµα των παραγωγικών αστικών σχέσεων και επιζητά 

την συνακόλουθη καπιταλιστική του απογείωση.  

 Η συγκεκριµένη περίοδος έχει αποτελέσει ένα απ’τα προσφιλέστερα 

ζητήµατα της ελληνικής οικονοµικής (περισσότερο) και της κοινωνικής (λιγότερο) 

ιστορίας µετα το 1980. Χαρακτηρίζεται συνοπτικά απο το εκσυγχρονιστικό 

πρόγραµµα το οποίο έλαβε χώρα στο νεότευκτο ελληνικό βασίλειο και ορίζεται απο 

την µεταλλαγή του τρόπου παραγωγής και των κοινωνικών σχέσεων στον ευρύτερο 

ελλαδικό χώρο. Τότε εκδηλώθηκαν οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες για τον 

αποχωρισµό και την παρεπόµενη συγκρότηση µιας ιδιωτικής κοινωνίας (civita 

sociale) έξω απο το κράτος. Η περίοδος αυτή σφραγίζεται απο την παρουσία στον 

πρωθυπουργικό θώκο του βασιλείου του Χαριλάου Τρικούπη και τις συστηµατικές 

προσπάθειες του τελευταίου για τον καπιταλιστικό µετασχηµατισµό της ελλαδικης 

κοινωνίας. Στην ΄΄αριστοκρατία του παλαιοκοµµατισµού΄΄ αντιτάχθηκε µια ιδιότυπη 

΄΄αριστοκρατία της πολιτικής΄΄ (µέσα απο τον Τρικούπη) και έτσι ο εξευρωπαϊσµός 

εµφανίσθηκε σαν µια ρεαλιστική δυνατότητα.15  Είναι η περίοδος που σύµφωνα µε 

τον Νίκο Σβορώνο16 η εγχώρια αστική τάξη ξεπερνά για πρώτη φορά το 

εµπορευµατικό της στάδιο µε άµεσο απότοκο να διακρίνονται κυρίως στον κόσµο της 

Αθήνας (εκεί συµπυκνώνονται οι µεταβολές του κοινωνικού σχηµατισµού) 

κοινωνικές διαβαθµίσεις και αντιθέσεις, οι οποίες είναι αποτέλεσµα των αστικών 

                                                
13 N. Bukharin, Imperialism and the World Economy, Modern Reader, New York, 1973, σελ. 45-46. 
14 N. Bukharin, ό.π, σελ. 18 
15 Κων. Βεργόπουλος, Κράτος και Οικονοµική Πολιτική στον 19ο αιώνα, Εξάντας, Αθήνα, 1978, σελ. 
29-30. 
16 Νικ. Σβορώνος, ό.π, σελ. 101 
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κοινωνικών σχέσεων. 17 Αυτά που χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονοµία το 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα είναι η εισροή στο ελληνικό βασίλειο ελληνικών και 

ξένων κεφαλαίων, ο διευρυµένος εκχρηµατισµός της οικονοµίας, η ανάπτυξη των 

χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων και ο ολοένα αυξανόµενος αριθµός των 

τραπεζικών ιδρυµάτων.18 Τα τελευταία 25 χρόνια του 19ου τα χαρακτηρίζει η 

εµπορευµατοποίηση της αγροτικής παραγωγής, ο ολοένα και πιο σύνθετος 

κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας, οι διαδικασίες συγκρότησης νέων αρχόντων 

στρωµάτων και η ποιοτική κυριαρχία των λεγόµενων µικροαστικών στρωµάτων.19 

                                                
17 Ο Γιώργος ∆ερτιλής στο έργο του Κοινωνικός Μετασχηµατισµός και Στρατιωτική Επέµβαση 1880-
1909, 3η Εκδοση, Εξάντας, Αθήνα, 1985, αναφέρει για την συγκεκριµένη περίοδο οτι΄΄Ο καπιταλισµός 
προϋποθέτει οι µεταβιβάσεις να έχουν δηµιουργήσει σώρευση παγίου κεφαλαίου, ένα σηµαντικό 
βιοµηχανικό τοµέα και εκτεταµένη χρήση µισθωτής εργασίας, έτσι η Νεα Ελλάδα είναι ένας σαφώς 
διαφορετικός και νέος κοινωνικός σχηµατισµός΄΄, σελ. 51. Η ανάλυση του ∆ερτιλή εκδράζεται στην 
λογική της Roza Luxemburg, η οποία στο κλασικό της θεωρητικό κείµενο το The Accumulation of 
Capital, αναφέρει ότι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, βασίζεται στον εξοβελισµό της φυσικής 
οικονοµίας, την διάλυση της παραγωγής για αυτοκατανάλωση, το σπάσιµο του δεσµού µεταξύ 
βιοµηχανίας και γεωργίας και την αντικατάσταση όλων των παραπάνω µε τις απρόσωπες 
ανταλλακτικές σχέσεις. Έτσι, η καπιταλιστική παραγωγή αποµονώνει τον ατοµικό παραγωγό, τον 
αποκόπτει απο τους κοινοτικούς δεσµούς που τον προστατεύουν και εν τέλει τον αποξενώνει απο τα 
µέσα παραγωγής, Roza Luxemburg, Τhe Accumulation of Capital, Routledge Classics, London, 2003,  
σελ. 370-376. O Kων. Τσουκαλάς στο Κοινωνική Ανάπτυξη και Κράτος: η συγκρότηση του δηµοσίου 
χώρου στην Ελλάδα, 2η Έκδοση, Ιστορική Βιβλιοθήκη Θεµέλιο, Αθήνα, 1986, καταγράφει ΄΄Στην 
Ελλάδα, κυρίαρχος τρόπος παραγωγής παρέµεινε ο προβιοµηχανικός µε τα ιδιωτικά συµφέροντα να 
παραµένουν ανοργάνωτα και ασθενικά και τις κοινωνικές κρυσταλλώσεις να παραµένουν υποτονικές΄΄ 
σελ, 27. Προφανώς ο ελλαδικός κοινωνικός σχηµατισµός του ύστερου 19ου, δεν είναι στην αυστηρή 
του ουσία καπιταλιστικός καθώς όπως θα διαφανεί στην ανάπτυξη της έρευνας περιλαµβάνει 
προκαπιταλιστικά δοµικά χαρακτηριστικά τόσο στον καθαυτό τρόπο παραγωγής, όσο και στις 
επιµέρους δοµές του εποικοδοµήµατος, οµώς το να κάνουµε λόγο για παντελή απουσία αστικών 
κοινωνικών σχέσεων είναι θεωρητικά λαθεµένο. Μέσα απο την µελέτη των λογοτεχνικών καταγραφών 
θα διαφανούν χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται µε ένα εµβρυώδη κεφαλαιοκρατικό τρόπο 
παραγωγής. Στοιχεία όπως ο δηµογραφικός µετασχηµατισµός, η αναντίρρητη οικονοµική ανάπτυξη 
και οι κοινωνικές διαβαθµίσεις και αντιθέσεις που θίγονται στα κείµενα της εποχής, πιστοποιούν το 
ρήγµα των κοινωνικών σχέσεων σε σχέση µε το προκαπιταλιστικό τους παρελθόν. Ειδικότερα, ο 
υπερπληθυσµός, η αύξουσα στενότητα του κλήρου και η διείσδυση της οικονοµίας της αγοράς 
εκφράζουν την γενικότερη τάση η αυτάρκης επιβίωση σε µεγάλη κλίµακα να είναι δυσχερής και 
υποδηλώνουν την συνακόλουθη αποξένωση των µικροκληρούχων απο τα µέσα παραγωγής. Εξάλλου, 
χαρακτηριστικά όπως ο εκχρηµατισµός της οικονοµίας, η εκτεταµένη εµπορευµατοποίηση της 
παραγωγής (µε το παρεπόµενο σχηµατισµό εµπορικού κεφαλαίου) αλλά και η ενσωµάτωση σε ένα 
διεθνές κεφαλαιοκρατικό σύστηµα προωθούν τον µετασχηµατισµό του κυρίαρχου τρόπου παραγωγής, 
Maur. Dobb, Studies in the Development of Capitalism, Routledge and Kegan, London, 1963.  
18 Νικ. Σβορώνος, ό.π, σελ. 100-101. Στο ελληνικό βασίλειο τα άρχοντα στρώµατα σχηµατίσθηκαν 
σχεδόν αποκλειστικά στην σφαίρα των εκχρηµατισµένων οικονοµικών σχέσεων. Η αστική τάξη 
ιδωµένη µε τα άρχοντα στρώµατα των προχωρηµένων κοινωνιών της ∆ύσης παρουσιάζει την 
συγκεχυµένη εικόνα µιας µεσοαστικής κοινωνικής οµάδας που περιβάλλεται απ’ το ρευστό νεφέλωµα 
ενός αστικού πληθυσµού, λιγότερο ή περισσότερο παρασιτικού. 
19 Αλ. Ρήγος, Επτανήσιοι Αστοί και Αστικός Εκσυγχρονισµός στο δεύτερο µισό του 19ου, στο Χαρίλαος 
Τρικούπης και η εποχή του, (επιµ.), Κ. Αρώνη-Τσίχλη & Λυν. Τρίχα, Παπαζήση, Αθήνα, 2000 σελ. 
535. Παρόµοια άποψη καταγράφει και ο Κων. Τσουκαλάς στο Εξάρτηση και Αναπαραγωγή: Ο 
κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα (1830-1922), 3η Έκδοση, Ιστορική 
Βιβλιοθήκη Θεµέλιο, Αθήνα, 1982, όπου και αναφέρει ότι παρα τον αργό ρυθµό εκβιοµηχάνησης, ο 
τελευταίος δεν εµπόδισε την διαδικασία σχηµατισµού µεγάλων αστικών κέντρων ενώ παρα την 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων οι παραγωγικές σχέσεις επεκτάθηκαν, 
οδηγώντας στην εµφάνιση µιας µικρής αστικής τάξης στις πόλεις. σελ. 16. 
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Έτσι, µε την δηµιουργία µιας εµβρυακής βιοµηχανίας20, µε την γοργή ανάπτυξη της 

ναυτιλίας και των τραπεζών είµαστε σε θέση να κάνουµε λόγο για εντονότερη 

διείσδυση των αστικών σχέσεων αν όχι στην παραγωγή, τουλάχιστον στο προτσές 

κυκλοφορίας. Σε συνδυασµό µε την ανάδυση µιας (έστω και ανοµοιογενούς) αστικής 

τάξης, ο αριθµός των µικροαστών αυξάνει και η επίδραση τους σηµαδεύει όλο και 

περισσότερο την πολιτική ζωή και συνακόλουθα την καθηµερινότητα της χώρας.21 

Κατά τον τρόπο αυτό, στην Αθήνα (κυρίως), εµφανίζεται µια ιδιόµορφη 

κοινωνικοεπαγγελµατική δοµή, µε έντονα και σαφή τριτογενή χαρακτηριστικά, 

κυριαρχούµενη απο τις µικροαστικές αντιπαραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες 

µορφοποιούνται µέσα απο την υπαλληλία και τα ελευθέρια επαγγέλµατα.22 Το 

ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται απο µια γεωγραφικού τύπου ανισοµέρεια η οποία 

είναι απότοκο της άνισης ανάπτυξης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Έτσι, ο 

ελλαδικός χώρος χαρακτηρίζεται απο µια γενικευµένη ανισότητα στους ρυθµούς και 

στους τρόπους που οι διάφορες περιοχές ενσωµατώνονται και υπερκαθορίζονται στα 

πλαίσια ενός συγκεκριµένου τρόπου παραγωγής.23 Ουσιαστικά, είναι το χρονικό 

άνισµα κατά το οποίο συντελείται η παρθενογέννεση µιας κοινωνίας των ιδιωτών την 

οποία ο Hegel είχε χαρακτηρίσει περίφηµα στην Φιλοσοφία του ∆ικαίου, bellum 

omnium contra omnes (πόλεµος όλων εναντίον όλων).24 

 Την περίοδο 1870-1900 ένας αριθµός οµογενών που αντιπροσώπευαν το 

µεγάλο παροικιακό κεφάλαιο, θα εισβάλει στον ελλαδικό χώρο και θα συγκροτήσει 

µια πλουτοκρατική, χρηµατιστική ολιγαρχία, η οποία θα ανατρέψει θεµελιωδώς τις 

                                                
20 Η ανάπτυξη της αστικής βιοτεχνίας ακολούθησε απλά και µόνο την διαδικασία της αστικής 
συγκέντρωσης. Οι περισσότερες βιοτεχνικού τύπου δραστηριότητες απέβλεπαν στην άµεση 
ικανοποίηση της ζήτησης ενός αστικού πληθυσµού και δεν προωθούσαν µεσα απο τις περιορισµένες 
παραγωγικές τους δυνάµεις, την δηµιουργία µιας αγοράς ευρύτερης απο την ήδη υπάρχουσα. 
21 Ο Κων. Τσουκαλάς στο έργο του Εξάρτηση… αναφέρει χαρακτηριστικά ΄΄Στην Ελλάδα τα σώµατα 
που υπερέχουν ανήκουν κυρίως στην µικροαστική τάξη, η οποία είναι εσωτερικά συµπαγής. Αυτό 
αποδεικνύεται απο το ότι, όλες οι παλαιές συνοικίες στην Αθήνα έχουν συγκροτηθεί απο µονόροφες ή 
διόροφες σχετικά ευρύχωρες κατοικίες, τυπικό χαρακτηριστικό µιας µικροαστικής τάξης.΄΄, σελ. 202-
203. Ενώ τα λόγια του Charles Cheston είναι ακόµα πιο δηλωτικά ΄΄Η χώρα δεν είναι πλούσια, αλλά 
ελάχιστοι πεθαίνουν απο την πείνα. Η πλειοψηφία του πληθυσµού διαθέτει ένα µικρό σπίτι και λίγη γη 
[…] Η έλλειψη ζητιάνων µπορεί να αποδοθεί στον υπερήφανο χαρακτήρα της φυλής, αλλά και η 
κατανοµή του πλούτου είναι εξαιρετικά ευρεία.΄΄, Ch. Cheston, Greece in 1887, Effingham Wilson, 
London, 1887, σελ. 21. Οι θεµελιακές ταξικές αντιφάσεις δεν αναδύονται µε την αίσθηση µιας σαφούς 
αντιπαράθεσης των ιδιοκτητών µέσων παραγωγής και των άµεσων παραγωγών εξαρτηµένων απο τους 
πρώτους. 
22 Κων. Τσουκαλάς, Εξάρτηση… ό.π., 209. Ο Κωνσταντίνος Μοσκώφ αναφέρει ότι η µεγάλη µάζα 
στην Αθήνα συγκροτείται απο δηµοσίους υπαλλήλους, δασκάλους, δικηγόρους, διανοούµενους αλλά 
κατά το µεγαλύτερο βαθµό απο ένα πολυπληθές υποπρολεταριάτο, Κων. Μοσκώφ, Η εθνική και 
κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα 1830-1909: Η ιδεολογία του Μεταπρατικού Χώρου, Σύγχρονη 
Εποχή, Αθήνα, 1978, σελ. 131. 
23 Kων. Τσουκαλάς, Κοινωνική…ό.π., 181. 
24 G. Hegel, Φιλοσοφία του ∆ικαίου, Εκδόσεις Αναγνωστίδη, Αθήνα, 2000, σελ. 124. 
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κοινωνικές ισσοροπίες.25 Οι δραστηριότητες των οµογενών παρότι παρουσιάζουν την 

µορφή του ιδεαλιστικού πατριωτικού νόστου26 ενέχουν ένα ξεκάθαρο υλικό-

κερδοσκοπικό περιεχόµενο. Σύµφωνα µε τον ∆ερτιλή,27 οι δραστηριότητες των 

οµογενών σχετιζόταν (σχεδόν αποκλειστικά) µε το εξωτερικό εµπόριο, τον 

χρηµατιστικό-τραπεζικό τοµέα και τα µεταλλεία, ποτέ όµως στην βιοµηχανία. Οι 

επενδύσεις τους είχαν τα τυπικά στοιχεία της κερδοσκοπίας και χαρακτηριζόταν απο 

την εύκολη, ασφαλή ρευστοποίηση και την δυνατότητα γρήγορης µεταφοράς του 

κεφαλαίου έξω απο την ελλαδική επικράτεια σε περιπτώσεις κινδύνου.28 Ουσιαστικά 

το παροικιακό κεφάλαιο αποτελεί µορφή του γενικότερου ευρωπαϊκού, 

χρηµατιστικού κεφαλαίου, το οποίο λόγω της κρίσης της υπερσυσσώρευσης (και την 

συνακόλουθη συµπίεση των ποσοστών κέρδους) στις ανεπτυγµένες δυτικές 

οικονοµίες, προσπαθεί να βρεί επενδυτικές ευκαιρίες στις καθυστερηµένες χώρες της 

περιφέρειας.29 Η γενικότερη τάση του οµογενεικού κεφαλαίου συνδέεται µε τη τάση 

του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής να συνδέεται µε την ανάπτυξη του ανώτερου 

σταδίου του, του ιµπεριαλισµού30, και αυτό αιτιολογείται απο το ότι δυο-τρείς 

                                                
25 Kων. Τσουκαλάς, Κοινωνική…ό.π., 237. 
26 Ο Ανδρέας Συγγρός ήδη απο τον δεύτερο τόµο των Αποµνηµονευµάτων του προοικονοµεί την 
πατριωτική του διάθεση µέσα απ΄την αιτιολόγηση της παραµονής του στην Αθήνα για περισσότερο 
καιρό, αναφέρει χαρακτηριστικά: ΄΄Μετά την παρελευσιν δεκαπέντε ηµερών απο της αφίξεως µου 
εµελέτων να αναχωρήσω, αλλά εσυρόµην απο την ευχαρίστησιν της διαµονής και απο τας παρακελεύσεις 
των φίλων και γνωρίµων µου΄΄ Ανδ. Συγγρός, Αποµνηµονεύµατα, τοµ. 2ος, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 
Αθήνα, 1908, σελ. 125. 
27 Γ. ∆ερτιλής, ό.π., σελ. 64. 
28 Γ. ∆ερτιλής, ό.π., σελ. 64. 
29 Ο ∆ερτιλής αναφέρει ξανά ΄΄Η δράση των οµογενών χαρακτηριζόταν απο την γενική αρχή της 
ελαχιστοποίησης του χρονικού διαστήµατος. Αιτία της δραστηριότητας των οµογενών στον ελλαδικό 
χώρο είναι η µεγάλη διεθνής κρίση, µετα το 1873, που οδήγησε το ευρωπαϊκό κεφάλαιο στο παγκόσµιο 
κυνήγι για αποδοτικές τοποθετήσεις΄΄, Γ. ∆ερτιλής, ό.π., σελ. 69.   
30 Ο ιµπεριαλισµός σαν θεωρία αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη ιστορική σύνθεση γεγονότων της 
περιόδου 1880-1910. Ο ιµπεριαλισµός χαρακτηρίζεται απο την καταπόνηση του ελεύθερου 
συναγωνισµόυ και την εµφάνιση (µε την συνακόλουθη κυριαρχία) του µονοπωλιακού κεφαλαίου. Τα 
cartels και τα trust κυριαρχούν πλέον στις εθνικές οικονοµίες και ένας σύνδεσµος µεταξύ του 
τραπεζικού κεφαλαίου µε το βιοµηχανικό κεφάλαιο γίνεται πλέον καθοριστικός. Ο µονοπωλιακός 
χαρακτήρας του καπιταλισµού ορίζεται πλέον απο την εθνική συσσώρευση του κεφαλαίου. Η 
συσσώρευση, ο προφήτης δηλαδή του κεφαλαίου (όπως εκπληκτικά την είχε ορίσει ο Marx) 
αντιµετωπίζει όλο και συχνότερα τις κρίσεις της υπερσυσσώρεσης. Αυτές οι κρίσεις, που όλο και 
συχνότερα οδηγούν σε καταστροφές µαζών παραγωγικών δυνάµεων, απαιτούν νέες αγορές και νέες 
περιοχές επένδυσης (δηλαδή νέες πηγές πρώτων υλών και µαζικών επενδύσεων στις υποδοµές). Έτσι, 
µέσα στο συγκεκριµένο ιστορικό πλαίσιο το κεφάλαιο των οµογενών πρέπει να θεωρήθεί σαν µια 
αντανάκλαση του χρηµατιστικού κεφαλάιου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα επιτόκια που ίσχυαν στο 
ελληνικό βασίλειο ήταν της τάξης του 30-36% (σε σχέση µε τα διεθνή 2,5-4,5%) ενώ η δυνατότητα 
που είχε η δραχµή να µετατρέπεται ελεύθερα στην ελεύθερη αγορά του συναλλάγµατος µέχρι και την 
δεκαετία του 1920, προσέφερε στους πλούσιους οµογενείς την τεράστια απόδοση υπεραξίας, η οποία 
ήταν αδύνατη στα µεγάλα δυτικοευρωπαϊκά κράτη.  Τα λόγια του Αριστείδη Οικονόµου τα οποία µας 
παραθέτει ο Κων. Βεργόπουλος είναι δηλωτικά της παραπάνω στάσης, ΄΄Αρχίζουν µε τας φιλογενείς 
δωρεάς, µε τα πολυτελή δείπνα, µε το ύφος της λαµπυριζούσης περιβολής και τελειώνουν µε τα των 



 15 

µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι ιδρύουν τράπεζες, οργανώνουν µεταλλευτικές και 

εξορυκτικές επιχειρήσεις, αναλαµβάνουν την οργάνωση των εξωτερικών δανείων και 

εκτελούν δηµόσια έργα. Μετά το 1880 το κεφάλαιο, διεθνοποιείται, διαχέεται σε ξένα 

εργοστάσια και µεταλλεία, υποδοµές και σιδηρόδροµους, ναυτιλιακές γραµµές και 

τράπεζες. Εγχώρια αυξάνεται σε όγκο και λόγω της ουσίας της συσσώρευσης 

αποστέλει µέρος της υπεραξίας του, για να αρχίσει µια αυτόνοµη κίνηση η οποία 

επεκτείνει όλο και περισσότερο την σφαίρα εφαρµογής του.31 Έτσι, το παροικιακό 

κεφάλαιο εισδύει στο ελληνικό βασίλειο και µε αυτόν τον τρόπο µεταβάλει τον 

χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων. Με την ίδρυση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

στα 1876, ανοίγει η περίοδος όπου µαζικά το χρήµα µετατρέπεται σε κεφάλαιο, 

µετατοπίζοντας αποφασιστικά τις παραδοσιακές κοινωνικές ιεραρχίες.32 Μέσα σε ένα 

διάστηµα 50 µόλις χρόνων ο αστικός πληθυσµός περνά απο το 8% περίπου το 1853, 

σε 28% το 1879 και σε 33% στα 1903.33 Η συγκρότηση του αστικού χώρου, 

χαρακτηρίζεται απο τον εξαιρετικά γοργό ρυθµό αστικοποίησης που συγκεντρώνεται 

κυρίως στην περιοχή της πρωτεύουσας και συνθέτει έναν κοινωνικό ιστό ο οποίος 

καθορίζεται απο έναν εντυπωσιακά αντιπαραγωγικό πληθυσµό, έτσι η Αθήνα 

απορροφά το µεγαλύτερο ποσοστό της δηµογραφικής αύξησης, συγκεντρώνοντας το 

µισό σχεδόν αστικό πληθυσµό του βασιλείου. Έτσι, στα 1890, όταν ένας περιηγητής 

καταφθάνει στην Αθήνα, καταγράφει ΄΄Η Νέα Αθήνα µακραίνει τους δρόµους της, 

διευρύνει τις πλατείες της και κατανέµει τα καινούρια της σπίτια, µεγαλώνει µε µια 

ταχύτητα απίστευτη.΄΄34 Κατά τον τρόπο αυτό, η Αθήνα την περίοδο 1870-1900 

αναδεικνύεται στο αναντίρρητο πολιτικό, διοικητικό και πνευµατικό κέντρο της 

χώρας και το σηµείο συγκέντρωσης των αντιφατικών πολιτισµικών ροπών µιας 

                                                                                                                                       
δηµοσίων χρηµάτων καταβόθραν. Εθνικά δάνεια, µετοχαί, οικόπεδα, χρηµατιστήρια, τα πάντα δι΄αυτούς 
είναι εν µέγα χαρτοπαίγνιον.΄΄, Κων. Βεργόπουλος, ό.π., σελ. 92. 
31 N. Bukharin, ό.π, σελ. 45-46.  
32 Ο Κων. Βεργόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι µετά το 1871, ο φιλελευθερισµός 
αντιµετωπίζεται σαν ένα παρωχηµένο υπόλλειµµα του 18ου αιώνα µε αποτέλεσµα το κράτος (στις 
δυτικές κοινωνίες) να αναλαµβάνει ρόλο ενεργότερο και δυναµικότερο. Ο καπιταλισµός αναπτύσσει 
έναν ιδιότυπο επιθετισµό ο οποίος χαρακτηρίστηκε σαν ιµπεριαλισµός.. Κων. Βεργόπουλος, ό.π., σελ. 
12. 
33 Νικ. Σβορώνος, ό.π, σελ. 102. 
34 G. Deschamps, H Ελλάδα σήµερα: Οδοιπορικό 1890: Ο κόσµος του Χαριλάου Τρικούπη, µτφ. Αικ. 
∆αούτη, προλ.-σχόλ. Α. Νικολοπούλου, Τροχαλίας, Αθήνα, 1992, σελ. 47. Ενώ ένας άλλος περιηγητής 
ο Charles Cheston καταγράφει ΄΄Η Αθήνα µετατρέπεται σε όµορφη πόλη, έχοντας 50.000-60.000 
κατοίκους  (αναφέρεται στα 1887). Η οδός Ερµού, η άγουσα απο τις πλατείες των ανακτόρων στον 
σταθµό του πειραϊκού σιδηροδρόµου, βρίθει απο µικρά καταστήµατα, αυτό συµβαίνει και στις οδούς 
Αιόλου και Αθηνάς οι οποίες τέµνουν την οδό Ερµού. Στις οδούς Ακαδηµίας και Πανεπιστηµίου 
υπάρχουν πολλά µέγαρα άξια να χαρακτηριστούν ανάκτορα για την ευρυχωρία και τον µεγαλοπρεπή 
αρχιτεκτονικό τους ρυθµό.΄΄ Ch. Cheston,  ό.π., σελ. 104. 
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µεταβατικής εποχής.35 Η πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου παρουσιάζει ένα 

επίπεδο αστικής συγκέντρωσης, ανώτερου απο αυτόν που φυσιολογικά θα περίµενε 

κάποιος δεδοµένου του επιπέδου εκβιοµηχάνισης της χώρας. Αυτό σχετίζεται µε την 

συγκεκριµένη κοινωνική και ιστορική ανάπτυξη του ελληνικού κοινωνικού 

σχηµατισµού, η οποία θα διαφανεί στις λογοτεχνικές καταγραφές της εποχής.36 

Κατά τις πρωθυπουργίες του Τρικούπη, εν µέσω των δυναµικών 

δηµογραφικών µεταβολών, συντελούνται (όπως προαναφέρθηκε) οι διαδικασίες για 

τον αστικό µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας η οποία συνοδεύεται µε τις 

εκσυγχρονιστικές προσπάθειες στο στρατό, την δικαιοσύνη, την δηµόσια διοίκηση, 

την οργάνωση της αστυνοµίας, την µεταβολή στον εκλογικό νόµο κ.α. Τα µεγάλα 

δηµόσια έργα και η συνακόλουθη βελτίωση του συγκοινωνιακού δικτύου µε τους 

σιδηρόδροµους, την βελτίωση των αµαξιτών δρόµων και την διάνοιξη της διώρυγας 

της Κορίνθου στα 1891, οδήγησαν στην βελτίωση της εγχώριας παραγωγικής 

διαδικασίας. Λόγω της χρηµατικής στενότητας, το σύνολο του µεταρρυθµιστικού 

προγράµµατος στηρίχθηκε στον εγχώριο και κυρίως στον εξωτερικό δανεισµό. Έτσι 

ανάµεσα στα 1879-1890, συνοµολογήθηκαν επτά µεγάλα διεθνή δάνεια, ονοµαστικής 

αξίας 643 εκατοµµύρια χρυσά φράγκα, ενώ το ποσό που εισέπραξε το ελληνικό 

κράτος δεν ξεπέρασε τα 365 εκατοµµύρια χρυσά φράγκα.37 Οι επαχθείς όροι του 

δηµοσίου δανεισµού ήταν η κυριότερη αιτία για το ότι η εξυπηρέτηση τους 

απορροφούσε το 40-50% των δηµοσίων εσόδων.38 Η οικονοµική πολιτική, σε όλες 

της τις συνδηλώσεις ευνοούσε αποκλειστικά το µεγάλο κεφάλαιο και ήταν εξαιρετικά 

δυσβάστακτη για τα µεσαία και τα κατώτερα στρώµατα. Το φορολογικό σύστηµα που 

εγκαινίασε ο Τρικούπης και στηρίχθηκε στην έµµεση φορολογία άφηνε το εισόδηµα 

και το κεφάλαιο σχεδόν ελεύθερα, ενώ το κατά κεφαλήν ποσοστό του φόρου 

ανερχόταν στα 1893 σε 36,5 % αντί για 19 % το 1874.39 Επιπλέον, µέσα απο την 

δασµολογική πολιτική του, και τους υπέρογκους δασµούς στο εισαγώγιµο σιτάρι, ο 

εγχώριος σίτος υπερτιµήθηκε µε αποτέλεσµα να αυξάνει την έγγειο πρόσοδο των 

τσιφλικάδων και να συµπιέζει παράλληλα το βιοτικό επίπεδο των κατώτερων 

                                                
35 Τα λόγια του προαναφερθέντος περιηγητή είναι για µια ακόµα φορά δηλωτικά :΄΄Ο Έλληνας 
χαρακτηρίζεται απο µια αντιφατική διάθεση, επιθυµεί να υιοθετήσει τις ευρωπαϊκές συνήθειες µα 
ταυτόχρονα και να διατηρήσει την ιδιαιτερότητα της φυλής του. Στους καλλιεργηµένους Έλληνες αυτό το 
είδος δυτικότητας είναι ξεκάθαρο, χαρακτηρίζονται απο την σύνθεση µιας εκλεπτυσµένης κουλτούρας και 
την πίστη στην αυστηρότητα των παλαιών ηθών.΄΄ G. Deschamps, ό.π., σελ. 96. 
36 Κων. Τσουκαλάς, Εξάρτηση… ό.π., σελ. 201 
37 Κων. Τσουκαλάς, Εξάρτηση… ό.π., 232. 
38 Νικ. Σβορώνος, ό.π, σελ. 103-104. 
39 Νικ. Σβορώνος, ό.π, σελ. 104. 



 17 

τάξεων.40 Στα 1884, τα ενοίκια είχαν διπλασιασθεί, τα είδη ρουχισµού είχαν 

ακριβύνει κατά 50 % και το κόστος ζωής του εργάτη είχε εν γένει διπλασιαστεί. Ενώ 

το δηµόσιο χρέος είχε αυξηθεί σε τόσο σηµαντικό βαθµό ώστε στα 1893, το ελληνικό 

κράτος να αδυνατεί να εξυπηρετήσει τα τοκοχρεωλύσια µε αποτέλεσµα την 

πτώχευση. Η πτώχευση, σε συνδυασµό µε την ντροπιαστική ήττα του 1897 και την 

επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου το 1898, επικύρωσαν την αποτυχία του 

µεταρρυθµιστικού οράµατος, πλήττοντας όλες τις κοινωνικές οµάδες (εκτός απο 

µερικούς τραπεζίτες που κερδοσκόπισαν πάνω στις καταστάσεις αυτές) 

αναδεικνύοντας παράλληλα τις εγγενείς αδυναµίες του ελληνικού κοινωνικού 

σχηµατισµού.  

Μέσα στο συγκεκριµένο αυτό ιστορικό πλαίσιο, η δηµιουργική αστική 

πεζογραφία του ύστερου 19ου αποτυπώνει εκδηλώσεις των παραπάνω διεργασιών, 

φθάνοντας µέχρι το σηµείο να αναµετρηθεί µε καθαυτό αστικό φαινόµενο. Τα 

κείµενα του τελευταίου τετάρτου του 19ου το πλείστο των περιπτώσεων δεν 

περιορίζονται στην απλή περιγραφή των κοινωνικών εκδηλώσεων µα επιχειρούν κάτι 

βαθύτερο, να συλλάβουν τον νεότευκτο αστικό, κοινωνικό ιστό και στην συνέχεια να 

τον αποδώσουν λογοτεχνικά, εναρµονιζόµενα µε τις νέες φιλολογικές τάσεις της 

περιόδου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Κων. Βεργόπουλος, ό.π., σελ. 120.  
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Αστική Λογοτεχνία: Η Εποχή της Υποψίας 

 Στο δεύτερο µέρος του συγεκεκριµένου κεφαλαίου θα διαγράψουµε τις 

γραµµατολογικές τάσεις της περιόδου και θα ορίσουµε σε τι ακριβώς συνίσταται η 

έννοια της αστικής λογοτεχνίας, γύρω απο την οποία διαγράφεται το σύνολο της 

συγκεκριµένης εργασίας. Στην συγκεκριµένη ενότητα θα αποδόθει συνοπτικά η 

εξέλιξη της λογοτεχνίας την συγκεκριµένη περίοδο και θα σκιαγραφηθεί η διαδικασία 

µέσα απο την οποία προήλθε και αναπτύχθηκε η αστική πεζογραφία του ύστερου 

19ου.41 Την συγκεκριµένη περίοδο η πεζογραφία γνώρισε (σε παγκόσµια κλίµακα) την 

αυταπόδεικτη ανάπτυξη της, κυρίως χάρη στις επαναλαµβανόµενες επιτυχίες των 

γάλλων και των βρετανών συγγραφέων αλλά και τις καινοφανείς επιτυχίες των 

ρώσων µυθιστοριογράφων. Είναι η εποχή που ο καλλιτέχνης προσαρµόζεται επι της 

ουσίας στις δυνάµεις της αγοράς. Το καλλιτέχνηµα αντιµετωπίζει µια βαθύτατη 

διαλεκτική κοινωνική επιταγή, το ότι πρέπει να ενέχει πνευµατικό περιεχόµενο στον 

υλιστικότερο απ’ όλους τους πολιτισµούς. Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο Eric 

Hobsbawm42, ΄΄Ο ρεαλισµός είναι ο όρος που ερχόταν και έρχεται στα χείλη των 

συγχρόνων και µεταγενέστερων παρατηρητών γι’ αυτήν την περίοδο τουλάχιστον σε 

σχέση µε την λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες.΄΄ Αναπτύσσεται δηλαδή η τάση του 

καλλιτέχνη να περιγράψει, να αναπαραστήσει ή να βρεί  ένα ακριβές ισοδύναµο για 

γεγονότα, εικόνες, ιδέες, συναισθήµατα και πάθη. Ο πεζογράφος παρακινείται να 

αντιµετωπίσει την κοινωνική πραγµατικότητα µέσα στην οποία ζεί, να εξετάσει και 

τις δυσάρεστες ακόµα πλευρές της, πραγµατοποιώντας έτσι µια συνειδητή επιλογή 

τόσο για τον εαυτό του όσο και για το ίδιο του το κοινό.43 Στην ουσία του, ο 

ρεαλισµός
44 ΄΄αντικειµενικοποιεί΄΄ την σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα, 

αποκλείοντας στο διάβα του το φανταστικό, το παραµυθένιο, το τυχαίο και το 

                                                
41 Αστική πεζογραφία όχι µε την έννοια της ταξικής ιδιαιτερότητας και σύγκρουσης, αλλά µε την 
έννοια του πολίτη του άστεως. Για παράδειγµα ο εργάτης µιας συνοικίας της Αθήνας έχει αστική 
συγκρότηση καθώς σε αντίθεση µε τον αγρότη ζει σε διαφορετικό περιβάλλον, φορά διαφορετικά 
ρούχα, έχει διαφορετικές διατροφικές συνήθειες, µένει σε διαφορετικό σπίτι, έχει διαφορετικές 
εµπειρίες και άλλη ψυχολογία. 
42 Er. Hobsbawm, ό.π, σελ. 433. 
43 Μ. Vitti, Ιδεολογική Λειτουργία της Ελληνικής Ηθογραφίας, 3η Έκδοση, Κέδρος, Αθήνα, 1991, σελ. 
15. 
44 Έναν αιώνα αργότερα, η Σχολή της Φρανκφούρτης µέσα απο τον τυπικότερο εκπρόσωπο της, τον 
Gyorgy Lukacs υποστηρίζει ότι ο αληθινός ρεαλισµός αντιτίθεται σε κάθε παραµόρφωση ακόµα και 
σ’αυτήν που προέρχεται απο τον νατουραλισµό του Zola, ο οποίος κυριαρχείται απ’ τις βιολογικές 
τάσεις της αυτοσυντήρησης και της αναπαραγωγής., G. Lukacs, Μελέτες για τον ευρωπαϊκό ρεαλισµο: 
αισθητική και κοινωνιολογική ανάλυση του έργου των: Μπαλζάκ, Σαντάλ, Ζολά, Τολστοι, 
Ντοστογιέφσκι, Γκόργκι κ.α., µτφ. Τίτος Πατρίκιος, Εκδοτικόν Ινστιτούτον Αθηνών, Αθήνα, 1957, σελ. 
20-25.  
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απίθανο, για να συµπεριλάβει µερικά θέµατα που πρίν ήταν ταµπού.45 Μέσα απο την 

διεργασία αυτή ο ρεαλισµός µετατράπηκε σε νατουραλισµό (στην Γαλλία) και σε 

βερισµό (στην Νότια Ιταλία) και η µετατροπή αυτή συνδέθηκε µε την συνειδητή 

πολιτική κριτική της αστικής κοινωνίας. Τα αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της 

παραπάνω διαδικασίας είναι ο Gustave Courbet στην ζωγραφική, ο Emil Zola και ο 

Gustave Flaubert στην λογοτεχνία.46 Έτσι, πέρα απο το πρόδηλο ποιοτικό της άλµα, η 

λογοτεχνία της εποχής σηµαδεύεται απο την αποτυχία της προσπάθειας να 

δηµιουργηθεί µια τέχνη συνεπής προς την αστική κοινωνία, µιας τέχνης που να 

εκφράζει συµφωνα µε την ιδεαλιστική νοοτροπία της αστικής τάξης την υλική υφή 

του πραγµατικού κόσµου, όπως αυταπόδεικτα την εννοούσε ο καπιταλισµός. Τα 

λογοτεχνήµατα της συγκεκριµένης περιόδου ενέχουν τον χαρακτήρα ντοκουµέντου, 

ενώ µερικά απο αυτά επεκτείνουν την θεµατική τους σε τοµείς που µερικά χρόνια 

πρίν θεωρούνται ανορθόδοξοι ή ανάξιοι της προσοχής των ΄΄καθωσπρέπει΄΄. 

 Μέσα στο συγκεκριµένο πλαίσιο κινήθηκε και η ελληνική φιλολογία, 

παρουσιάζοντας όµως µια µεγάλη χρονική υστέρηση, αφού µέχρι και την δεκαετία 

του 1880 κυριαρχούσε το κίνηµα του ρωµαντισµού. Μετά Επανάσταση του 1821 και 

τον σχηµατισµό του νεοελληνικού κράτους στα 1826, ο ρωµαντισµός, καινούριο, 

ζωντανό λογοτεχνικό ρεύµα της εποχής θα επιβληθεί ολοκληρωτικά στην ελληνική 

λογοτεχνία, σχεδόν την ίδια χρονιά της µαχητικής του επικράτησης στην Γαλλία.47 

Απο την άποψη της λογοτεχνικής του κατηγορίας, ο ρωµαντισµός κινήθηκε κυρίως 

στν περιοχή της ποίησης καθώς η νηφαλιότητα του πεζού, καθηµερινού λόγου, τον 

αποθούσε χαρακτηριστικά. Η πεζογραφική δηµιουργική γραφή εκδράστηκε στην 

περιοχή του λεγόµενου ιστορικού µυθιστορήµατος και την συνακόλουθη αναδροµή 

της γραφής σε µια παλαιότερη εποχή µε ένα µοτίβο ηρωικό, ιδεαλιστικό. Το κίνηµα 

του ρωµαντισµού δεν αποτελούσε µια απλή αφοµοίωση των δυτικών επιδράσεων, 

αλλά κάτι πολύ βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Οι θεωρίες του Fallmerayer (1830) για 

την καταγωγή των νεοελλήνων, οι απόψεις των δυτικοευρωπαίων ότι ο ελληνικός 

λαός είναι ΄΄βάρβαρος, φιλοχρήµατος, πονηρός και κακόµοιρος, ανίκανος να 

διεκδικήσει την κληρονοµιά της κλασσικής Ελλάδας΄΄ καθώς και η τάση των 

εθνοτήτων της βαλκανικής να επιζητούν µερίδιο απο τα οθωµανικά εδάφη οδήγησαν 

                                                
45 Μ. Vitti, ό.π, σελ. 28. 
46 Er. Hobsbawm, ό.π, σελ. 434. 
47 Λιν. Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 12η Ανατύπωση, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 2003, σελ. 
170. 
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στην συγκρότηση του ιδεολογήµατος της Μεγάλης Ιδέας.48 Μέσα απο το ιδεολόγηµα 

αυτό, αναπτύχθηκε ο αλυτρωτισµός και η συνακόλουθη ιδέα της απολύτρωσης των 

εκτεταµένων περιοχών στις οποίες ζούν Έλληνες και είναι κάτω απο την διοίκηση της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.49  Γεννάται πλέον, και αναπτύσσεται κάτω απο 

συγκεκριµένες ιστορικές διεργασίες, η έννοια της εθνικής συννείδησης, Γλώσσα, 

Πρόγονοι, Θρησκεία αποτελούν το κυρίαρχο µοτίβο της νοοτροπίας την 

συγκεκριµένη περίοδο. Στο συγκεκριµένο ιδεολογικό πλαίσιο οι µεταλλαγές στο 

πολιτισµικό εποικοδόµηµα είναι αυταπόδεικτες. Το 1853, κυκλοφορεί η πρώτη 

µορφή της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, απο τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο 

και έτσι ήρθε στο φώς ένα έργο µεγαλεπήβολο και ώριµο, το οποίο αποτέλεσε το 

µέγα αγκωνάρι της ελληνικής εθνικής συννείδησης.50 Είναι η περίοδος που 

αναπτύσσεται η επιστήµη της λαογραφίας για να απαντήσει στην κρίση της εθνικής 

ταυτότητας µέσα απο την επισταµένη µελέτη των ηθών των ανθρώπων της 

υπαίθρου.51 Έτσι, η λογοτεχνία (µέσα απο τον πρωτεϊκό και πολύτροπο ρωµαντισµό) 

προσαρµόστηκε στις παραπάνω διεργασίες και µέσα απο την κατηγορία του 

ιστορικού µυθιστορήµατος αποτέλεσε τον συνεκτικό κρίκο ανάµεσα στην εθνική 

συννέιδηση και την εξέλιξη του ελληνισµού.52 Έτσι, ο Λέανδρος του Παναγιώτη 

Σούτσου (το πρώτο στην ουσία ιστορικό µυθιστόρηµα) ΄΄Είναι Έλλην καί ζεί κατά τα 

1833 και 1834. Ποίαι είναι αι πολιτικαί τού ιδέαι; Είναι άνθρωπος της προόδου και 

οθωνιστής εποµένως. Είς τον βασιλέα της Ελλάδος βλέπει την συγκέντρωσιν των 
                                                
48 Αλ. Πολίτης, Ροµαντικά Χρόνια: Ιδεολογίες και Νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Ε.Μ.Ν.Ε., 
Ρέθυµνο, 1993, σελ. 25-26. 
49 Μ. Vitti, Ιδεολογική…ό.π., σελ. 18. 
50 Αλ. Πολίτης, ό.π, σελ. 39. Το συγκεκριµένο έργο, αποτελεί µια τοµή για την ιδεολογική δοµή του 
ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού, όµως µια εκτενέστερη επισκόπηση του ξεφεύγει απο τα όρια της 
συγκεκριµένης εργασίας. Συνοπτικά, ο Παπαρηγόπουλος είναι ο πρώτος που συστηµατοποίησε την 
έννοια της ιστορικής συνέχειας του ελληνικού έθνους, ενώ το έργο του αποτέλεσε την πρώτη 
συστηµατική προσπάθεια για να αντιµετωπιστούν οι θεωρίες του Fallmerayer για την φυλετική 
καθαρότητα των Ελλήνων. Για µια εκτενέστερη επισκόπηση του συγκεκριµένου ζητήµατος, δες: Αλ. 
Πολίτης, Ροµαντικά Χρόνια: Ιδεολογίες και Νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Ε.Μ.Ν.Ε., 
Ρέθυµνο, 1993 και Κων. Θ. ∆ηµαράς, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: 
Η πρώτη µορφή: 1853, Ερµής, Αθήνα, 1970. 
51 Όπως µας πληροφορεί ο Αλέξης Πολίτης, µέσα απο την λαογραφία και τα δηµοτικά τραγούδια το 
έθνος ορίστηκε σαν φαινόµενο στατικό, το οποίο υπάρχει απο πάντα, αναλλοίωτο. Έτσι, η πρώτη 
συλλογή δηµοτικών τραγουδιών τυπώθηκε στα 1850 στην Κέρκυρα απο τον Αντ. Μανούσο και 
ακολούθησαν αµέσως δυο, το 1852 µε καινούρια κείµενα απο τον Μιχ. Λελέκο, τυπωµένη στην Αθήνα 
και η άλλη απο τον Σπυρίδωνα Ζαµπέλιο τυπωµένη στην Κέρκυρα. Αλ. Πολίτης, ό.π, σελ. 51. 
52 Σύµφωνα µε ένα απ΄τους υµνητές του ιστορικού µυθιστορήµατος, τον Κ. Μητσάκη οι αρχές που 
διέπουν ένα ιστορικό µυθιστόρηµα είναι οι ακόλουθες α) Οι κεντρικοί χαρακτήρες δεν πρέπει να είναι 
συγκεκριµένα σηµαντικά ιστορικα πρόσωπα , β) Μια παρωχηµένη εποχή αναπαριστάται µε πιστότητα 
και στις πιο µικρές λεπτοµέρειες του καθηµερινού βίου και γ) Σε ένα ιστορικό µυθιστόρηµα 
απαρραίτητη είναι η απόσταση ανάµεσα στον συγγραφέα και στον ιστορικό χρόνο της αφήγησης του, 
Κων. Μητσάκης, Ο Άγγελος Βλάχος και το Ιστορικό Μυθιστόρηµα, Εκδόσεις Καρδαµίτσα, Αθήνα, 
1988, σελ. 15-16. 
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εθνικών δυνάµεων ενεργουµένην, την ευνοµίαν διαδεχόµενην την αναρχίαν και την 

πρόοδον του έθνους καθ’ ηµέραν πραγµατοποιηµένην.΄΄53 Οι πεζογράφοι της περιόδου 

λιγοστοί (Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Στέφανος Ξένος, Κωνσταντίνος Ράµφος) δεν 

διαθέτουν την δύναµη να κοιτάξουν κατάµατα την έκρυθµη κατάσταση, ούτε είναι σε 

θέση να οικοδοµήσουν πραγµατικά ιστορικά µυθιστορήµατα και κατά τον τρόπο 

αυτό στρέφονται στο φαντασιακό ιστορικό µυθιστόρηµα, προσαρµοζόµενοι στην 

εθνικιστική ρητορεία που απέπνεε απο το ιδεολογικό εποικοδόµηµα.54  To ιστορικό 

µυθιστόρηµα δεν έσπασε ποτέ τα δεσµά που το συνέδεαν µε την Μεγάλη Ιδέα και δεν 

ενόχλησε ποτέ την καθυστικιαία τάξη των πραγµάτων. Η ελληνική πεζογραφία της 

συγκεκριµένης περιόδου απέφευγε να κάνει λόγο για  δυσάρεστα θέµατα ενώ η 

αποσιώπηση των ακανθωδών ζητηµάτων της κοινωνίας απο την µια πλευρά και ο 

φόβος των ΄΄αρνητικών΄΄ επιδράσεων στο αναγνωστικό κοινό απ’ την άλλη 

αποτέλεσαν τα αναπόδραστα αναχώµατα για τον ρεαλισµό.55 

 Απο τα τέλη όµως της δεκαετίας του 1860, αρχίζει µια συστηµατική 

αµφισβήτηση του ρωµαντικού ιδεώδους το οποίο συνοδεύεται απο την ολοένα και 

αµεσότερη απόρριψη του µεγαλοϊδεατικού υποβάθρου. Στα 1866, ο Εµµανουήλ 

Ροίδης προχωρά στην δηµοσίευση της Πάπισσας Ιωάννας η οποία συνιστά την 

αντίδραση του ευφυούς συγγραφέα στις ρωµαντικές υπερβολές του καιρού του.56 Ο 

Ροίδης εισάγει στην ελληνική πεζογραφία ένα νεότευκτο πνεύµα, θετικό, ορθολογικό 

µα πάνω απ’ όλα οξύ. Ολόκληρο το µυθιστόρηµα, διαπνέεται απο το αίτηµα της 
                                                
53 Παν. Σούτσος, Λέανδρος, Τυπογραφείο Κωνσταντίνου Τόµπρα Κυδωνεώς και Κωνσταντίνου 
Ιωαννίδου Σµυρναίου, Ναύπλιο, 1834, σελ. β’ και γ’.  
54 Ένα αξιόλογο έργο που ξεχωρίζει απο την όλη πεζογραφική παραγωγή της εποχής είναι ο Θάνος 
Βλέκας του Παύλου Καλλιγά. Ο Θάνος Βλέκας που δηµοσιέυθηκε στα 1855 είναι ένα πάρεργο, 
πάρεργο όµως πολύ σηµαντικό. Το θέµα δεν είναι παρµένο απο το ηρωποιηµένο ιστορικό παρελθόν, 
αλλά απο την σύγχρονη πραγµατικότητα, απο την αθλιότητα του νεαρού ελληνικού βασιλείου που το 
βασάνιζαν η κακοδιοίκηση και η ληστοκρατεία. Κανένα ροµαντικό υπόλλειµµα δεν αλλοιώνει την 
εικόνα που δίδεται µε ρεαλισµό και συγκλονιστική ειρωνία που φθάνει ως και τον σαρκασµό. 
Σύµφωνα µε τον Mario Vitti, ΄΄Ο Καλλιγάς είναι ο µοναδικός συγγραφέας που, δίχως να τυφλωθέι απο 
τα ιδεώδη ενός µελλοντικού µεγαλείου της Ελλάδας, έχει το θάρρος να κοιτάξει αδίστακτα τις πληγές της 
πατρίδας του δηλαδή: την βιαστική προσαρµογή σε δυτικούς θεσµούς, την ληστεία και τους δεσµούς της 
µε την άρχουσα τάξη, την εκµετάλλευση των αγροτών, την κερδοσκοπία και την κοινωνική αδικία 
γενικά.΄΄ M. Vitti, Ιδεολογική…ό.π., σελ. 41. Ο ήρωας του λογοτεχνήµατος ο Θάνος είναι ένας 
αγρότης, τίµιος κα ταπεινός. Ο αδελφός του Τάσος λιποτακτεί και γίνεται ληστής (το µυθιστόρηµα 
πραγµατεύεται τον φαινόµενο της ληστείας) προς µεγάλη χαρά της µητέρας του η οποία τον βλέπει 
πλούσιο και αναγνωρίσιµο. Η χωροφυλακή τον καταδιώκει, τους καίει το σπίτι και ο Θάνος 
αναγκάζεται να περάσει τα σύνορα του ελληνικού βασιλείου και να καταφύγει στην Θεσσαλία. Στο 
µεταξύ ο Τάσος, στην Αθήνα, υπολοχαγός, κάνει κοσµική ζωή και ασχολείται µε διάφορες υποθέσεις. 
Έτσι, ΄΄ο µεν ληστής ατιµώρητος και βραβευόµενος, ο δε παθών ως εκ του ληστρικού βίου εκείνου και 
απολέσας την περιουσίαν του καταδιωκόµενος ένεκα της ληστείας και µη δυνάµενος καν να δικασθή΄΄, 
Παύλος Καλιγγάς, Θάνος Βλέκας, Νεφέλη, Αθήνα, 1987, σελ. 78. 
55 M. Vitti, Ιδεολογική…ό.π., σελ. 45. 
56 Κων. Θ. ∆ηµαράς, Ιστοριά της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Απο τις πρώτες ρίζες ως την εποχή µας, 9η 
Έκδοση, Γνώση, Αθήνα, 2000, σελ. 431. 
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σαφήνειας, έτσι, αναδεικνύεται ο πόθος της διαύγειας, της λιτότητας του λόγου και 

των ακριβών περιγραφών. Η Πάπισσα Ιωάννα, παρά το µεσαιωνικό της θέµα, 

αποτελεί απάντηση σε εντελώς διαφορετικά ερεθίσµατα και αποτελεί ιστορικό 

αντιµυθιστόρηµα µεταβάλλοντας το περιεχόµενο της πεζογραφικής τάσης.57 Τέσσερα 

χρόνια αργότερα, το 1870, τυπώνεται στην Βράϊλα, µακριά απο την πρωτεύσουσα 

του νεοελληνικού βασιλείου, το ανώνυµο Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι. Χειρόγραφον 

Έλληνος υπαξιωµατικού εκδιδόµενον υπο Χ. ∆ηµοπούλου
58. Κεντρικό θέµα του 

κειµένου είναι η ληστεία και η µάλλον χαλαρή διώξη της απο τον στρατό. Ο 

αφηγητής αφήνει τα γεγονότα να µιλήσουν απο µόνα τους ενώ η περιγραφή είναι 

γεµάτη απο πληροφορίες και η αφήγηση αναπτύσσεται µε την ειρωνική συγκατάβαση 

ενός ανθρώπου που γνωρίζει καλά τα του κόσµου του.59 Η χρήση του ευθέος λόγου 

(ρηξικέλευτη τεχνική για την πεζογραφία της περιόδου) σέβεται την λαλιά του κάθε 

οµιλητή δίχως να κάνει παραχωρήσεις στην γραφικότητα (όπως τα ιστορικά 

µυθιστορήµατα για τα οποία έγινε παραπάνω λόγος) και δίχως διάθεση να σατυρίσει 

(όπως τα παραλογοτεχνικά κείµενα της εποχής). Σύµφωνα µε τον Vitti, το 

συγκεκριµένο κείµενο προοικονοµεί την ρεαλιστική τεχνοτροπία που θα αναπτύξει η 

γενιά του 1880.60 Το 1879, πιστοποιείται η στροφή της ελληνικής πεζογραφίας µε την 

δηµοσίευση του Λουκή Λάρα απο τον ∆ηµήτριο Βικέλα. Ο Λάρας κλείνει ουσιαστικά 

µια υπόθεση που είχε ξεκινήσει την δεκαετία του 1830 που σε στιγµές πατριωτικής 

έξαψης είχε στρέψει το βλέµµα της προς την Επανάσταση του 1821. Ο Βικέλας 

εγκαταλείπει την ρητορεία του ηρωισµού και προσγειώνεται στα καθηµερινά 

προβλήµατα. Όµως, δεν ακολουθεί την τεχνοτροπία ρεαλισµού καθώς δεν 

χρησιµοποιεί ευθύ λόγο στην γλώσσα των προσώπων, µα προτιµά να µεταφέρει τις 

συνοµιλίες µε πλάγιο λόγο, µεταφράζοντας τες στην καθαρεύουσα.61 Τα τρία αυτά 

                                                
57 M. Vitti, Ιδεολογική…ό.π., σελ. 27. 
58 Για την συγκεκριµένη εργασία χρησιµοποίηθηκε το πρωτότυπο αντίγραφο της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, το, Η Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι: χειρόγραφον Έλληνος υπαξιωµατικού, 
Βιβλιοπωλείον Χ. ∆ηµοπούλου, Τυπογραφείον «Το Τρίγωνον», Έν Βράϊλα, 1870, τοµ. 2. Ένα 
απόσπασµα απ’ το συγκεκριµένο κείµενο αναδεικνύει την αντιρωµαντική του στάση ΄΄Αυτό που σου 
λέω, τρείς µέρες έκαµα στο θεραπευτήριο, πέντε µου πέρασε ο σιτιστής και µου φαε τριανταδυό και 
τριανταδυό, εξηντατέσσερα λεπτά!τούφλα!Όλοι σας ένα είστε, τούφλα!΄΄, Ανώνυµος, Η Στρατιωτική ζωή 
εν Ελλάδι…, ό.π., σελ. 71. 
59 M. Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Οδυσσέας, Αθήνα, 2003, σελ. 284. 
60 M. Vitti, Ιστορία… ό.π., σελ. 285. 
61 Ο Βικέλας αποφεύγει τόσο πολύ την οµιλούµενη γλώσσα ώστε ακόµα και τα λόγια ενός Τούρκου 
µεταφράζονται στην καθαρεύουσα ΄΄Μόνον βρώµαι είναι εδώ. ∆εν έχει τίποτε. Πηγαίνωµεν!΄΄, ∆ηµ. 
Βικέλας, Λουκής Λάρας στα Άπαντα, (επιµ.) Άλκης Αγγέλου, Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν Ωφέλιµων 
Βιβλίων, Αθήνα, 1997, τ. 2ος, σελ. 374. Την δεκαετία του 1880 ξεσπά στον ελληνικό κοινωνικό 
σχηµατισµό το περιβήτο γλωσσικό ζήτηµα το οποίο αναντίρρητα σφράγισε την συγκεκριµένη περίοδο. 
Όπως µας πληροφορεί η Ρένα-Σταυρίδη Πατρικίου, ανάµεσα στην δεκαετία του 1880-1890 
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αυτά κείµενα αποτελούν τοµή για την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και 

προώθησαν την απόσπαση της πεζογραφίας απο τα δεσµά του ρωµαντισµού. Η 

δηµοσίευση του Λουκή Λάρα σηµατοδοτεί την παρακµή του ρωµαντισµού και έτσι τα 

πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1880 σηµαδεύονται απο µια ζύµωση η οποία 

προοικονοµεί µια δηµιουργική αναζωογόνηση και αλλαγή.62 

 Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο µέρος του εισαγωγικού αυτού σηµειώµατος, 

το 1880 η Αθήνα πρέπει να θεωρηθεί πλέον το κέντρο µια µικρής (έστω) επικράτειας 

και συνάµα σηµείο αναφοράς για τον σκόρπιο ελληνικό πληθυσµό που ευδοκιµεί 

στην Κωνσταντινούπολη, στην Σµύρνη, στην Αλεξάνδρεια και άλλες (πλούσιες) 

µεγαλουπόλεις της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Την περίοδο αυτή ο ελληνικός 

κοινωνικός σχηµατισµός χαρακτηρίζεται απο την µεταλλαγή στις κοινωνικές σχέσεις 

και τις συνακόλουθες µεταβολές στο πολιτισµικό του εποικοδόµηµα. Οι µεταβολές 

στον τρόπο παραγωγής παρασύρουν και την πνευµατική ζωή της χώρας µε 

αποτέλεσµα το διαλεκτικό ζεύγµα εξευρωπαϊσµός ή αποµονωτισµός να είναι πλέον 

αναπόδραστο και βαθιά αποκρυσταλλωµένο. Ουσιαστικά, είναι πλέον εναργέστερη η 

ιδεολογική αφύπνιση, η οποία ώθησε τελικά το µεγαλύτερο µέρος των συγγραφέων 

σε αντίθετα απο τις ιδεαλιστικές συνιστώσες της Μεγάλης Ιδέας, ρεύµατα, 

αναδοµώντας την πνευµατική ζωή της χώρας. ∆υο, αντίθετα µεταξύ τους γεγονότα, 

προκάλεσαν την αποµάκρυνση της λογοτεχνίας απο τις ιδεαλιστικές µεταπτώσεις του 

αθηναϊκού ρωµαντισµού και την στροφή της πεζογραφίας προς την εσωτερική ζωή, η 

οποία θα καλλιεργηθεί µέσα απο την καθηµερινότητα και την διαβίωση των απλών 

ανθρώπων. Καταρχάς το γαλλικό µυθιστόρηµα το οποίο επέδρασε αποφασιστικά την 

ευρωπαϊκή λογοτεχνία, αναπόδραστο ήταν να καθορίσει και την πορεία της 

ελληνικής γραµµατολογίας. Έτσι, στα 1880, κυκλοφορεί µε ένα τολµηρό εξώφυλλο 

(που παριστάνει την οµώνυµη ηρωίδα έξωµη) η Nana του Zola, µε µετάφραση του 

Ιωάννη Καµπούρογλου γνωστοποιώντας στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά όπως η διαφθορά και ο εκφυλισµός, και είσαγοντας παράλληλα την 

                                                                                                                                       
εµφανίσθηκαν τέσσερα διαφορετικά γλωσσικά κυρήγµατα: του Κωνσταντίνου Κοντού, ο οποίος 
αξιώνει να εξαρχαϊστεί ακόµα περισσότερο η καθαρεύουσα (Γλωσσικαί Παρατηρήσεις, 1882), του 
∆ηµητρίου Βερναρδάκη ο οποίος προκρίνει την δηµοτική (Ψευδαττικισµού Έλεγχος, 1884), του 
Γεωργίου Χατζηδάκι ο οποίος θεωρητικοποιεί την καθαρεύουσα (Βάσανος Ελέγχου Ψευδαττικισµού ή 
Μελέτη επι της Νέας Ελληνικής, 1884) και το δηµοτικιστικό µανιφέστο του Ψυχάρη (Το Ταξίδι µου, 
1888), Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, Οι Προσδοκίες του ∆ηµοτικισµού, στο Χαρίλαος Τρικούπης και η 
εποχή του, ό.π., σελ. 487. Το γλωσσικό ζήτηµα εκδράζεται εκτός των ορίων της συγκεκριµένης 
εργασίας, όµως, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο ρεαλισµός και η παρεπόµενη πυκνότητα των διαλόγων 
οδηγούσαν στην δηµοτική. 
62 Λιν. Πολίτης, ό.π., σελ. 184. 
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µέθεξη των Ελλήνων συγγραφέων µε το λογοτεχνικό ρεύµα του νατουραλισµού.63 Ο 

Zola, στάθηκε αφενός το σύνθηµα για να κοιτάξουν µερικοί νέοι πέρα απο τους 

παλαιοελληνικούς ορίζοντες της Μεγάλης Ιδεάς και αφετέρου συνέτριψε τον 

κίβδηλο, ιδεαλιστικό ρωµαντικό κόσµο. Το άλλο γεγονός το οποίο είναι άσχετο, αν 

όχι αντίθετο µε το ρεύµα του νατουραλισµού είναι η προκύρηξη απο την πλευρά της 

Εστίας του διαγωνισµού ΄΄προς συγγραφήν ελληνικού διηγήµατος΄΄ µέσα απο το 

ανυπόγραφο κείµενο του Νικόλαου Πολίτη.64 Αν συγκριθεί το περιεχόµενο της 

προκύρηξης της Εστίας (1883) µε άλλα σύχρονα της κείµενα τα οποία επιχειρούν να 

συντονίσουν την ελληνική πεζογραφία µε τα σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύµατα, τότε 

αποσαφηνίζονται µε ενάργεια οι συντηρητικές ιδεολογικές προθεσεις της. Όµως η 

εµβέλεια που ενείχε το περιοδικό, 65 και ο κύκλος που είχε σχηµατιστεί γύρω απ’ 

αυτό κατάφερε να προωθήσει την λογοτεχνική κατηγορία του διηγήµατος, το οποίο 

µαζί µε το χρονογράφηµα αποτέλεσε τις κυρίαρχες µορφές της πεζογραφίας την 

συγκεκριµένη περίοδο. Με τον τρόπο αυτό το διήγηµα αποµονώνεται πλεόν, έχει 

έναν ιδιότυπο υποτονισµό και συνιστά επι της ουσίας µια ξεχωριστή αναλυτική 

κατηγορία.66 Το διήγηµα αποκτά την περίοδο αυτή τα χαρακτηριστικά που 

αποδίδονται καθοριστικά για την δοµή του. Η συνέχεια, η παρουσία του 

σφιχτοδεµένου µύθου, η λογική συνέπεια, η αυστηρή διαλεκτική σχέση µεταξύ αιτίου 

και αποτελέσµατος ανάγονται σε καθοριστικά στοιχεία του διηγήµατος. Σύµφωνα µε 

                                                
63 M. Vitti, Ιδεολογική…ό.π., σελ. 57-58. 
64 M. Vitti, Ιδεολογική…ό.π., σελ. 63. Είναι εξαιρετικά διαφωτιστικό να παραθέσουµε ένα µέρος απο 
την προκύρηξη της Εστίας για να αναδέίξουµε την σηµασία της για τον µεταβατικό της ρόλο στην 
ανάπτυξη της ελληνικής πεζογραφίας ΄΄Εν τούτοις, ως είποµεν, ολίγιστα είναι τα τοιαύτα ελληνικά έργα, 
ολίγιστοι δε και οι περί τοιαύτας εργασίας νυν ασχολούµενοι. Την έλλειψιν δε ταύτην συνησθάνθη 
µάλιστα η Εστία, αναγκαζοµένη τούτου ένεκα να παρέχη τοις αναγνώστες αυτής µεταφράσεις των 
ευδοκιµοτέρων τοιούτων έργων ξένων συγγραφέων. Εις της τοιαύτης δ’ ελλείψεως την πλήρωσιν 
επιθυµούσαν να συντελέση ξανά τα ενόντα η ∆ιεύθυνσις της Εστίας, απεφάσισεν όσον οι πόροι της 
επιτρέπουσι, να προβή αυτή αθλοθέτις αγώνος, περιοδικώς καθ’ εξαµηνίαν γινοµένου, προς συγγραφήν 
τοιούτου έργου, προβάλλουσα τούτον οιονεί κέντρον προς παρότρυσιν των δυναµένων είτε διάθεσιν 
εχόντων ν’ ασχοληθώσιν εις τοιαύτην φιλολογικήν εργασίαν. Και δη αποτεινοµένη προς πάντας τους 
Έλληνας λόγιους προκηρύσσει διαγώνισµα προς συγγραφήν πρωτοτύπου διηγήµατος επι της εποµένοις 
όροις: Η υπόθεσις του διηγήµατος έσται ελληνική τουτέστι θα συνίσταται εις την περιγραφήν σκηνών του 
βίου του ελληνικού λαού εν οιαδήποτε των περιόδων της ιστορίας αυτού ή εις την εξιστόρησιν επεισοδίου 
τινός της ελληνικής ιστορίας […] ΄΄ απο το Γιαν. Παπακώστας, Το Περιοδικό Εστία και το ∆ιήγηµα, 
Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, Αθήνα, 1982, σελ. 183-186. 
65 Είναι χαρακτηριστικό της σηµασίας του περιοδικού τα λόγια που παραθέτει ο Γιάννης Παπακώστας 
΄΄Αναντίρρητα, το άνοιγµα για µια καινούρια πνευµατική ζωή κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα 
έγινε απο τις στήλες της Εστίας, του βασικού περιοδικού, που µετά τo κλείσιµο της Πανδώρας (1872) 
µπόρεσε και να καλύψει το κενό εκείνης αλλά και να ανοίξει νέους δρόµους στην πνευµατική και 
λογοτεχνική ζωή της χώρας.΄΄ , Γιαν. Παπακώστας, ό.π., σελ. 17. 
66 Κων. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σελ. 489 
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την Γεωργία Γκότση67, ΄΄Το διήγηµα περιστρέφεται γύρω απο ένα επεισόδιο, έναν 

κεντρικό χαρακτήρα ή µια συναισθηµατική κρίση, είναι συµµετρικά σχεδιασµένο και µε 

ακρίβεια εκτελεσµένο, ακολουθώντας µια ενιαία γραµµή πλοκής, η οποία κλιµακώνεται 

και ολοκληρώνεται στο τέλος, εµπεριέχοντας κάποιο νόηµα.΄΄ Η ραγδαία αύξηση των 

ηµερήσιων και περιοδικών εκδόσεων στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, επιτείνει 

την ζήτηση για υλικό που να είναι επίκαιρο, γρήγορα διαθέσιµο και κυρίως εύχρηστο. 

Έτσι, ένας παράγοντας για την εξάπλωση του διηγήµατος και της ανάδειξης του ως 

κυρίαρχου αφηγηµατικού είδους, είναι η εξοικονόµηση του κατάλληλου χώρου στις 

εφηµερίδες και στα περιοδικά της εποχής, κυρίως γύρω απο τον κύκλο της Εστίας 

(1876-1895), τον Ραµπαγά (1878) και έπειτα το Εβδοµάς (1884-1892).68  

Το διήγηµα (και το χρονογράφηµα) αποτέλεσαν την αιχµή γύρω απο την 

οποία οργανώθηκε και συστηµατοποιήθηκε η λεγόµενη Γενια του 1800, η Γενιά που 

αποστρέφεται τον ρωµαντισµό και αφοµοιώνει το αναπτυσσόµενο ρεύµα του 

ρεαλισµού, την πραγµατικότητα σε όλες της τις εκφάνσεις. Είναι η Γενιά η οποία 

σύµφωνα µε τους περισσότερους κριτικούς οργανώθηκε γύρω απο το φιλολογικό 

σχήµα της Ηθογραφίας.69 Η Ηθογραφία, ως λογοτεχνική περιοχή εκλήφθηκε ως 

συνυφασµένη µε την λαογραφία και την εξυπηρέτηση στενών εθνικών στόχων. 

Θεωρήθηκε πως είχε σαν σηµείο αναφοράς τις αγροτικές κοινότητες, ότι 

επικεντρωνόταν στο τυπικό και στείρα συµβαντολογικό, ότι εξαντλούνταν στην ξερή 

περιγραφή και υστερούσε σε ψυχολογική εµβάθυνση καθώς δεν διέθετε ιδεολογική 

                                                
67 Γεωρ. Γκότση, Η ζωή εν τη πρωτευούση: Θέµατα αστικής Πεζογραφίας απο το τέλος του 19ου, 
Νεφέλη, Αθήνα, 2004, σελ. 69. 
68 M. Vitti, Ιστορία… ό.π., σελ. 297. 
69 Ο πληρέστερος ορισµός της Ηθογραφίας παρέχεται απο τον Παντελή Βουτουρή στο βιβλίο του, Ως 
εις Καθρέπτην…Προτάσεις και Υποθέσεις για την Ελληνική Πεζογραφία του 19ου αιώνα, όπου αναφέρει 
χαρακτηριστικά ΄΄Ηθογραφία: Η αναπαράσταση µε αληθοφανή τρόπο των ηθών, των εθίµων, της 
συµπεριφοράς, της ιδεολογίας, και εν γένει του συλλογικού τρόπου ζωής µιας ορισµένης κοινωνίας. Η 
ηθογραφική µυθοπλασία έλκεται απο το σύνολο του κοινωνικού σώµατος, αναζητά µέσους όρους και 
ζωγραφίζει αντιπροσωπευτικούς χαρακτήρες. Καθώς διακριτικό γνώρισµα της ηθογραφίας είναι ο 
«συγχρονικός» (παροντικός) χαρακτήρας της αφήγησης, ο αφηγηµατικός λόγος βασίζεται κατά κανόνα 
στην άµεση εποπτεία και στην προσωπική µαρτυρία ή ανακαλεί στο παρόν προηγούµενες εµπειρίες. Στην 
νεοελληνική πεζογραφία του 19ου αιώνα εκδηλώνονται απο το 1840 περίπου και εξής, ποικίλες 
ηθογραφικές εκδοχές, οι οποίες παρά τις µεταξύ τους διαφορές συστήνουν µια ενιαία και πολυσύνθετη 
αφηγηµατική περιοχή, καθώς εµφανίζουν πολλά κοινά θεµατικά γνωρίσµατα και αφηγηµατικές τεχνικές 
όπως: α) προσγείωση της αφήγησης στο παρόν και σε χώρους λίγο ή πολύ γνωστούς και οικείους., β) η 
προγραµµατική πρόθεση απεικόνισης των ηθών, της εθιµικής συµπεριφοράς και του συλλογικού εν γένει 
τρόπου ζωής., γ) η απεικόνιση χαρακτηριστικών ανθρώπινων τύπων και δ) η σκηνοθετηµένη 
αληθοφάνεια της αφήγησης, η οποία στηρίζεται συνήθως στην συστηµατική χρήση του πρώτου 
αφηγηµατικού προσώπου και την εκτεταµένη χρήση διαλόγων.΄΄, Παντ. Βουτουρής, Ως εις 
Καθρέπτην…Προτάσεις και Υποθέσεις για την Ελληνική Πεζογραφία του 19ου αιώνα, Νεφέλη, Αθήνα, 
1995, σελ. 259-260. 
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ταυτότητα.70 Μέσα στην αποδοµητική αυτή κριτική, η αστική πεζογραφία συνδέθηκε 

συλλήβδην µε την ηθογραφία και χαρακτηρίστηκε ως ανίκανη να αναδυθεί πλατιά, 

κοινωνιστική, ψυχογραφική, κοσµοπολίτικη ή µοντερνα. Η ηθογραφία εκλήφθηκε ως 

ένα είδος, το οποίο ακόµα και όταν ασχολείται µε την πόλη στερείται αστικού 

χαρακτήρα, καθώς εµµένει προσκολληµένη σε µια ανιαρή πραγµατικότητα την οποία 

απλά καταγράφει αντί να αναλύει.71  

 Παρόλα ταύτα, απο τις αρχές της δεκαετίας του 1980, µια σειρά απο 

εµπεριστατωµένες µελέτες (Beaton, Τσιριµώκου, Βουτουρής και Γκότση) έδειξαν την 

µοναδικότητα της αστικής πεζογραφίας του 19ου και πως αυτή διαφοροποιήθηκε 

δοµικά απ’ αυτό που η αντιιστορική λογική χαρακτήρισε ως ηθογραφία.72 Ο 

γενικότερα αποδεκτός ορισµός73 της αστικής λογοτεχνίας έχει δοθεί απο την Λίζυ 

Τσιριµώκου στο έργο της Γραµµατολογία της πόλης, λογοτεχνία της πόλης, πόλεις της 

λογοτεχνίας. Σύµφωνα µε την συγγραφέα, µε την έννοια αστική λογοτεχνία δεν 

αναφερόµαστε σε κάποιο παγιωµένο, θεσµοποιηµένο λογοτεχνικό είδος, µα στην 

ουσία πρόκειται για µια θεµατική επιλογή, πως η πραγµατική και συγκεκριµένη πόλη 

πόλη αποτυπώνεται και διαθλάται στην λογοτεχνία και ποια είναι η σχέση της 

πλασµατικής πόλης µε την πραγµατική.74 Η αστική λογοτεχνία έχει ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό, όχι µονάχα το πλαίσιο µέσα στο οποίο διαδραµατίζονται οι 

περιπέτειες των πλασµατικών ηρώων είναι αστικό µα, πολύ συχνά τα πρόσωπα 

υποχωρούν, µετατοπίζονται σε δεύτερο πλάνο ή ακόµα και εκτοπίζονται απο την 

πρωταγωνιστική αδηφαγία της πόλης. Η αστική λογοτεχνία καταγράφει τις ανάγκες, 

                                                
70 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 33. 
71 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 37-38. ∆ηλωτικό του αντι-ιστορικού χαρακτήρα της κριτικής είναι η άποψη 
που καταγράφει ο Αραγής όπου και ορίζει την πεζογραφία του ύστερου 19ου ως προαστική καθώς δεν 
ξεπέρασε άµεσα τον γραφικό, ζωγραφικό, περιγραφικό ρεαλισµό και δεν απέκτησε σαφές αστικό 
χρώµα, Γιωρ. Αραγής, ό.π., σελ. 77. 
72 Χαρακτηριστικά ο Roderick Beaton αναφέρει ΄΄Η πεζογραφία του 19ου είναι προδροµική µορφή του 
αστικού ρεαλισµού παρότι κινείται εντός των παραµέτρων του ηθογραφικού παραδείγµατος΄΄, Rod. 
Beaton, Eισαγωγή στην Νεότερη ελληνική λογοτεχνία: ποίηση και πεζογραφία, 1821-1992, µτφ. Ευαγγ. 
Ζούργου & Μαρ. Σπανάκη, Νεφέλη, Αθήνα, 1996, σελ. 138. Η Λίζυ Τσιριµώκου αναφέρει ΄΄Την 
περίοδο 1870-1920, η πόλη γίνεται η πρώτη ύλη για µυθοπλασία και την διάρκεια της περιόδου αυτής, 
απαντάται µονοπωλιακή σχεδόν εγγραφή της Αθήνας.΄΄, Λιζυ Τσιριµώκου, Γραµµατολογία της πόλης, 
λογοτεχνία της πόλης, πόλεις της λογοτεχνίας, Λωτός, Αθήνα, 1988, σελ. 11-12., Ο Παν. Βουτουρής 
σχολιάζει ότι ΄΄Η αστική ηθογραφία υπήρξε η ανθεκτικότερη, απο την άποψη της χρονικής τουλάχιστον 
διάρκειας, αφηγηµατική κατηγορία στον 19ο αιώνα.΄΄ , Παν. Βουτουρής,  ό.π., σελ. 12-13. και η Γεωρ. 
Γκότση σηµειώνει ότι ΄΄Μέσα απο τον αφηγηµατικό ρόλο (της Αθήνας) µορφοποιήθηκαν, κρίθηκαν, ή 
και αναπροσαρµόσθηκαν οι έννοιες του άστεως και της αστικής εµπειρίας.΄΄ , Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 
13. 
73 Ο ορισµός του Παντελή Βουτουρή, λαθαίνει θεωρητικά αφόυ εντάσει στο γενικότερο πλαίσιο της 
αστικής λογοτεχνίας τόσο την σατιρική ηθογραφία του Παλαιολόγου (µε τα έργα Ο Πολυπαθής, 1839, 
και Ο Ζωγράφος, 1842) και του Πιτζιπίου (Ο πίθηκος Ξουθ, 1847) όσο και τα αστικά απόκρυφα και 
µυστήρια του 19ου, τα οποία είναι κοµµάτι της λεγόµενης παραλογοτεχνικής κατηγορίας. 
74 Λιζυ Τσιριµώκου, Γραµµατολογία… ό.π., σελ. 10. 



 27 

τα ερωτήµατα και τους προβληµατισµούς µιας αστικής κοινωνίας. Όπως αναφέρθηκε 

και στο πρώτο µέρος της Εισαγωγής, ο όψιµος 19ος χαρακτηρίζεται απ’ την 

αυταπόδεικτη οικονοµική ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό των παντοειδών θεσµών, την 

αισιόδοξη και ορµητική εκτίναξη της νεαράς αστικής τάξης, τον µετασχηµατισµό της 

κοινωνίας, τον συνεχή εξευρωπαϊσµό της χώρας και την κατάδηλη δηµογραφική 

άνθηση. Όλα τα στοιχεία αυτά τα µεταχειρίζεται η πεζογραφία της εποχής 

µεταλάσσοντας την λογοτεχνική της γραφή και έκφραση. Τα ευρωπαϊκά φιλολογικά 

ρεύµατα µε τυπικούς εκπροσώπους τον Balzac, τον Hugo, τον Flaubert και τον Zola 

και τις θεµατικές τους πηγές περνούν αναγκαστικά µέσα απο την πόλη, την πόλη 

πρωτεύουσα, την µεγαλούπολη ή δευτερευόντως την µικρή, επαρχιακή πόλη.75 Έτσι, 

η αστική πεζογραφία του τελευταίου τετάρτου του 19ου συνδέθηκε µε την παραπάνω 

θεµατική η οποία κατηγοριοποιήθηκε φιλολογικά µέσα απο τον ρεαλισµό και τον 

νατουραλισµό. Κατά τον τρόπο αυτό συντελείται η µετάβαση απο την ρωµαντική, 

ιδεαλιστική πραγµατικότητα στην συλλογικότερη συννείδηση, στην ιδεολογία του 

πλήθους και την προσγείωση απο την κορυφή στους χαµηλούς µέσους όρους. Η 

αστική ηθογραφία διαλύοντας την παραδοσιακή αγοραφοβία της λαογραφικής 

προοπτικής µεταθέτει την προβληµατική της απο την ύπαιθρο στην πόλη και 

διαµορφώνει µια έντεχνη αστική ανθρωπολογία (anthropologie urbaine) η οποία θα 

καταγράψει και θα αποκρυπτογραφήσει τους κώδικες κοινωνικής συµπεριφοράς στα 

καφενεία ή στα θέατρα, τους όρους συναλλαγής στο µπακάλικο ή στην ευρύτερη 

αγορά, τους τρόπους βιοπορισµού και ψυχαγωγίας στο άστυ, τις σταθερές 

προδιαγραφές που ρυθµίζουν τον ανθρώπινο βιόκυκλο έτσι όπως αυτές 

διαµορφώνονται και καθορίζονται µέσα στο αστικό πλαίσιο. Σύµφωνα µε την 

Γκότση, µέσα απο τα κείµενα της αστικής πεζογραφίας προσλαµβάνεται αφενός ο 

χωροταξικός καθορισµός της πόλης (δρόµοι, εσωτερικά σπιτιών, πλατείες, χώροι 

κοινωνικής συνάθροισης και χώροι αποκλεισµού) και αφετέρου συλλαµβάνεται και 

αποδίδεται το κάθε αυτό αστικό βίωµα.76 Η πριµοδότηση του εσωτερικού, ιδιωτικού 

χώρου, η φετιχοποίηση της οικογενειακής θαλπωρής βαίνουν παράλληλα και 

οργανικά µε τον οστροκισµό του δρόµου, την αποφυγή συγχροτισµού µε τα πλήθη 

και την ανάγκη ελέγχου και ορθολογικής διαρρύθµισης των δηµοσίων χώρων. Μέσα 

απο τα κείµενα των πεζογράφων της περιόδου καταγράφονται οι κοινωνικές σχέσεις, 

οι σχέσεις µεταξύ των δυο φύλων, σεξουαλικές συµπεριφορές, δηµογραφικές 

                                                
75 Λιζυ Τσιριµώκου, Γραµµατολογία… ό.π., σελ. 14. 
76 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 55. 
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µεταβολές, η οικογενειακή δοµή, διατροφικές συνήθειες, οι ασθένειες, ο θάνατος και 

γενικότερα αποδίδεται ο κοινωνικός ιστός της περιόδου. Έτσι, η αστική πεζογραφία 

του ύστερου 19ου αντιπροσωπεύει στην ουσία µια δοµική παρέκκλιση απο την 

ηθογραφία, αποτυπώνοντας κοινωνικές οµάδες και ήρωες των οποίων η διαβίωση 

παρουσιάζεται ως αναπόδραστη συνέπεια του κοινωνικού και φυσικού 

περιβάλλοντος.77 Κατά τον τρόπο αυτό, ΄΄Ο µυθιστοριογράφος, αποµακρύνεται απο 

την λαογραφία του άχρονου παρελθόντος, συµµερίζεται την κοινωνική προοπτική ενός 

ιστορικού ή ακόµη και ενός πολιτικού, όσον αφορά στις µεταβαλόµενες 

πραγµατικότητες του παρόντος και συχνά στις ακόµη πιο δραστικές εισερχόµενες 

αλλαγές.΄΄78 Σύµφωνα µε την λογική αυτή, είναι αυταπόδεικτη η σηµασία των 

λογοτεχνικών καταγραφών της περιόδου για την απάντηση του ερωτήµατος της 

εισήγησης. Οι πεζογράφοι της εποχής, αφοµοιώνοντας το αναπτυσσόµενο ρεύµα του 

ρεαλισµού και συγχρονίζοντας την γραφή τους στην συγκαιρινή τους 

πραγµατικότητα µας παρέχουν ένα τεράστιο εύρος πραγµατολογικών στοιχείων όσον 

αφορά την συγκεκριµένη περίοδο. Το διήγηµα, το χρονογράφηµα (πρωτίστως) και το 

µυθιστόρηµα (δευτερευόντως) στρέφεται στην αστική ζωή και καταγράφει την 

νεότευκτη αστική εµπειρία. Κατά τον τρόπο αυτό, η δηµιουργική γραφή ανοίγει 

ολόκληρη την ΄΄κοινωνική βεντάλια΄΄ για να διαφανούν οι αντιφάσεις του κοινωνικού 

σχηµατισµού. Ο «κοινωνικός» χαρακτήρας κάθε ήρωα συνιστά ουσιαστικά µια 

συµπερίληψη του κοινωνικού τυπολογίου του ελληνικού βασιλείου.79 Έτσι, η ευθύνη 

της κατάπτωσης (που µεταχειρίζεται η αστική πεζογραφία) αποδίδεται κατά πάγιο 

τρόπο στην παρηκµασµένη αστική κοινωνία, στους αναποτελεσµατικούς κοινωνικούς 

θεσµούς και όχι στους ήρωες, των οποίων κίνητρο για την δράση και τις πράξεις τους 

είναι η καθαυτό κοινωνία. 

Μέσα στο συγκεκριµένο ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο θα εντάξουµε 

κάποια αντιπροσωπευτικά κείµενα, ώστε να δειχθεί η ιστορική αξία των 

λογοτεχνικών καταγραφών της περιόδου. Είναι σκόπιµο να αναφέρθεί, οτι δεν έγινε 

πλήρης αποδελτίωση των λογοτεχνηµάτων της εποχής αφενός γιατί το χρονικό 

πλαίσιο το οποίο όφειλε να ακολουθήσει η εργασία ήταν εξαιρετικά περιορισµένο και 

αφετέρου γιατί, µια τέτοια αποδελτίωση δεν θα εξυπηρετούσε την κατεύθυνση της 

έρευνας η οποία αν µην τι άλλο έχει συγκεκριµένο σκοπό. Για τον λόγο αυτό, 

                                                
77 Roderick Beaton, ό.π., σελ. 140. 
78 Roderick Beaton, ό.π., σελ. 138. 
79 Κων. Γεωργουσόπουλος, Η Ελληνική Κοινωνία µέσα απο το Θέατρο του 19ου , στο ∆ηµ. Τσαούσης, 
Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, Εστία, Αθήνα, 1984, σελ. 138. 
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µελέτήθηκαν συγκεκριµένα κείµενα της εποχής, κείµενα τα οποία ενέχουν 

αυταπόδεικτη αξία για την απάντηση των ερωτηµάτων µας και συντελούν στην 

άποψη του γράφοντος ότι η δηµιουργική γραφή, όταν ερµηνεύεται ορθά ενέχει τον 

χαρακτήρα πρόδηλης ιστορικής πληροφορίας. Η δοµή της εργασίας είναι 

λελογισµένη και συγκεκριµένη. Το κείµενο διαγράφεται σε έξι αυτόνοµα κεφάλαια. 

Στα πρώτα πέντε θα αναλυθεί το έργο των εξεταζόµενων πεζογράφων (Άγγελος 

Βλάχος, Εµµανουήλ Ροίδης, Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, Μιχαήλ Μητσάκης και 

Εµµανουήλ Λυκούδης) ενώ στο έκτο και τελευταίο, θα συνοψισθούν τα πορίσµατα 

της ερευνητικής διαδικασίας και θα απαντηθεί το ερώτηµα της διπλωµατικής 

εργασίας. Στα κεφάλαια που εντάσσεται το έργο των πεζογράφων της περιόδου, 

υπάρχει ένα σύντοµο σχόλιο για την ζωή του εκάστοτε λογοτέχνη, ώστε ο 

αναγνώστης να είναι σε θέση να αντιληφθεί τόσο την ιδεολογία, όσο και τις συνθήκες 

διαβίωσης του εκάστοτε συγγραφέα. Πρόδηλος σκοπός του γράφοντος, είναι να 

καταδείξει την σηµασία των λογοτεχνικών καταγραφών και πως αυτές (εκτός απο το 

γενικά αποδεκτό φιλολογικό τους περιεχόµενο) ενέχουν στοιχεία τα οποία συντελούν 

στην περίφηµη ενότητα των Κοινωνικών Επιστηµών. 
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 Ο Άγγελος Βλάχος80 θα πρέπει να ειδωθεί σαν τον τυπικότερο εκπρόσωπο της 

πρώτης µεταεπαναστατικής πεντηκονταετίας, καθώς καταθέτει το µεγαλύτερο µέρος 

του έργου του και διαµορφώνει το αισθητικό και γλωσσικό του σύστηµα, στην 

διάρκεια της εικοσαετίας 1860-1880. Η συγγραφική µεθοδολογία του 

Βλάχου,στηρίζεται στην επιτόπεια έρευνα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει ακριβή 

γνώση του χώρου και των ανθρώπων που περιγράφει, των ηθών και των εθίµων που 

παραθέτει. Ο Βλάχος, πριν απο την Γενιά του 1880 (για την οποία έγινε παραπάνω 

λόγος) φροντίζει εξ αρχής να δηλώσει κατηγορηµατικά την αντιροµαντική του 

οπτική.81 Στα Ανάλεκτα (το συλλογικό του έργο) διαφαίνεται η εντυπωσιακά µεγάλη 

απόσταση του απο τον σύγχρονο του αθηναϊκό ρωµαντισµό και κυρίως διαγράφεται η 

βαθιά συννείδηση του συγγραφέα για την περιγραφή της πραγµατικότητας που 

χαρακτηρίζει το δηµιουργικό του έργο.82  

 Ο Βλάχος είναι ο πρώτος πεζογράφος που επιχειρεί την τον συγχρονισµό της 

νεοελληνικής πεζογραφίας, την προσγείωση της σε καθηµερινά γεγονότα και την 

υποστήριξη του αφηγηµατικού µύθου σε στιγµιότυπα της καθηµερινής ζωής. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Βουτουρής, ο Βλάχος είναι ο πρώτος πεζογράφος που 

επιχειρεί την προσγείωση αυτή, µια τουλάχιστον εικοσαετία πρίν απο τον Μητσάκη 

και τους άλλους ρεαλιστές αθηναιογράφους της γενιάς του 1880.83 Η απεικόνιση µε 

φωτογραφική ακρίβεια της σύγχρονης αθηναϊκής ζωής διακρίνεται όχι µονάχα στα 

τελευταία έργα του, τα οποία γράφονται τις τρείς τελευταίες δεκαετίες του 19ου (και 

αποτελούν αντικείµενο της συγκεκριµένης εργασίας) µα και στα πρωιµότερα (όπως 

το Μέλαν ∆αχτυλίδιον). Τα περισσότερα διηγήµατα του συγγραφέα διακωµωδούν 

χαρακτηριστικές έξεις και συµπεριφορές της αθηναϊκής κοινωνίας, όπως τον 

πιθηκισµό των ευρωπαϊκών ηθών, την νεόπλουτη συµπεριφορά και το σύνδροµο του 

                                                
80 Ο Βλάχος είναι µια απο τις σηµαντικότερες πνευµατικές και πολιτικές προσωπικότητες του 19ου 
αιώνα. Εκτός του ότι διέθετε ένα απο τα σηµαντικότερα φιλολογικά σαλόνια της εποχής, ήταν 
διπλωµάτης του ελληνικού βασιλείου, ενώ στα 1878 εκπροσώπησε (µαζί µε τον Θεόδωρο ∆εληγιάννη, 
τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή και τον Αρµένη Βραϊλά) την Ελλάδα στην συνδιάσκεψη του Βερολίνου, 
κατά την οποία αποφασίστηκε η προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας στο ελληνικό βασίλειο. 
81 Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα. Κοινωνικαί Εικόνες και Μελέται, (επιµ.) Παντ. Βουτουρής, Νεφέλη, 
Αθήνα, 1997, σελ. 23. 
82 Αναφέρει χαρακτηριστικά ΄΄Ποίησις και ψεύδος εισίν ασυµβίβαστα πλέον πράγµατα εις τον σηµερινόν 
αιώνα, ότε παρήλθεν ο συρµός των προς την σελήνην στεναγµών και µετά των κυπαρρίσων διαλόγων, 
οίτινες ηύφθραναν άλλοτε και κατεγοήτευσαν τους πατέρας ηµών και τους πάππους΄΄, Άγγ. Βλάχος, 
Ανάλεκτα: ∆ιηγήµατα, Κοινωνικαί Εικόνες και Μελέται, Π.∆. Σακελλαρίου, Αθήνα, 1901, τ. 2ος, σελ. 
170. 
83 Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 28. 
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εύκολου πλουτισµού.84 Ο συγγραφέας διατυπώνει στα 1871, τις αρχές της 

φιλολογικής του θεώρησης αναφέροντας χαρακτηριστικά, ΄΄Παρατηρών µε βαθύ 

βλέµµα και ακάµατον υποµονήν τον περι εµού κόσµον, σπουδάζων αυτόν υπο πάσαν 

έποψιν και µέχρι των εσχάτων αυτού πτυχών εισχωρών, αναβαίνων και καταβαίνων 

ακούραστος την κλίµακα απο του µυριοπλούτου µέχρι του επαίτου, αντιγράφων τα 

ιδιάζοντα εις έκαστον πρόσωπον χαρακτηριστικά και φωτογραφόν ει δυνατόν τας εν 

παντοειδή εκείνη τύρβη ανακυκλωµένας ποικίλας φυσιογνωµίας, έργον έχει να 

επεξεργασθή κατόπιν, τα φωτογραφήµατα του, en retouch ant ούτως ειπείν αυτά…΄΄
85 

ορίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την ρεαλιστική αντιµετώπιση των καταστάσεων που 

καταγράφει. Ο Βλάχος, παρά την αφοµοίωση του ευρωπαϊκού ρεύµατος του 

ρεαλισµού αποστασιοποιείται απο το κίνηµα του νατουραλισµού και πραγµατοποιεί 

µια δριµύτατη επίθεση εναντίον του Ζola, προσπαθώντας να προλάβει την διάδοση 

µιας  τεχνοτροπίας, η οποία κατά την γνώµη του αποτελεί την ΄΄έσχατη της παρακµής 

ακµή΄΄.86 Μέσα απο την απόρριψη της Φυσιολογικής Σχολής του νατουραλισµού και 

την αντιπαράθεση του µε τον Ροίδη, η κριτική χαρακτήρισε τον Βλάχο, ως τον τυπικό 

εκπρόσωπο της αντίδρασης και του διανοητικού συντηρητισµού, µε αποτέλεσµα το 

έργο του να περιπέσει σε σχετική αφάνεια και να επικριθεί σκληρά απο τους 

συγχρόνους του, και ειδικότερα απο την Γενιά του 1880.87 Παρόλη όµως την 

αποδοµητική διάθεση της κριτικής, το έργο του Βλάχου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, 

ενώ µέσα απο την µεθύστερη ανάλυση των κειµένων του θα διαφανεί το πλήθος των 

πραγµατολογικών και ιδεολογικών στοιχείων τα οποία περιέχουν τα κείµενα του.  

 Το πρώτο κείµενο στο οποίο θα επικεντρωθεί η ανάλυση είναι το αρτιότερο 

και σηµαντικότερο ίσως διήγηµα του συγγραφέα το, Λαυριακής Μετοχής 

Αποµνηµονεύµατα
88 (1874) στο οποίο ο Βλάχος µε λογοτεχνική ευστροφία και 

πνευµατική ευφυεία (µέσα απο την πρωτοπρόσωπη αφήγηση της µετοχής) σχολιάζει 

δηκτικά την κερδοσκοπική υστερία των Αθηναίων στα χρόνια του Λαυρεωτικού 

Ζητήµατος. Ο συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά εξ’ αρχής ΄΄Κυοφορηθείσα εν τη 

                                                
84 Χαρακτηριστικά, στο Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονεύµατα,ο συγγραφέας, σαρκάζει µε οξύνεια την 
µαζική κερδοσκοπία των αθηναίων τα χρόνια του Λαυρεωτικού Ζητήµατος. 
85 Άγγ. Βλάχος, Ανάλεκτα… ό.π., σελ. 170-171. 
86 M. Vitti, Ιδεολογική…ό.π., σελ. 62. 
87 Ο Κωστ. Παλαµάς, ο τυπικότερος εκπρόσωπος της Γενίας του 1880, αναφέρει χαρακτηριστικά: ΄΄Ο 
κ. Βλάχος είναι ο κατεξοχήν τύπος του παλαιού κριτικού […] Παλαιός δε κριτικός είναι ο 
προσηλούµενος εις τους νεκρούς τύπους αχαρακτηρίστου παρελθόντος, ο στενώτατα ή σφαλερώτατα 
διαγιγνώσκων το παρόν, ο µη υπονοών την ενέργειαν του µέλλοντος και τυφλώττων προς των πραγµάτων 
το αείρροον.΄΄, Κ. Παλαµάς, Άπαντα, τ. 1-17, Γκοβόστης, Αθήνα, [χ.χ], τ. 2ος, σελ. 233-234. 
88 Το διήγηµα δηµοσιέυθηκε σε συνέχειες στο Αθηναϊκόν Ηµερολόγιον του ∆ηµ. Κοροµηλά το 1874. 
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κεφαλή φιλοπάτριδος οµογενούς΄΄
89 υπονοώντας τον Ανδρέα Συγγρό και 

διαγράφωντας το ευρύτερο πλαίσιο της κριτικής (απο το µέρος της αστικής 

πεζογραφίας του 19ου) κατά των νεοφερµένων κεφαλαιοκρατικών πρακτικών που 

µαρτυρόνται στο ελληνικό βασίλειο µετα το 1870.90 Η υστερία του κόσµου για τις 

µετοχές προκύπτει απο το εντυπωσιακά περιορισµένο πλαίσιο που θέτει η αφήγηση.91 

Ενώ, η διανοµή, πραγµατοποιείται προς όλες τις κοινωνικές οµάδες, αναδεικνύοντας 

τον γενικότερο παροξυσµό για την µέθεξη των κατοίκων της Αθήνας στα του 

Λαυρεωτικού Ζητήµατος γεγονότα. 

 Η πλοκή του διηγήµατος αφορµαταί απο την πώληση της µετοχής-αφηγήτριας 

σε έναν αστό,92 και την δηκτική αναφορά της µετοχής, ́ ΄Αν δεν µε ετάραττον οι βίαιοι 

παλµοί της καρδιάς του κτητόρος µου΄΄
93 η οποία είναι δηλωτική του πάθους και της 

υστερίας την οποία θέλει να κατακρίνει ο συγγραφέας. Μέσα απο τον διάλογο του 

αστού και της συζύγου του94 διαγράφεται η άγνοια της ελληνικής κοινωνίας για τις 

χρηµατιστικές και κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Ο Γίαγκος δίνει την µετοχή-

αφηγήτρια στην σύζυγο του και επ’ ευκαιρίας ο Βλάχος µας πληροφορεί για την αξία 

της µετοχής ΄΄µα τα πεντήκοντα φράγκα, άτινα ήσαν τυπωµένα επι του µετώπου µου΄΄
95 

ενώ σχολιάζει, (µε την αφήγηση της µετοχής) µέσα απο τα αντικείµενα τα οποία 

βρίσκονται γύρω απο την µετοχή, τις νεότευκτες συνήθειες των µεσαίων και 

ανώτερων αστικών στρωµάτων, οι οποίες στην λογική του φλεγµατικού συγγραφέα 

αποτελούν πιθηκισµό των εισερχόµενων δυτικών προτύπων. Η περιγραφή του είναι 

χαρακτηριστική: ΄΄Φιαλίδια εκ κρυστάλλου, τα µεν κλεισµένα, τα δε ηµιάνοικτα, 

                                                
89 Άγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 129. 
90 Το µοτίβο των κεφαλαιοκρατικών πρακτικών έγινε απο τα αγαπηµένα µοτίβα της αστικής 
πεζογραφίας την συγκεκριµένη περίοδο. Συνοπτικά, εκτός απο το κείµενο του Βλάχου το τελευταίο 
τέταρτο του 19ου δηµοσιεύονται το Παράπονο του Νεκροθάπτου (1895) απο τον Ροίδη, το Εις Αθηναίος 
Χρυσοθήρας (1890) του Μητσάκη και το Τέλος του Ονείρου(1884) απο τον Αριστοτέλη Κουρτίδη. Τα 
κείµενα αυτά θα αναπτυχθούν στην εξέλιξη της εργασίας και θα διαφανούν οι οµοιότητες ανάµεσα 
στους λογοτέχνες και πως το ζήτηµα της κερδοσκοπίας χρησιµοποιήθηκε απο την ύστερη αστική 
λογοτεχνία και αποτέλεσε µια γενικευµένη θεµατική επιλογή. 
91 Χαρακτηριστικά: ΄΄Εστοιβαχθήσαµεν όλαι επί πολλών τραπεζίων, αναµένουσαι εν παντελεί ασφυξία 
το φώς της ηµέρας΄΄ και ΄΄Την επόµενην πρωίαν θόρυβος ηκούσθη µέγας και ταραχή έξωθεν του 
δωµατίου. Πάταγος ανθρώπων συνωθουµένων΄΄, Άγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, 
στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 129-130. 
92 ΄΄Σοβαρόν τινά και µεγαλόσχηµον κύριον΄΄, Άγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο 
Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 131. 
93 Άγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 131. 
94 - Καλέ, τι µε λές;Θα υψωθούν λοιπόν γρήγορα; 
   - Εννοείται. Τριάντα φράγκα υπερτίµησιν µου προσέφεραν ήδη, µόλις εβγήκα απο την Τράπεζαν. 
   - Τι καλά! Φαντάσου αν είχαµε χίλιας! 
   -Και αν είχαµεν δυο χιλιάδας, ακόµη καλύτερα., Άγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, 
στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 132. 
95 Άγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 134. 
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απέπνεον αρώµατα ηδυπαθή και δροσώδη, πυξίδες δε πολύσχηµοι και παντοδαπαί […] 

Ψήκτραι δε και κτένια και ψαλίδια και τριχολαβίδες παρετάσσοντο ένθεν και ένθεν.΄΄96 

ενώ το ειρωνικό πνέυµα του συγγραφέα αποδίδεται µε την απορία της µετοχής ΄΄Ως 

µάτην προσεπάθουν να εννοήσω τον σκοπόν΄΄
97 και ακόµα πιο χαρακτηριστικά ΄΄Προς 

τι ταύτα πάντα;΄΄98 Μέσα απο την υπηρέτρια ο Βλάχος µας δείχνει την µέθη όλων των 

κοινωνικών στρωµάτων για τις µετοχές, αλλά και τις προσδοκίες που συνεπάγεται η 

κτήση τους. Οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις που συνεπάγεται η κατοχή χρήµατος 

εκφράζονται απο την ΄΄άφωνος και συνεσταλµένη΄΄
99 υπηρέτρια η οποία αναφωνεί 

΄΄Αί! Κυρία…µια µετοχή είναι κάτι τι για µας τους µικρούς ανθρώπους΄΄
100 Με την 

απάντηση της υπηρέτριας για το που θα της φανεί χρήσιµη µια και µόνο µετοχή ΄΄Με 

µιαν µετοχήν, επανέλαβε, κάµνω την προίκα µου΄΄
101 είναι πρόδηλος ο µεταβατικός 

χαρακτήρας του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού της συγκεκριµένης περιόδου. 

Το διαλεκτικό ζεύγµα µετοχής-προίκας δείχνει εναργώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

της δοµικής αντίστιξης µεταξύ των αστικών διαδικασιών102 και των παραδοσιακών 

κοινωνικών σχέσεων προκαπιταλιστικού τύπου, καθώς η ύπαρξη του θεσµού της 

προίκας συνεπάγεται κοινωνικούς δεσµούς προαστικής φύσης. Η αντίδραση της 

υπηρέτριας και τα ΄΄Τρία αλλεπάλληλα φιλήµατα΄΄
103 στην µετοχή, πιστοποιούν το 

µέγεθος της διείσδυσης των εγχρήµατων σχέσεων και αποδίδουν µε λυρισµό και 

φλεγµατικότητα τον φετιχισµό της ύλης και κυρίως του απώτατου εκπροσώπου της, 

του χρήµατος.104 Η διαλεκτική αντίθεση µεταξύ του χώρου της οικίας της Κυρίας και 

                                                
96 Άγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 134. 
97 Άγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 134. 
98 Άγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 135. 
99 Άγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 137. 
100 Άγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 137. 
101 Άγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 137. 
102 Η ύπαρξη µετοχών αποδεικνύει την ύπαρξη σαφώς καθορισµένων καπιταλιστικών σχέσεων στο 
κοινωνικό προτσές  καθώς η µετοχοποίηση του κέρδους συνεπάγεται την διεύρυνση του κεφαλαίου 
στα πλαίσια της γενικευµένης συσσώρευσης. 
103 Άγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 138. 
104 Ο Karl Marx στο Κεφάλαιο, κατέδειξε µε εκπληκτικό τρόπο πως ο φετισχισµός του εµπορεύµατος 
(και του χρήµατος ειδικότερα) αποτελούν ένα απο τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής. Ειδικότερα, οι Ben Fine και Alfredo Saad-Filho στην εξαιρετική τους εργασία 
σκιαγραφούν την σηµασία του προαναφερθέντος πορίσµατος του Marx αναφέροντας χαρακτηριστικά: 
΄΄Όσο ο καπιταλισµός οργανώνει την παραγωγή σε τέλειες κοινωνικές σχέσεις µεταξύ των καπιταλιστών 
και των εργατών, οι σχέσεις αυτές εκφράζονται και εµφανίζονται σαν σχέσεις µεταξύ των πραγµάτων. 
Αυτές οι σχέσεις καθίστανται ακόµα πιο µυστικιστικές όταν το χρήµα υπεισέρχεται στην ανάλυση, και όλο 
το προτσές αναλύεται σε όρους τιµών. Ο Marx αποκάλεσε την παραπάνω διεργασία φετιχισµό των 
εµπορευµάτων. Ο Marx διέγραψε την παράλληλη βάση µεταξύ του φετισχισµού του εµπορεύµατος και τις 
φεουδαλικές θρησκευτικές παραδόσεις. […] Ο καπιταλισµός έχει τον δικό του θεό και την δική του 
βίβλο. Η σχέση της ανταλλαγής, δηµιουργείται επίσης απο τους ανθρώπους και αναδεικνύει την 
πραγµατική σχέση της εκµετάλλευσης. Συγκεκριµένα, η αγορά και η πώληση εµπορευµάτων δεν 
φανερώνει την διαδικασία µε την οποία ήρθαν στην αγορά, ούτε την εκµετάλλευση των άµεσων 
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του ΄΄µικρού δωµατίου΄΄
105 της υπηρέτριας σκιαγραφεί, µέσα απο το µοτίβο του 

σπιτιού, τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις που πρόδηλα λαµβάνουν χώρα στην Ελλάδα 

του 19ου. Η Μαρία αποκτά την µετοχή-αφηγήτρια, και αυτή η απόκτηση θα 

συντελέσει στην εξέλιξη της αφηγηµατικής πλοκής. 

 Μετά απο µια σειρά σκέψεων, η Μαρία δίνει την µετοχή στον ερωµένο της 

(που ανήκει στα κατώτερα στρώµατα, αφού όπως αναφέρεται στο διήγηµα συχνάζει 

στα καταγώγια) ο οποίος την αποσπά µε την άσκηση ψυχολογικής βίας. Η παράθεση 

της σκηνής στο καπηλειό, και η περιγραφή ενός απο τους θαµώνες του, ο οποίος 

συνδυάζει στην παράδοξη του αµφίεση ΄΄Πίλον, αναξυρίδα, περικνηµίδας, και 

τσαρούχια΄΄
106 δείχνει, µε την γλαφυρότητα που διακρίνει τον συγγραφέα, τον 

αλλοπρόσαλο χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας η οποία συνδυάζει τα δυτικότροπα 

ήθη µε παραδοσιακές συνήθειες δηµιουργώντας µια σύνθεση µεταβατικού 

χαρακτήρα. Ο ∆ηµήτρης (ο ερωµένος της Μαρίας) δείχνει την µετοχή στους φίλους 

του και η συζήτηση που ακολουθεί (µε µοτίβο την µετοχή) αναδεικνύει τον 

αναβρασµό που επικρατεί σε όλες τις βαθµίδες του κοινωνικού σχηµατισµού. Ο 

ήρωας εν τέλει υπο την επίρροια µέθης, χάνει την µετοχή στο οινοπωλείο του 

Μπούτρου, ο οποίος την βρίσκει µετά την παρέλευση δυο ηµερών. Ο οινοπώλης 

πωλεί την µετοχή ΄΄επί υπερτιµήσει τεσσαράκοντα φράγκων΄΄
107 γεγονός που δείχνει 

ότι µέσα σε ένα βραχύτατο χρονικό διάστηµα, η ονοµαστική αξία της µετοχής ανήλθε 

κατά 80 %, σηµειώνοντας τιµή 90 φράγκων.  

 Οι µετοχές πωλούνται στα καφενεία των οδών της Αθήνας (µέσα απο 

µεσάζοντες) και αυτό το προσλαµβάνουµε απο την συζήτηση του µεσολαβητή-

ρακένδυτου και του πλούσιου αστού. Μέσα απο την φράση του ρακένδυτου, του 

Γιάννη, ότι ΄΄Αγορασταί πολλοί και πωληταί ολίγοι΄΄
108 προσλαµβάνουµε την αξία της 

µετοχής και πως οι δυνάµεις της αγοράς συντελούν στην ολοένα και συνεχόµενη 

ανατίµηση της. Η ανταπάντηση του πλούσιου αστού, ΄΄Πήγαινε και εις τα 

σαρανταπέντε…και εις τα πενήντα (φράγκα) εν ανάγκη΄΄
109 διαγράφει την εκτεταµένη 

                                                                                                                                       
παραγωγών, των µισθωτών εργατών απο την τάξη των καπιταλιστών.΄΄, Ben Fine & Alfredo Saad-Filho, 
Marx’s Capital, Fourth Edition, Pluto Press, London, 2004, σελ. 25-26. Μέσα απο την λογική αυτή, το 
εµπόρευµα (και το χρήµα), όπως εµφανίζεται στα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, 
µοιάζει σαν κάτι εντελώς µυστηριώδες και ασυστηµατοποίητο, σαν ένα θεϊκο κατασκεύασµα, παρότι 
αποτελεί προίόν συγκεκριµένων ιστορικών διεργασιών. 
105 Άγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 138. 
106 Αγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 144. 
107 Αγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 150. 
108 Αγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 152. 
109 Αγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 153. 
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διακράτηση απο την πλευρά του κοινού και την τάση των πλουτοκρατών να 

αποκτήσουν όσες περισσότερες µετοχές δύνανται. Μετά την παρέλευση κάποιων 

ηµερών ο αστός αποφασίζει να εκποιήσει όλο το χαρτοφυλάκιο του (επτακόσιες 

ογδόντα µετοχές στον αριθµό) ενώ µε απόλυτη εβρίθεια λέει ΄΄∆εν υπάρχει λόγος να 

υψωθούν […] η υπογραφή της σύµβασεως (µεταξύ του Συγγρού και του ελληνικού 

κράτους) έγινε γνωστή και η υπερτίµησης έφθασεν εις τον ανώτατον όρον της. Εις τα 

εκατόν πενήντα µόνον τρελλοί ηµπορούν να αγοράζουν ή να φυλλάτουν µετοχάς του 

Λαυρίου΄΄
110 Η φράση του αστού δηλώνει ότι µια µικρή µερίδα ανθρώπων ήταν 

εξοικιωµένοι µε τις χρηµατιστικές δραστηριότητες, αφού ο ήρωας µας πληροφορεί 

ότι το κόστος διακράτησης είναι τόσο υψηλό, ώστε το να φυλάζει (ή και να αγοράζει) 

µετοχές κάποιος, είναι κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο και παράλογο. Μέσα απο τον 

διάλογο των τριών προσώπων της συγκεκριµένης σκηνής (του αστού, της συζύγου 

τού και του ρακένδυτου Γιάννη) προσλαµβάνουµε το χρηµατιστικό και κερδοσκοπικό 

παιγνίδι που έχει στηθεί εις βάρος των µικροµετόχων και προς όφελος των λίγων 

µεγάλων κερδοσκόπων.111 Μέσα απο την αιτιολόγηση του αστού αντιλαµβανόµαστε 

την πραξεολογία και την στρατηγική των πωλητών, οι οποίοι µε τεχνητές 

πληροφορίες εξαπατούν την ανώριµη µε τα χρηµατιστικά ελληνική κοινωνία µε 

σκοπό να ιδιοποιηθούν πρόσθετα υπερκέρδη. Ο αστός συµβουλέυει τον Γιάννη να 

µην προσπαθήσει να εκποιήσει περισσότερες απο πενήντα µετοχές διότι ΄΄Ο κόσµος 

ηµπορεί να τροµάξη και να έλθη στάσις΄΄
112 Η κερδοσκοπική λογική και οι συµβουλές 

του αστού στον Γιάννη έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε την επόµενη σκηνή την οποία 

µας παραθέτει ο Βλάχος όπου ΄΄Άνθρωποι πάσης κοινωνικής τάξεως, παντός φύλου 

και πάσης σχεδόν ηλικίας […] συνωθουµένους εν τη οδώ φωνάζοντας, χειρονοµούντας 

                                                
110 Αγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 154. 
Ο Βλάχος µέσα απο τα λόγια του αστού σκιαγραφεί την άποψη της βιβλιογραφίας ότι µετά τη 
υπογραφή της συµφωνίας και την κοινοποίηση της, συντελέστηκε η χρηµατιστηριακή κρίση. Τα 
λεγόµενα του ίδιου του Ανδ. Συγγρού στα Αποµνηµονεύµατα του είναι χαρακτηριστικά ΄΄Γνωσθέντων 
των όρων της συµφωνίας µεταξύ Εταιρείας και ∆ηµοσίου, ήρχισε να κατευνάζεται σπουδαίως η ορµή 
των αγοραστών των µετοχών, επήλθον δε και αι καταβολαί της δευτέρας και της τρίτης δόσεως, αίτινες 
εστενοχώρουν όλους τους κατόχους, κυρίως µάλιστα εκείνους, οίτινες είχον δανεισθή επ’αυτών, επι τη 
ελπίδι ταχείας µετά κέρδους µεταπωλήσεως […]  Ούτοι επίσης έσπευδον να πωλήσωσιν όπως σώσωσιν 
όσα χρήµατα είχον δανεισθή επ’ αυτών. Ούτως ο εκπεσµός επήλθεν αθρόος και καταστρεπτικός.΄΄, Ανδ. 
Συγγρός, ό.π., τ. 3ος, σελ. 87. 
111 Τα λόγια του αστού είναι χαρακτηριστικά και εκφράζουν µε ενάργεια το περιεχόµενο του 
Λαυρεωτικού Ζητήµατος ΄΄Αυτό το λέγω κ’ εγώ, είπεν ο κύριος (ότι δηλαδή θα ανέλθει ακόµα 
περισσότερο η τιµή της µετοχής) καθώς το λέγει και αυτός (εννοεί κάποιον άλλο µαγαλοπωλητή) διότι 
µας συµφέρει να το λέγωµεν διότι είµεθα πωληταί και θέλοµεν να χάφτη ο κόσµος τοιούτου είδους 
παραµύθια και να αγοράζη. Αν αυτός δεν αγοράζει, εις ποιόν θα πωλήσωµεν ηµείς.΄΄, Αγγ. Βλάχος, 
Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 155. 
112 Αγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 155-
156. 
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[…] Ας φαντασθώσι τέλος όλας τας εκείνας τας µορφάς εµψυχουµένων απο της δίψης 

του χρήµατος, παραµορφωµένας υπο του κερδοσκοπικού πυρετού΄΄
113 Μέσα απο την 

αφήγηση του συγγραφέα, και το πλήθος των παρατακτικών του σχολίων είναι 

πρόδηλο ότι µέσω της διευρυµένης ύπαρξης εγχρήµατων σχέσεων, τον καθολικό 

εκχρηµατισµό της οικονοµίας και τις κερδοσκοπικές δραστηριότητες, µια µερίδα 

αυτόχθονων πλουτοκρατών-τραπεζιτών (όπως ο αστός του διηγήµατος) σε οριζόντια 

οµοιότητα µε τους ετερόχθονες οµογενείς, εκµεταλλεύτηκαν το έθος της χρηµατικής 

µανίας το οποίο κατέλαβε τον ελληνικό λαό και αποκόµισαν τεράστια κέρδη απο τις 

χρηµατιστηριακές δραστηριότητες.114 

 Ο Βλάχος µας παραθέτει την χρηµατιστική υστερία µε τρόπο εξαιρετικά 

διεισδυτικό ΄΄Πάντα σχεδόν τα πάροδα καταστήµατα […]  πλήρη ανθρώπων 

χρηµατιζοµένων και κυβευόντων. Τα καφενεία µεταβεβληµένα εις χρηµατιστήρια, τα 

καπνοπωλεία εις µεσιτικά γραφεία, τα χαρτοπωλεία εις εντευκτήρια πωλητών και 

αγοραστών΄΄
115 εικόνες σύµφυτες µε το εύρος του κερδοσκοπικού φαινοµένου. Ο 

νέος κάτοχος της µετοχής ο Θοδωράκης δεν είναι κάποιος πλούσιος αστός, µας 

κάποιος που εισοδηµατικά και κοινωνικά ανήκει στα κατώτερα στρώµατα, µα έχει 

αφοµοιωθεί απο την κερδοσκοπική υστερία και έχει εισέλθει στον φαύλο 

χρηµατιστικό κύκλο. Το τραγικό παράδειγµα της οικογένειας του (και ειδικότερα της 

συζύγου του της Σοφίας) αναδεικνύει µε λυρική ενάργεια τις τραγικές επιπτώσεις του 

νοσηρού φαινοµένου και σκιαγραφεί την διαδικασία µεσα απο την οποία 

µικροαστικές οικογένειες συµπιέστηκαν χαρακτηριστικά και εξέπεσαν κοινωνικά σε 

προλεταριακού ή υποπρολεταριακού τύπου ενασχολήσεις.116 Ο Θοδωράκης και η 

Σοφία, τραγικό παράδειγµα των Λαυρεωτικών, συµπυκνώνουν τον καταστροφικό 

χαρακτήρα των καπιταλιστικών σχέσεων και δείχνουν πως σε διάστηµα ελάχιστων 

ηµερών οικογένειες βρέθηκαν στο υποπρολεταριακό σώµα, πλήρως εξαθλιωµένες, 

                                                
113 Αγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 157. 
Ο Συγγρός είναι για µια ακόµα φορά χαρακτηριστικός ΄΄Μόνον η µέθη, ήτις ούτως ειπείν, εκυρίευσε τον 
κόσµον περί του λαυριακού πλούτου, µ ‘ εβοήθει εις το να εξέλθω αζήµιος΄΄, Ανδ. Συγγρός, ό.π., τ. 3ος, 
σελ. 76-77 
114 Οπως µας πληροφορεί ο Marx, ΄΄Η µετοχή είναι ένας τίτλος ιδιοκτησίας µε δόσεις΄΄, Κ. Marx, Το 
Κεφάλαιο, µτφ. Παν. Μαυροµµάτης, Σύγχρονη Εποχή. Αθήνα, 2002, τ.3ος, σελ. 589. Ουσιαστικά η 
µετοχή αφορά µέρος της υπεραξίας που θα παραχθεί στο µέλλον καθώς δεν πρόκειται για πραγµατική 
ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής. 
115 Αγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 157. 
116 Τα λόγια της Σοφίας είναι δηλωτικά ΄΄Επώλησες ότι είχαµεν, και αυτά τα ολίγα µου κοσµήµατα, και 
αυτόν τον µικρόν σταυρόν της κόρην µας, δια να αγοράσεις µετοχάς, δια να παίξεις εις το χαρτοπαίγνιον, 
διότι τι άλλο τέλος πάντων είναι αυτό το εµπόριον παρα χαρτοπαίγνιον! […] ∆εν έχοµεν ούτε µίαν 
δραχµήν δια να αγοράσωµεν ψωµί΄΄, Αγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. 
Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 167-168. 
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αντιµετωπίζοντας ακόµα και την περίπτωση του φυσικού αφανισµού. Ο Βλάχος, 

µέσα απο την διαφοροποίηση των κατόχων της µετοχής απο τον αρχικό αστό µέχρι 

τον τελευταίο, ΄΄παχύ βρακοφόρο νοικοκύρη΄΄
117 διαγράφει αφενός τα συναισθήµατα 

που προκάλεσε καθώς άλλαζε χέρια ιδιοκτητών, και αφετέρου τον βαθµό 

εκχρηµατισµού της οικονοµίας, ο οποίος ήταν απότοκο των εισερχόµενων 

κεφαλαιοκρατικών σχέσεων. Ο σκοπός απόκτησης της µετοχής, ακολουθώντας τον 

αφηγηµατικό κύκλο, συνδέεται ξανά, µε την απόκτηση της προίκας για την κόρη του 

βρακοφόρου.118 Με την αναφορά αυτή, το διαλεκτικό ζεύγµα µετοχής-προίκας 

επανεµφανίζεται και διαγράφει τον µεταβατικό χαρακτήρα του ελληνικού κοινωνικού 

σχηµατισµού. 

 Το επόµενο κέιµενο είναι ο Πρώτος Λαχνός
119 (1884) στο οποίο ο Βλάχος µας 

παρέχει ποιοτικά στοιχεία για τις οικονοµικές λειτοργίες του ύστερου 19ου ενώ το 

πλαίσιο των πραγµατολογικών συνδηλώσεων που περιέχει το διήγηµα αναδεικνύουν 

το µεταβατικό στάδιο της ελληνικής κοινωνίας την συγκεκριµένη περίοδο. Ο ήρωας 

του λογοτεχνήµατος, ο Περδίκης, έχει όπως µας πληροφορεί ο συγγραφέας ΄΄Πολλάς 

εργασίας ιδίως του ποδαριού, ως λέγει ο κοινός λαός, αίτινες πάσαι ένα και µόνον 

σκοπόν έχουσι, την εις το βαλάντιον αυτού µετάγγισιν του ξένου χρήµατος.΄΄120 Η 

αναφορά του Βλάχου για τις επαγγελµατικές απασχολήσεις του ήρωα αντανακλούν 

την διείσδυση των εγχρήµατων σχέσεων στην ελληνική κοινωνική δοµή, οι οποίες 

σχέσεις συνεπάγονται την ανάδυση νέων διαδικασιών απόσπασης του υπερπροϊόντος 

που εκδράζονται µεσω των διαφόρων µορφών των τριτογενών παρασιτικών 

ενασχολήσεων.121 Η κατίσχυση των αστικών σχέσεων στο προτσες ανταλλαγής 

προκάλεσε την αύξηση των µεσαζόντων, οι οποίοι ιδιοποιούνται µέρος της 

παραγόµενης αξίας µέσα απο την κυκλοφορία των εµπορευµάτων.122 Ο Βλάχος, µε 

                                                
117 Αγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 174. 
118 Αγγ. Βλάχος, Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονευµατα, στο Άγγ. Βλάχος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 175. 
119 Το διήγηµα δηµοσιεύθηκε σε συνέχειες στην Εστία στα 1884. 
120 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 203. 
121 Όπως χαρακτηριστικά µας πληροφορεί ο συγγραφέας, ο κύριος Περδίκης ΄΄Κάµνει εν γένει τον 
µεσίτην, µεσίτην χρεωγράφων, συναλλαγµάτων, οικοπέδων, µισθώσεων, έστω εν ανάγκη και 
υπηρετριών, µαγείρων και θαλαµηπόλων.΄΄ , Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 
204. 
122 Το προτσές ανταλλάγής µπορεί σχηµατικά να οριστεί ως εξής: Αρχικά ένα εµπόρευµα Ε, πρέπει να 
ανταλλαγεί µε χρήµα, Χ. Το Χ που αποκτάται απο την πώληση χρησιµοποιείται για την αγορά ενός 
άλλου εµπορεύµατος Ε΄. Γενικά τα εµπορεύµατα πωλούνται για να αγοραστούν άλλα εµπορεύµατα και 
κατά τον τρόπο αυτό το γενικό προτσες ανταλλαγής ορίζεται σχηµατικά ως Ε-Χ-Ε΄. Πάνω στην στην 
ουσία του συγκεκριµένου σχήµατος αποκρύπτεται µια απο τις βασικές ιδιότητες του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής. Η κλασική πολιτική οικονοµία (Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill) 
υπέθεσε ότι τα δύο ακραία εµπορεύµατα (δηλαδή το Ε και το Ε΄) έχουν την ίδια αξία γιατί η 
εµπορευµατική κυκλοφορία δεν µπορεί να προσθέσει αξία µέσα απο την ανταλλαγή. Όµως, όπως 
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την περιγραφή της οικίας και της οικογένειας του ήρωα µας παρέχει µικροιστορικά 

στοιχεία για την ζωή και την καθηµερινότητα της νεόπλουτης µκροαστικής τάξης, 

της οποίας τυπικό µέλος είναι και ο ήρωας του διηγήµατος. Τα πραγµατολογικά 

στοιχεία είναι δηλωτικά ΄΄Έχει οίκον µε εξώστην επι της λεωφόρου και φατνώµατα 

επίχρυσα΄΄
123, ΄΄έχει υπηρέτην΄΄

124, ΄΄η δε κυρία του εξέρχεται µετά µεσηµβρίαν είς 

περίπατον΄΄
125 και τόσο η γυναίκα του, όσο και η κόρη του ΄΄ενδύονται παρα της 

Λιζιέ΄΄
126 Τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά των µικροαστών γίνονται αντικείµενο 

ειρωνίας απο τον συγγραφέα καθώς αναφέρει πως µετά την εισοδηµατική άνοδο της 

οικογένειας η σύζυγος ΄΄µετέβαλεν οµιλίαν και ράπτριαν΄΄
127 και ο ήρωας ΄΄ήλλαξεν 

έργον και αλυσίν του ωρολογίου του΄΄
128 Μέσα απο τις αναφορές αυτές είναι πρόδηλο 

ότι στην Ελλάδα του ύστερου 19ου αυτό που διακρίνει την αστική τάξη απο τις 

κατώτερες της είναι ο τρόπος ζωής της, ο οποίος είναι λογικό προϊόν της µετάβασης 

των κοινωνικών σχέσεων και εκδράζεται στην λογική του φετιχισµού του 

εµπορεύµατος. Μέσα απο τις δηκτικές αναφορές του συγγραφέα αποκρυσταλλώνεται 

η εγγενής αντίθεση που χαρακτηρίζει όλο το φάσµα της υπο εξέταση περιόδου. Την 

αντίθεση ανάµεσα στην εγκαθίδρυση των αστικών κοινωνικών σχέσεων στην 

οικονοµική βάση και την ύπαρξη προκαπιταλιστικών δοµών στο εποικοδόµηµα. Η 

αντίθεση αυτή αναδεικνύεται µε σαφήνεια απο την αναφορά του Περδίκη, ΄΄∆εν το 

βαρέθηκαν ακόµη εκείνο το γαλλικόν θέατρον; ∆εν ξεύρω τι του βρίσκουν! Εγώ, να 

σου ειπώ, µ’αρέσει καλύτερα το ελληνικόν. Ότι έχω εγώ τους Μυλωνάδας και τους 

πειρατάς µε τον Ταβουλάρην…΄΄129 Ο συγγραφέας µέσα απο τα λόγια του ήρωα µας 

παρέχει πληροφορίες για τον κοσµοπολίτικο χαρακτήρα του Φαλήρου, το οποίο 

΄΄τώρα ακρίβυνε. Κάθε φορά που πηγαίνουν κάτω τα παιδιά, θα θέλουν είκοσι φράγκα 

                                                                                                                                       
έδειξε ο Karl Marx, κάποιοι πωλητές µπορούν να αποκοµίσουν κέρδος απο την πώληση εµπορευµάτων 
πάνω απο την αξία τους (άνιση ανταλλαγή) όπως οι αδίστακτοι έµποροι και οι κερδοσκόποι για 
παράδειγµα, και κατά τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατό για κάθε κάτοχο εµπορεύµατος να αποκτήσει 
ολόκληρο µέρος της αξίας αφού η υπεραξία που αντλέι το ένα µέρος της ανταλλαγής πρέπει να χαθεί 
απο τον άλλο. Μέσα απο την διαδικάσία αυτή κάποια άτοµα που συµµετέχουν στο κυκλοφοριακό 
προτσες ιδιοποιούνται υπεραξία, πάνω απο την αξία του εµπορεύµατος τους. Έτσι, ο ήρωας του 
διηγήµατος, µέσα απο τον διαµεσολαβητικό του ρόλο αποσπά υπεραξία µέσα απο το σχήµα της 
διευρυµένης ανταλλαγής.  
123 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 205. 
124 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 205. 
125 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 205. 
126 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 205. Ο Hobsbawm θέτει το ζήτηµα της 
ένδυσης µε ένα τρόπο εξαιρετικά διεισδυτικό: ΄΄Τα ρούχα κάνουν τον άνθρωπο λέει η γερµανική 
παροιµία και καµία εποχή δεν είχε περισσότερη συναίσθηση αυτού του γεγονότος απ’ όσο η περίοδος που 
εξετάζουµε΄΄, Er. Hobsbawm, ό.π., σελ. 346. 
127 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 207. 
128 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 207. 
129 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 208. 
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το ελάχιστον.΄΄130 Ενώ µε την ανταπάντηση της συζύγου του προσλαµβάνουµε πώς η 

κατανάλωση εµπορευµάτων συνδέεται µε τις νεότευκτες  κοινωνικές σχέσεις.131 Τα 

ενδυµατολογικά εξαρτήµατα του ήρωα πιστοποιούν την πολιτισµική διαφοροποίηση 

των αστικών στρωµάτων ΄΄Εγερθείς λαµβάνει τον πίλον του και την ράβδον του΄΄
132 

ενώ η πασιέντζα της Πηνελόπης ΄΄δια να ιδή αν θα κερδήση εις το λαχείον΄΄
133 

µαρτυρά αφενός την παθογενή µανία για εύκολο και γρήγορο πλουτισµό και 

αφετέρου την ύπαρξη αστικών σχέσεων στην παραγωγή και την εµµονή 

προκαπιταλιστικών δοµών στο εποικοδόµηµα (η οποία στην συγκεκριµένη 

περίπτωση εκφράζεται µε την δαιµονοποίηση της τύχης).  

 Η αλλαγή της σκηνής και η πληροφορία του συγγραφέα ότι ο ήρωας έχει 

αγοράσει γραµµάτεια για ΄΄την κλήρωσιν των λαχειοφόρων οµολογιών του δανείου της 

Τραπέζης΄΄
134 συνδέεται µε την εξέλιξη του λογοτεχνικού µύθου και µας παρέχει ένα 

σηµαντικό στοιχείο ιστορικού χαρακτήρα. Η αναφορά στην λαχειοφόρο αγορά 

σχετίζεται µε το εσωτερικό δάνειο που είχε υπογράψει η κυβέρνηση του Χαριλάου 

Τρικούπη µε την ΕΤΕ στα 1882 (το διήγηµα δηµοσιεύεται στα 1884) και για να 

αποπληρωθεί η Τράπεζα διοργάνωσε λαχειοφόρο αγορά, δίδοντας ως λαχνούς τα 

γραµµάτια.135 Τα όνειρα του Περδίκη που µας παραθέτει ο συγγραφέας και 

συνδέονται µε την ελπίδα να κερδιθεί το λαχείο µας προσφέρουν πλήθος στοιχείων 

για τις οικονοµικές και κοινωνικές λειτουργίες της Ελλάδας του 19ου. Καταρχάς ο 

ήρωας σκέφτεται ΄΄Να αναπτύξη έτι µάλλον τας εργασίας του, να αυξήση ιδίως τα επι 

ενεχύρω δάνεια του΄΄
136, αναφορά η οποία αναδεικνύει ότι παρα την αύξηση των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και την διευρυµένη εισδοχή των πιστωτικών 

σχέσεων, οι τριτογενείς δανειστικές δραστηριότητες είναι ακόµα ισχυρότατες. 

΄΄∆ιανοείται µετα µικρόν να συστήση εφηµερίδα καθηµερινήν, οικονοµικοπολιτικήν ή 

                                                
130 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 209. 
131 Τα λόγια της είναι χαρακτηριστικά, ΄΄Ξοδεύοµεν µόνο όσα πρέπει, δια να κρατούµεν την θέση µας 
εις την κοινωνίαν΄΄, Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 209. 
132 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 210. 
133 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 212. 
134 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 213. 
135 Όπως αναφέρει ο Βαλαωρίτης στα 1882 υπογράφηκε σύµβαση µεταξύ του ελληνικού κράτους και 
της ΕΤΕ σύµφωνα µε την διάταξη της 19/3/1882, η οποία κυρώθηκε βάση διατάξεων αριθ. 5 ΨΙΓ΄ του 
Νόµου της 23/11/1878 και όριζε δάνειο ύψους 20 εκατοµµυρίων παλαιών δραχµών., Ιωαν. 
Βαλαωρίτης, Ιστορία Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1988, σελ. 91.  Ο πλεόν 
αξιόπιστος περιηγητής της συγκεκριµένης περιόδου, ο Bickford Smith, αναφέρει χαρακτηριστικά 
΄΄The National Bank of Greece […] has banknotes to the amount of 77.994.240 drachmas and indulges 
in three lotteries a year.΄΄,  R.A.H. Bickford Smith, Greece under King George, Richard Bentley and 
Son, London, 1893, σελ. 72. 
136 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 216. 
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κάλλιον πολιτικοσατυρικήν΄΄
137 αναφορά εναρµονιζόµενη µε την γενικευµένη έκδοση 

εφηµερίδων πολιτικού χαρακτήρα στην Ελλάδα του 19ου.138 Στην συνέχεια του 

έρχεται η ιδέα  ΄΄να γίνη βουλευτής΄΄
139 στην Θεσσαλία καθώς εκεί ΄΄Είναι κάπως 

ευκολοτέρα η επιτυχία. Οι άνθρωποι εκεί δεν εγυµνάσθησαν αρκετά εις την διαχείρισιν 

του σφαιριδίου΄΄
140. Η συγκεκεριµένη ιδέα του Περδίκη µας οδηγεί στην πρόσληψη 

ενός σηµαντικού ποιοτικού στοιχείου. Αφενός η κατάληψη των βουλευτικών εδρών 

σχετίζεται µε την κατοχή πλούτου και όχι µε ιδιαίτερα προσόντα,141 και αφετέρου ότι 

παρά την γενικευµένη εγκαθίδρυση αστικών πολιτικών θεσµών (όπως οι 

κοινοβουλευτικές εκλογές) η νοµιµοποίηση του κοινοβουλευτισµού είναι στρεβλή 

ειδικά στις περιοχές που παρουσιάζουν σηµαντική χρονική υστέρηση, όπως στην 

Θεσσαλία.142  

                                                
137 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 216. 
138 Όπως χαρακτηριστικά καταγράφει ο Κων. Τσουκαλάς ΄΄Γύρω στα 1890 εκδίδονται 131 καθηµερινές 
εφηµερίδες, απο τις οποίες 56 στην Αθήνα µε συνολική κυκλοφορά 110.953 φύλλα. Ενώ και ο αριθµός 
εκδόσεων δείχνει παρόµοιες τάσεις, το διάστηµα 1899-1905 ο «Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιµων 
βιβλίων» πούλησε 560.000 αντίτυπα. Ουσιαστικά στην Ελλάδα βλέπουµε να διαµορφώνεται στο 
εποικοδόµηµα ένας ειδικός τύπος φαινοµένων που συνδέονται σχεδόν αποκλειστικά µε την πολιτική 
κοινωνία και όχι µε την κοινωνία των πολιτών΄΄ , Κων. Τσουκαλάς, Εξάρτηση… ό.π., σελ. 214-215. 
Ενώ και ο G. Deschamps αναφέρει ΄΄Στην Ελλάδα υπάρχουν τόσοι δηµοσιογράφοι όσοι και οι 
αναγνώστες. Μόνο η πόλη της Αθήνας έχει περισσότερα απ’ τα µισά δηµόσια έντυπα: Ακρόπολις, Πρωία, 
Επιθεώρησις, Άστυ, Αιών κτλ.΄΄, G. Deschamps, ό.π., σελ. 135. 
139 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 217. 
140 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 217. 
141 Η σκέψη του ήρωα είναι δηλωτική: ΄΄Θα καταβάλη αυτός τας εκλογικάς δαπάνας΄΄, Αγγ. Βλάχος, Ο 
Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 217, δείχνοντας τον λόγο για τον οποίο τα βουλευτικά 
αξιώµατα κατανέµονται µεταξύ των µελών µιας συγκεκριµένης πλουτοκρατικής φατρίας. O 
Deschamps µας πληροφορεί πως οι έδρες στην βουλή είναι σχεδόν κληρονοµικές και µε τον τρόπο 
αυτό οι δυναστείες πολιτικών διαιωνίζονται, G. Deschamps, ό.π., σελ. 102. 
142 Η Θεσσαλία προσαρτήθηκε στο ελληνικό βασίλειο στα 1881, µετα το Συνέδριο του Βερολίνου. Οι 
σχέσεις ιδιοκτησίας που ίσχυαν στην συγκεκριµένη περιοχή ήταν βαθύτατα προκαπιταλιστικές και 
παρουσίαζαν σηµαντικές ποιοτικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Είναι 
εποµένως φυσιολογικό οι κάτοικοι της περιοχής, κολλίγοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία και 
άρρηκτα δεµένοι µε την γή, να παρουσιάζουν σηµαντικά σηµάδια πολιτικής ανωριµότητας. Μέσα απο 
την αναφορά του ήρωα είναι αυταπόδεικτα τα στρεβλά αποτελέσµατα που δηµιούργησε η βίαιη 
διείσδυση των αστικών θεσµών σε ένα προκαπιταλιστικό οικονοµικό σχηµατισµό µε εξαιρετικά 
ισχυρές αγριοτικές κοινωνικές δοµές. Άλλο ένα παράδειγµα απο την λογοτεχνία της εποχής ενισχύει 
τον παραπάνω συλλογισµό. Ο Ανδ. Καρκαβίτσας στο αρτιότερο έργο του τον Ζητιάνο, προσαρµόζει 
την πλοκή του µύθου του σε ένα χωριό της Θεσσαλίας, όπου και δείχνει πως ένας ζητιάνος-απατεώνας, 
εξαπατά τους κατοίκους του συγκεκριµένου χωριού αναδεικνύοντας τα θεοκρατικού τύπου 
χαρακτηριστικά τα οποία είναι ιστορικό προϊόν των προκαπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. Μια 
περιγραφή απο την συγκεκριµένη νουβέλα είναι χαρακτηριστική: ΄΄Επρόβαλαν απ’ εδώ και απ’ εκεί 
γυναίκες µε τα φτωχικά τους φορέµατα, βουτηµένες στην λάσπη και στην σκόνη, µε ανασηκωµένα τα 
φουστάνια έως τα γόνατα. Άλλες φορτωµένες ξύλα για να ανάψουν την φωτιά και άλλες κρατώντας στις 
ποδιές τους αγριολάχανα για να κάµουν το εσπερινό δείπνο τους. Οι άνδρες ερχόταν απο πίσω µε βηµ’ 
αργό, µε ήθος τραχύ και ράθυµο, µε τα µέλη του σώµατου ξεκλειδωµένα απο τον βαρύ τον κάµατο […] 
Αλλού ετίναζαν τα µουτάφια και τα σκεπάσµατα, και πέρα στου Παππαρίζου την αυλή ένιβε µε το 
ακριβοπληρωµένο νερό του ζητιάνου το πρόσωπο της η Παναγιώτα, ελπίζοντας ν’ αλλαξογνωµιάση του 
Τρίκα τον υγιό.΄΄ Ανδ. Καρκαβίτσας, Ο Ζητιάνος, Έκδοσις Τρίτη Επιδιορθωµένη, Βιβλιοπωλείον της 
Εστίας, Εν Αθήναις, 1925, σελ. 120-121. Μέσα απο το παραπάνω απόσπασµα είναι κατάδηλες οι 
εγγενείς διαφοροποιήσεις του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού (στον οποίο δεν υπάρχει στην ουσία 
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 Την επόµενη ηµέρα, ο ήρωας ξυπνά ανήσυχος και µεταβαίνει στην Τράπεζα 

για να έχει φυσική παρουσία στην κλήρωση της λοτταρίας. Μετά την ολοκλήρωση 

της κλήρωσης ο Περδίκης αντιλαµβάνεται ότι είναι ο κάτοχος του τυχερού 

γραµµατίου. Ο Βλάχος, µέσα απο την λογοτεχνική γλαφυρότητα που τον διακρίνει, 

παρουσιάζει τους αριθµούς να έχουν µεταφυσικές ιδιότητες εκφράζοντας την πλήρη 

φετιχοποίηση της ύλης και την παθολογική υστερία για τον εύκολο πλουτισµό.143 Ο 

συγγραφέας µε την συχνή απόδοση µεταφυσικών ιδιοτήτων σε αντικείµενα (ας µην 

ξεχναµε την πρωτοπρόσωπη αφήγηση της λαυριακής µετοχής) αναδεικνύει έντεχνα 

τόσο την οργανική σύνδεση των ανθρώπων µε τους φορείς της αξίας (µετοχή, 

γραµµάτιο, αριθµοί, χαρτονόµισµα) όσο και µε το χρήµα, ως τον υπέρτατο κοινωνικό 

δεσµό που κυριαρχεί στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην ψυχοσύνθεση των 

ανθρώπων.  

 Το τυχερό γραµµάτιο είχε δοθεί στην υπηρέτρια του σπιτιού απο την σύζυγο 

του ήρωα, την Πηνελόπη. Ο Περδίκης, γνωρίζει την κίνηση της συζύγου του, 

µεταβαίνει στην οικία του και εισέρχεται στο δωµάτιο της θεραπαινίδος. Η 

περιγραφή της σκηνής και το σχόλιο του συγγραφέα ΄΄Είναι ελεύθερος να κάµη ότι 

θέλει, αλλά…διστάζει να το κάµη.΄΄144 αναπαριστά την διαλεκτική αντίθεση µεταξύ 

ηθικής-κέρδους και αναπαριστά την απόλυτη δύναµη του χρήµατος, η οποία οδηγεί 

τον ήρωα να αποσπάσει το γραµµάτιο. Μέσα απο τα όνειρα των µελών της 

οικογένειας και ειδικότερα την επιθυµία της Πηνελόπης να αγοράσει ρούχα απο το 

Παρίσι, τα οποία ΄΄Είναι καλύτερα , εννοείται και ευθηνότερα παρα εις τας Αθήνας΄΄
145 

δείχνει ότι οι τιµές των εισαγόµενων εµπορευµάτων είναι αρκετά υψηλότερες σε 

σχέση µε τις τιµές που επικρατούν στις χώρες παραγωγής τους και αυτή η ανατίµηση 

είναι αποτέλεσµα µιας διττής διεργασίας, αφενός του υψηλού κόστους µεταφοράς και 

αφετέρου του υψηλού δασµολογίου, το οποίο διευρύνθηκε µετά το 1880 για να 

αποτελέσει µια ασπίδα προστασίας για την ανάπτυξη της νηπιώδους ελληνικής 

βιοµηχανίας.  

 Η τραγελαφική κατάληξη του διηγήµατος (αφού ο Περδίκης δεν εισπράττει 

τελικά το κέρδος) επιτελεί τον σκοπό του Βλάχου να καταδείξει πως οι άνθρωποι 

                                                                                                                                       
κυρίαρχος τρόπος παραγωγής) και πως αποκρυσταλλώνονται οι αντιφάσεις που τον ορίζουν την 
συγκεκριµένη περίοδο. 
143 Η αναπαράσταση της σκηνής είναι χαρακτηριστική ΄΄(Οι αριθµοί) εξηκολούθησαν ακόµη να 
διαστέλλωνται, απεσπάσθησαν του χάρτου, έγιναν κολλοσοί και ήρχιασαν περπατούντας εντός της 
αιθούσης΄΄ Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 221. 
144 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 223. 
145 Αγγ. Βλάχος, Ο Πρώτος Λαχνός, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 239. 



 43 

έχουν µεταβάλλει συνήθειες (Η σκηνή στο δωµάτιο της υπηρέτριας όπου έρχονται σε 

ανοιχτή σύγκρουση ο ηθικός κόσµος µε την υλική ανέλιξη του ήρωα είναι 

χαρακτηριστική) σκιαγραφώντας παράλληλα την εγκαθίδρυση νέων κοινωνικών 

σχέσεων οι οποίες ως κινητήριο µοχλό έχουν το επαναστατικότερο προϊόν του 

αστικού πολιτισµού, το χρήµα. 

 Στα Χρήµατα
146 (1886) ο Βλάχος µε παρόµοιο θεµατικο περιεχόµενο (τις 

διαλυτικές συνέπειες του χρήµατος) προσφέρει ιδεολογικά στοιχεία τα οποία 

χαρακτηρίζουν τον κοινωνικό σχηµατισµό στην Ελλάδα του τελευταίου τετάρτου του 

19ου. Το διήγηµα διαδραµατίζεται σε µια γειτονία της Αθήνας και συγκεκριµένα 

ανάµεσα σε δυο αντικρυνά σπίτια. Μέσα απο το διαλεκτικό ζέυγµα της αστικής 

οικίας, η κατοικία αυτή καθαυτή συντελεί στην αντανάκλαση του κοινωνικού 

προτσες.147 Ο άνδρας της αρχοντικής οικίας είναι χρηµατιστής ενώ ο φτώχος του 

γείτονας είναι εργάτης αναφορά η οποία διαγράφει την σαφέστατη κοινωνική 

διαστρωµάτωση της ελληνικής κοινωνίας την συγκεκριµένη περίοδο. Μέσα απο τα 

λόγια του φτωχού ∆ηµήτρη ότι ΄΄Η εβδοµάδα πήγε καλά!Βγάλαµε τριάντα δραχµές΄΄
148 

προσλαµβάνουµε ένα απο τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της ιστοριογραφίας της 

περιόδου, ότι τα ηµεροµίσθια στην Ελλάδα του ύστερου 19ου δεν είναι τόσο χαµηλά, 

γεγονός που αναδεικνύει την υψηλή ζήτηση εργασίας.149 Η µουσική αντίστιξη της 

φτωχικής οικίας (µε τους ήχους του µπουζουκιού) και της πλούσιας (όπου 

                                                
146 ∆ηµοσιέυθηκε σε συνέχειες στην Εστία στα 1886. 
147 Ο συγγραφέας-αφηγητής το θέτει ρητά εξ’ αρχής: ΄΄Η µια µεγάλη άρχοντος οικία, η άλλη µικρά, 
ταπεινή, σχεδόν καλύβη, πτωχόν πτωχού ενδιαίτηµα΄΄ , Αγγ. Βλάχος, Τα Χρήµατα, ∆ιηγήµατα… ό.π., 
σελ. 247. 
148 Αγγ. Βλάχος, Τα Χρήµατα, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 252. 
149 Το συγκεκριµένο συµπέρασµα έχει οδηγήσει αρκετους ιστορικούς της περιόδου, όπως την Χριστίνα 
Αγριαντώνη, τον Χρήστο Χατζηιωσήφ κ.α. να υποθέσουν ότι το υψηλό κόστος εργασίας ήταν µια απο 
τις βασικές αιτίες για την υπανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας. Ο Χατζηιωσήφ αναφέρει 
χαρακτηριστικά ΄΄Τα σχετικά µε το κόστος ζωής ψηλά εργατικά ηµεροµίσθια εµποδίζουν όχι µόνο την 
ανάπτυξη της βιοµηχανίας αλλά και τον εξορθολογισµό της αγροτικής παραγωγής.΄΄, Χρ. Χατζηιωσήφ, 
Απόψεις γύρω απ’ την βιωσιµότητα της Ελλάδας και τον ρόλο της βιοµηχανίας, στο Αφιέρωµα στον Νίκο 
Σβορώνο, (επιµ.) Βασ. Κρεµµυδάς, Χρ. Μαλτέζου & Νικ. Παναγιωτάκης, Εκδ. Πανεπιστηµίου 
Κρήτης, Ρέθυµνο, 1986, τ. 2ος, σελ. 337, ενώ η Χριστίνα Αγριαντώνη αναφέρει ότι τα ένα απο τα 
βασικά χαρακτηριστικά της πρώτης φάσης εκβιοµηχάνισης (1870-1890) είναι ότι οι παραγωγή δεν 
εκδράστηκε σε κλάδους εντάσεως εργασίας, υπονοώντας ουσιαστικά το υψηλό κόστος εργασίας, Χρ. 
Αγριαντώνη, Βιοµηχανία, στο Η Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονοµίας τον 19ο, (επιµ.) Κώστας Κωστής 
& Σωκράτης Πετµεζάς, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, Μάρτιος 2006, σελ. 225. Οι απόψεις αυτές 
παρουσιάζουν αναπόδραστα θεωρητικά κένα, καθώς µέχρι και την δεκαετία του 1890, τα ηµεροµίσθια 
ίσως να ήταν υψηλά, όµως οι υστερήσεις στην βιοµηχανική ανάπτυξη ήταν αποτέλεσµα, συµφωνα 
πάντα µε την άποψη του γράφοντος, της τάσης του µεγάλου κεφαλάιου, το οποίο κατευθύνθηκε σε µη 
παραγωγικές επενδύσεις (κυρίως πιστωτικές και χρηµατιστικές) και όχι στον τοµέα της 
εκβιοµηχάνισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το διάστηµα 1870-1890, η µοναδική επένδυση που σαν 
σκοπό είχε την διευρυµένη συσσώρευση ήταν τα µεταλλεία του Λαυρίου (αρχικά µε την εταιρεία 
Σερπίερι-Ρου και στην συνέχεια µε την Εταιρεία Μεταλλουργειών Λαυρίου). 
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αναφέρεται ο Boccace) αντανακλά το πολιτισµικό διάκενο που χωρίζει τις αντίθετες 

κοινωνικές τάξεις.  

 Η πλοκή του διηγήµατος αφορµάται απο την κίνηση του Αγησίλαου, του 

αστού, να δώσει στον ∆ηµήτρη ένα τεράστιο χρηµατικό ποσό, για να σπύρει το 

µικρόβιο της διχόνοιας στην φτωχική οικογένεια. Η είσοδος των χρηµάτων στο σπίτι 

του φτωχού ∆ηµήτρη θα είναι αυτή που θα απειλήσει την οικογενειακή ευτυχία και 

µια σειρά γεγονότων θα πιστοποιήσουν την απειλή αυτή. Ο τεταµένος διάλογος του 

ανδρόγυνου (για το πώς θα διαχειριστούν το χρηµατικό ποσό) και οι συνακόλουθοι 

χαρακτηρισµοί (τρελλή, τεµπέλης, µεθύστακας) φανερώνουν την ένταση που 

επικρατεί στο φτωχικό σπιτικό. Ο ήρωας την επόµενη µέρα δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 

που συνεπάγεται ο οικογενειακός βίος παρα επισκέπτεται καφενεία και οινοπωλεία 

γυρίζοντας αργά το βράδυ στο σπίτι του ΄΄κλονούµενος και παραπαίων΄΄
150. Μέσα 

απο το κείµενο προσλαµβάνουµε την τραυµατική εξάρτηση του ανθρώπου απο το 

καθεστώς των απρόσωπων σχέσεων που επιβάλει η νεωτερική κοινωνία. Η δύναµη 

του κεφαλαίου (εκτός απο την καταστροφή του παλαιότερου πλαισίου των τοπικών 

και προσωπικών ανταλλαγών και τον ολοκληρωτικό διαχωρισµό του οικιακού απο 

τον οικονοµικό τοµέα) προσβάλει την ευεξία του οικογενειακού (ειδικότερα) και του 

κοινωνικού (γενικότερα) στρώµατος. Έτσι, η άρνηση του ∆ηµήτρη να δεχθεί το 

χρηµατικό δώρο και η αιτιολόγηση της απόρριψης του εκφράζουν τον διαλυτικό 

χαρακτήρα των εγχρήµατων σχέσεων και την κατάλυση ακόµα και των 

οικογενειακών δεσµών.151  

 Στην Μπουγάτσα,152 (1893) µέσα απο ένα στιγµιότυπο της καθηµερινότητας 

απο την  αθηναϊκή ζωή µας προσφέρει πλήθος ποιοτικών στοιχείων για τον κοινωνικό 

ιστό διαγράφοντας την εξέλιξη των κοινωνικών σχέσεων. Το διήγηµα εκτυλλίσεται 

την περίοδο του χεµώνα153 µε την µοναδική σκηνή του διηγήµατος να εκτυλλίσεται 

σε ένα φούρνο. Ο ανώνυµος ήρωας του διηγήµατος (για τον οποίο γίνεται αναφορά 

µονάχα της ιδιότητας του) ΄΄Ρακένδυτον αχθοφόρον, όστις µόλις κατορθώνει, υπό της 

πείνης και της εξαντλήσεως, να σύρη επι του παγωστρώτου πεζοδροµίου τους 

                                                
150 Αγγ. Βλάχος, Τα Χρήµατα, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 276 
151 Τα λόγια του ήρωα είναι αντιπροσωπευτικά ΄΄∆εν είµαστ’ εµείς άνθρωποι για χρήµατα…µας χαλούν 
εµάς τα χρήµατα. Εµένα µε χάλασαν. Μ’ έκαµαν κακό άνθρωπο. Μ’έκαµαν να δείρω τα παιδιά µου, 
δίχως αφορµή, να σηκώσω χέρι στην γυναίκα µου! […] Να κρατήσετε του λόγου σας τα χρήµατα, κ’ 
εγώ…την φτώχεια µου.΄΄, Αγγ. Βλάχος, Τα Χρήµατα, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 279-280. 
152 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα των Συζητήσεων στα 1893. 
153 ΄΄Πυκναί και αδιάκοποι καταπίπτουσι της χίονος αι νιφάδες, σαρωνόµενια υπο του βορρά δια των 
οδών της πόλεως΄΄ , Αγγ. Βλάχος, Η Μπογάτσα, Ανατολικός Μύθος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 323. 
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κατάκοπους αυτού πόδας.΄΄154 αποτελεί το τυπικό παράδειγµα µιας σηµαντικής 

µερίδας ανθρώπων οι οποίοι βιώνουν οργανικά το δράµα της προόδου. Παρά τον 

εκσυγχρονισµό, την τεχνολογική εξέλιξη και την είσοδο νέων καταναλωτικών 

προτύπων κάποιοι άνθρωποι (µέσα απο την εξέλιξη των κοινωνικών σχέσεων) 

περιθωριοποιούνται, συµπιέζονται σε υποπρολεταριακές ενασχολήσεις (αχθοφόρος) 

και παρα την σκληρότητα της εργασίας τους, αδυνατούν να καλύψουν βασικές 

βιοτικές ανάγκες (όπως το φαγητό) ζώντας εξαθλιωµένα.155 Ο Βλάχος, µε 

λογοτεχνική διεισδυτικότητα (µέσα απο την αντίθεση του ψυχρού εξωτερικού 

περιβάλλοντος και της ζεστής µυρωδιάς που αποπνέει η µπουγάτσα του φούρνου) 

µας παρουσιάζει την αντίστιξη δύο κόσµων αυτών που ευνοούνται απο την εξέλιξη 

των αστικών σχέσεων στην παραγωγή156 και αυτών που ΄΄συνθλίβουν µε τα χέρια τους 

το κενό τους στοµάχι΄΄
157, όντας τα πραγµατικά θύµατα της εξέλιξης. Ο φτωχός ήρωας 

κοιτάζει µε λαχτάρα το φρεσοψηµένο γλύκισµα, όµως η γλισχρή του οικονοµική 

κατάσταση του απαγορεύει να το απολάυσει. Τελικά, ένας αστυνόµος τον λυπάται 

και διατάζει τον φούρναρη να του ΄΄Κόψει ένα κοµµάτι΄΄
158. Ο αστυνόµος 

διαφοροποιείται απο το ανώνυµο πλήθος και αναδεικνύει ότι παρά την επικράτηση 

των απρόσωπων κοινωνικών σχέσεων κάποιοι άνθρωποι κινούνται απο αισθήµατα 

συµπόνιας και λύπης προς τα άτοµα τα οποία βιώνουν το ΄΄δράµα της εξέλιξης΄΄.  

Το επόµενο κέιµενο που θα εξεταστεί είναι το χρονογράφηµα159 του Βλάχου 

Πρώην και νύν Αθήναι
160(1884), στο οποίο ο συγγραφέας µέσα απο την σύγκριση των 

Αθηνών της δεκαετίας του 1880 µε αυτές της δεκαετίας του 1850 θα παρουσιάσει µε 

                                                
154 Αγγ. Βλάχος, Η Μπογάτσα, Ανατολικός Μύθος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 323. 
155 Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του συγγραφέα για τον ήρωα του διηγήµατος ο οποίος ΄΄ Ουδέν 
είχε φάγει άλλο απο πρωίας, ή µικρόν, µικροσκοπικόν τεµάχιον άρτου, αλιευθέν επιπόνως εκ των 
αποβλήτων περιτριµµάτων προστύχου µαγειρείου΄΄ , Αγγ. Βλάχος, Η Μπογάτσα, Ανατολικός Μύθος, 
∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 325. 
156 ΄΄Σπεύδουν εις τον οίκον των, όπου προσδοκούν να εύρουν θάλπος παρα την φλέγουσαν εστίαν και 
άρτον επι της τραπέζης΄΄, Αγγ. Βλάχος, Η Μπογάτσα, Ανατολικός Μύθος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 324. 
157 Αγγ. Βλάχος, Η Μπογάτσα, Ανατολικός Μύθος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 325. 
158 Αγγ. Βλάχος, Η Μπογάτσα, Ανατολικός Μύθος, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 327. 
159 Το χρονογράφηµα είναι µια ιδιάζουσα λογοτεχνική κατηγορία η οποία σε συνδυασµό µε το διήγηµα 
αποτέλεσαν τις κυρίαρχες αφηγηµατικές µορφές την συγκεκριµένη περίοδο. Σύµφωνα το Κων. Θ. 
∆ηµαρά, η γέννεση του χρονογραφήµατος οφείλεται στον Κωνσταντίνο Πώπ (1816-1878) ο οποίος 
χρονογραφούσε στις εφηµερίδες της εποχής µε το ψευδώνυµο Γοργίας., Κων. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σελ. 
428. Το χρονογράφηµα καταγράφει ευτράπελες περιγραφές των τύπων της πόλης, συνοψίζει τις 
αστικές συνήθειες, σκιαγραφεί την καθηµερινότητα και κυρίως δραµατοποιεί κοινωνικά ζητήµατα. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι πρόδηλη η αξία του χρονογραφήµατος για την απάντηση του 
ερωτήµατος της εργασίας καθώς µέσα απο την αφηγηµατική αυτή µορφη θα εξαγάγουµε πλήθος 
ποιοτικών στοιχείων για την συγκεκριµένη περίοδο. Ενώ ο Βουτουρής καταγράφει ΄΄Το 
χρονογράφηµα, σηµαντικό κεφάλαιο της νεοελληνικής λογοτεχνίας δεν αποτελέι εως και σήµερα 
αντικείµενο συστηµατικής λογοτεχνικής έρευνας΄΄ , Παν. Βουτουρής, ό.π., σελ. 241. 
160 ∆ηµοσιεύθηκε σε συνέχειες στο Ηµερολόγιο Ποικίλη Στοά στα 1884. 
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καθαρότητα την τροµερή διαφοροποίηση της πρωτεύουσας σε όλα τα επίπεδα. Ο 

σκοπός του συγγραφέα εκδηλώνεται εξ’ αρχής καθώς καταγράφει ΄΄Όσοι γνωρίσαντες 

την Αθήνα προ τριάκοντα περίπου ετών, κατέλιπον αυτάς επανέρχονται σήµερον εις την 

πρωτεύουσαν του ελληνικού βασιλείου, τρίβουσιν έκπληκτοι τους οφθαλµούς των και 

δεν δύνανται να τας αναγνωρίσωσι΄΄
161 Ο Βλάχος στο πρώτο µέρος του κειµένου 

(πριν περάσει στον αφηγηµατικό µύθο) προσιδεάζει τον αναγνώστη για τον σκοπό 

της αφήγησης µε κάποιες αναφορές που προοικονοµούν τις µετέπειτα καταγραφές. Ο 

συγγραφέας κάνει λόγο για τις τριώροφες οικίες, αναφορά που µαρτυρά την 

οικοδοµική ανάπτυξη του άστεως, ενώ το σχόλιο του ΄΄Μάτην αναζητούσι γνώριµον 

µορφήν µεταξύ του πλήθους εκείνου του ποικίλου΄΄
162 αποκρυσταλλώνει µε 

καθαρότητα την ένταση του αστικού φαινοµένου, τις διεργασίες της αστικής 

διαδικασίας οι οποίες συντελούν στην αποξένωση των ανθρώπων και την 

αποσύνθεση της ατοµικής ταυτότητας µέσα στην οµοιογενή µάζα του πλήθους. Η 

φράση του συγγραφέα ΄΄Φουστανέλλας µόλις που σπάνιον απολείπεται ίχνος΄΄
163 

µαρτυρά την είσοδο νέων συνηθειών και την αποσύνθεση του παραδοσιακού 

πολιτισµικού εποικοδοµήµατος. Η διείσδυση των νεότευκτων, δυτικών προτύπων 

διαβιώσης (η οποία αποτελεί συχνότατο λογοτεχνικό µοτίβο της αστικής πεζογραφίας 

της συγκεκριµένης περιόδου) αναδεικνύει την εγκαθίδρυση αστικών κοινωνικών 

σχέσεων και την µεταλλαγή του κυρίαρχου τρόπου παραγωγής µεταβολές οι οποίες 

συµπυκνώνονται στην µετεξέλιξη του κοινωνικού προτσές. Η µοναδική απο τις όψεις 

της πρωτεύουσας η οποία παραµένει απαράλλαχτη είναι η ρυπαρότητα της. Η 

ρυπαρότητα αυτή (η οποία αναπαριστάται δηκτικά απο τον συγγραφέα) αναδεικνύει 

τον µεταβατικό χαρακτήρα της ελλαδικής κοινωνίας η οποία παρά τα 

εκσυγχρονισµένα δυτικά της χαρακτηριστικά, περιλαµβάνει στοιχεία σύµφυτα µε τα 

ανατολικά-προκαπιταλιστικά της κληρονοµήµατα.164 O Βλάχος µεταχειρίζεται το 

µοτίβο της δράσης των οµογενών, το οποίο είναι απο τα πλέον προσφιλή για την 

οικονοµική ιστορία του 19ου. Τα σχόλια του είναι δηκτικά και βαθύτατα ειρωνικά. 

                                                
161 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 339. 
162 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 341. 
163 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 342. Την παρατήρηση του Βλάχου 
ενισχύει η καταγραφή του Deschamps, ΄΄Τα κεντήµατα και τα σιρίτια της εθνικής ενδυµασίας σπανίζουν 
όλο και περισσότερο στους ράφτες της αγοράς΄΄, G. Deschamps, ό.π., σελ. 58. 
164 Ο Βλάχος καταγράφει χαρακτηριστικα ΄΄Μόνον ο κονιορτός, ευσταλής και ακµαίος ως άλλοτε, και 
των οδών η ακαθαρσία […] αναµιµνήσκουσι αυτούς αµυδρώς τας παλαιάς Αθήνας.΄΄ , Αγγ. Βλάχος, 
Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 342. Την ίδια άποψη καταγράφει και ο λογοτεχνικός 
ταξιδιώτης του Κουρτίδη στα Αθηναϊκά Χρονικά, όπου και αναφέρει ΄΄Ω, αυτή η αθηναϊκή κόνις […]  
µανιωδώς ανυψούται µεθ’ ορµής εις πυκνήν νεφέλην καταρρηγνοµένην ραγδαίως κατά των διαβατών΄΄, 
Αρ. Κουρτίδης, Αθηναϊκά Χρονικά, Περιοδικό Κλειώ, τ. 3ος, Αρθ. 15, 1887, σελ. 234. 



 47 

Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι διέθεσαν τα κεφάλαια τους ΄΄εις κοινωφελείς 

επιχειρήσεις΄΄,165 κατοίκησαν ΄΄εις τας ακανθοσπάρτους χέρσους των περιχώρων΄΄
166 

και κυρίως δίδαξαν στους ΄΄αθηναίους την χρηµατικήν΄΄
167. Οι αναφορές αυτές του 

συγγραφέα πιστοποιούν τον παρασιτικό και µη παραγωγικό χαρακτήρα των 

οµογενειακών επενδύσεων και την τάση του παροικιακού κεφαλαίου να εντάσσεται 

σε διεργασίες που συνεπάγοναι την ιδιοποίηση εύκολων, γρήγορων και υψηλών 

κερδών. Ετσι, µέσα απο την περιγραφή της ιδεολογίας του ήρωα-αφηγητή (τον οποίο 

ο Βλάχος θα χρησιµοποιήσει για την επιτόπεια καταγραφή των µεταβολών στο 

αθηναικό άστυ) ο συγγραφέας µέµφεται ειρωνικά την πραξεολογία του παροικιακού 

κεφαλαίου. Ο φιλολογικός ταξιδιώτης του συγγραφέα έχει πατριωτικά µονάχα 

κίνητρα τα οποία ο Βλάχος σπεύδει να χαρακτηρίσει ΄΄Άκακα, αθόρυβα τινά πάσης 

υστεροβουλίας, αµέτοχα επιλογισµού ή πλαγίου σκοπού οιουδήποτε.΄΄168 Η οπτική του 

συγγραφέα είναι ευφάνταστα διεισδυτική και ευθυγραµµίζεται µε την λογοτεχνική 

σκοπιά της αστικής πεζογραφίας του ύστερου 19ου, η οποία κατακρίνει τα κίνητρα 

του οµογενεικού κεφαλαίου και το πώς αυτό κατευθύνθηκε και αφοµοιώθηκε απο τον 

ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό. 

Ο ταξιδιώτης169 επισκέπτης των Αθηνών της δεκαετίας του 1880 καταφθάνει 

στον Πειραία και χρησιµοποιεί την σιδηροδροµική γραµµή Πειραία-Αθήνας για να 

προσεγγίσει την πρωτεύουσα. Κατακλύει στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας και 

την επόµενη µέρα αρχίζει την περιδιάβαση του στους δρόµους της πρωτεύουσας. 

Μέσα απο την αφήγηση και τα σχόλια του ήρωα του χρονογραφήµατος, του 

∆ηµήτρη, ο Βλάχος µας παρέχει πληροφορίες για την µεταβολή στις οικονοµικές και 

κοινωνικές λειτουργίες οι οποίες συντελέστηκαν στην διάρκεια του χρονικού 

ανίσµατος των 30 χρόνων, παραθέτοντας παρατακτικά το εύρος των µεταβολών οι 

οποίες καθιστούν την Αθήνα ΄΄ευρωπαϊκήν µεγαλόπολιν΄΄.170 Η αφήγηση του ήρωα 

αρχίζει το επόµενο πρωί µε την επίσκεψη του σε ένα καφενείο της πόλης και 

συγκεκριµένα µε την απροσδόκητη συνάντηση του µε έναν παλαιό του γνώριµο, τον 

                                                
165 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 343. 
166 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 343. 
167 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 343. 
168 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 343. 
169 Όπως αναφέρει η Γκότση, οι ήρωες και οι ηρωίδες που καταφθάνουν απο τις παροικίες του 
εξωτερικού (ή τον µικρόκοσµο των επαρχιών της χώρας) προσφέρουν στους συγγραφείς την 
δυνατότητα να δείξουν την πόλη µέσα απο την φρέσκια µατιά ενός εξωτερικού παρατηρητή και α 
διαγνώσουν µέσα απ’ τις εµπειρίες τους τα ελλείµµατα της, Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 113. 
170 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 343. 
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Γιάννη. Η επαγγελµατική δραστηριότητα του Γιάννη ο οποίος είναι µεσίτης171, 

πιστοποιεί την εκτεταµένη γενίκευση των εγχρήµατων σχέσεων και πώς αυτές 

συντελούν στην ανασύνθεση νέων κοινωνικών κατηγοριών. Μέσα απο την φράση 

του συγγραφέα για το εισόδηµα που εισπράττει ο Γιάννης (απο την συγκεκριµένη 

επαγγελµατική δραστηριότητα) διαγράφεται ο µεταπρατικός χαρακτήρας του 

ελλαδικού κοινωνικού σχηµατισµού και η διαδικασία µε την οποία τα άτοµα που 

έχουν ρόλο διαµεσολαβητικό, αποκοµίζουν υπεραξία µέσα απο το κυκλοφοριακό 

προτσές. Το επόµενο, δηκτικό σχόλιο του ∆ηµήτρη ΄΄Εβγήκατε χθές απ΄το αυγό. ∆εν 

έχετε βιοµηχανίαν, δεν έχετε εµπόριον, δεν έχετε σχολεία, δεν έχετε κλήρον, δεν έχετε 

τίποτε και νοµίζετε ότι το άλφα και το ωµέγα του πολιτισµού είναι τα πλήρη 

χρηµατοκιβώτια.΄΄172 αναδεικνύει την αντίφαση στον τρόπο παραγωγής και τον 

παρασιτικό χαρακτήρα της ελληνικής οικονοµίας. Μέσα απο την αναφορά αυτή, 

συµπυκνώνεται ενά βασικό πραγµατολογικό στοιχείο για την συγκεκριµένη περίοδο. 

Η µετάβαση σε αστικού χαρακτήρα κοινωνικές σχέσεις δεν συνοδεύθηκε µε την 

εξέλιξη των παραγωγικών δυνάµεων µε αποτέλεσµα οι κοινωνικές σχέσεις να 

εκδράζονται στο µη παραγωγικό τοµέα του κοινωνικού σχηµατισµού και κατά τον 

τρόπο αυτό να µην συντελείται αφενός η αναγκαία συσσώρευση κεφαλαίου και να 

αφετέρου να µην πραγµατώνεται το σχήµα της διευρυµένης αναπαραγωγής. Η 

αιτιολόγηση του Γιάννη ΄΄Λησµονείς ότι οι άνθρωποι σήµερον έχουν πολύ 

περισσότέρας ανάγκας, παρ’ όσας είχαν προ τριάκοντα ετών και ότι αι ανάγκαι αυταί 

δεν θεραπεύονται µε δρόσον και σύννεφα και πανσέληνον.΄΄173 αναδεικνύει την 

διαφοροποίηση στις ανθρώπινες ανάγκες και την µετάβαση στις κοινωνικές 

σχέσεις.174 Ο αφηγητής εν τέλει φεύγει απο το καφενείο και ορίζει εκ νέου µια νέα 

συνάντηση µε τον παλαιό του γνώριµο.  

                                                
171 Η µεσιτεία αποτελεί µια νεότευκτη επαγγελµατική δραστηριότητα, η οποία είναι αυταπόδεικτο 
αποτέλεσµα των εγχρήµατων σχέσεων. Λόγω του διευρυµένου εκχρηµατισµού της οικονοµίας µια 
σηµαντική µερίδα ανθρώπων ασχολείται µε µεσολαβητικές δραστηριότητες πάνω στο κυκλοφοριακό 
προτσές. Η αστική πεζογραφία µας παρέχει πληροφορίες για την συγκεκριµένη µετάβαση, 
σκιαγραφώντας επι της ουσίας τον τρόπο ανάδειξης της. Εκτός απ’ τον Γιάννη στο συγκεκριµένο 
διήγηµα, τόσο ο Περδίκης στον Πρώτο Λαχνό (το οποίο εξετάσαµε παραπάνω) όσο και ο Παύλος στο 
Τέλος του Ονείρου του Κουρτίδη εργάζονται εις µεσιτικόν γραφείον, Αρ. Κουρτίδης, Το Τέλος του 
Ονείρου, Περιοδικό Εστία, τ. 17ος, Αρθ. 440, 1884, σελ. 362. 
172 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 352. 
173 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 352. 
174 Αν θυµηθούµε τον πρώτο τόµο του Κεφαλάιου, ο Marx αναδεικνύει τον επαναστατικό χαρακτήρα 
της ανάγκης και πως αυτή είναι στην ουσία ο κινητήριος µοχλός για την ανατροπή του τρόπου 
παραγωγής. Αναφέρει χαρακτηριστικά: ΄΄Ο πλούτος των κοινωνιών που κυριαρχεί ο κεφαλαιοκρατικός 
τρόπος παραγωγής εµφανίζεται σαν ένας τεράστιος σωρός απο εµπορεύµατα […] Γι’ αυτό η έρευνα µας 
αρχίζει απο την ανάλυση του εµπορεύµατος. Το εµπόρευµα είναι πρίν απ’ όλα ένα εξωτερικό 
αντικείµενο, ένα πράγµα που µε τις ιδιότητες του ικανοποιεί οποιοδήποτε είδος ανθρώπινης ανάγκης΄΄, 
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Έτσι µέσα απο την αλλαγή στην λογοτεχνικής σκηνής, ο Βλάχος δράτεται της 

ευκαιρίας να καταδείξει την δηµογραφική εξεέλιξη της πρωτεύουσας καθώς ΄΄Αί 

Αθήναι […] δεν έχουν πλέον σαράντα αλλά εκατόν χιλιάδας κατοίκους΄΄
175 αναφορά η 

οποία πιστοποιεί τα συµπεράσµατα της έρευνας ότι η Αθήνα υποδέχεται το 

µεγαλύτερο µέρος της πληθυσµιακής αύξησης. Η επιτόπεια περιδιάβαση του ήρωα 

στους δρόµους της πόλης θα µας προσφέρει πλήθος πληροφοριών για τις οικονοµικές 

και κοινωνικές λειτουργίες που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό 

του ύστερου 19ου. Ανερχόµενος καταρχάς της οδό Σταδίου είδε ΄΄Όικίαι εκατέρωθεν 

µεγάλαι΄΄
176, ́ ΄πεζοδρόµια πλακόστρωτα΄΄

177, ΄΄σύρµατα πολλαπλά τηλεγράφων΄
178
΄ και 

΄΄κολοσσιαία µέγαρα΄΄
179 καταγραφές οι οποίες πιστοποιούν την αρχιτεκτονική και 

ρυµοτοµική εξέλιξη της πρωτεύουσας ενώ αντίθετα η ακαθαρσία των δρόµων 

υπογραµµίζει τα στοιχεία πολιτισµικής στασιµότητας που εµµένουν στην 

πρωτεύουσα. Η δηκτικότητα του συγγραφέα για τον αλλοπρόσαλο χαρακτήρα των 

Αθηνών πιστοποιείται µε την φράση του ήρωα ΄΄Περίεργον πολιτισµόν έχουν αι 

Αθήναι. Πολιτισµόν Λονδίνου και πολιτισµόν χωρίου της Βουλγαρίας΄΄
180 η οποία 

αναδεικνύει τις αντιφάσεις του κοινωνικού σχηµατισµού. Η σκηνή µε τον αστυνοµικό 

κλητήρα να καταφέρεται εναντίον του φτωχού καραγωγέα και αυτή µε τον αµαξά να 

παρασύρει στο διάβα του έναν ατυχή χωρικό δείχνει ότι παρά την αυταπόδεικτη 

υλική πρόοδο τα ήθη, οι συνήθεις και η καθηµερινότητα των ανθρώπων µαρτυρούν 

το διαλεκτικό κενό ανάµεσα στην οικονοµική βάση και το πολιτισµικό 

εποικοδόµηµα. Στον λόφο των Ολυµπίων οι διαδικασία εµπορευµατοποίησης είναι 

πρόδηλη καθώς υπάρχουν ΄΄Θέατρα, καφενεία, εστιατόρια, λουτρά΄΄
181. Μέσα απο το 

                                                                                                                                       
Κ. Marx, To Κεφάλαιο. Κριτική της Πολιτικής Οικονοµίας… ό.π., τ.1ος, σελ. 49. Ενώ µερικά χρόνια πιο 
πρίν (1846) ο Marx µε τον Engels το είχαν διατυπώσει ακόµα πιο ρητά στην Γερµανική Ιδεολογία ΄΄Η 
σύµπτωση της αλλαγής των περιστάσεων (αναγκών) και της ανθρώπινης δραστηριότητας ή αυταλλαγής 
µπορεί να εξεταστεί και να κατανοηθεί ορθολογικά µονάχα σαν επαναστατική αλλαγή.΄΄, Κ. Marx & Fr. 
Engels, H Γερµανική Ιδεολογία, µτφ. Κ. Φιλίνης, Gutenberg, Αθήνα, 1997, τοµ. 1ος, σελ. 46. Τα 
επιχειρήµατα των Marx και Engels που είναι δυο απο τους σηµαντικότερους σχολιαστές της 
συγκεκριµένης περιόδου δείχνουν ότι η αντανάκλαση της µετάβασης στις σχέσεις παραγωγής ορίζεται 
απο την έννοια της ανάγκης. Έτσι, µέσα απο τα λόγια του ήρωα κατανοούµε ότι η περίοδος αυτή 
ορίζεται απο την µετάβαση αυτή. 
175 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 353. Η άυξηση του πληθυσµόυ της 
Αθήνας είναι σύµφωνα µε τις επίσηµες απογραφές η κάτωθι: 1870: 44510, 1879: 65499, 1889: 
110262, 1896: 123001, 1907: 167479, Ιωάν. Μιχαλόπουλος, Αθήναι, Στατιστικαί Πληροφορίαι, στο 
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, Εκδόσεις Φοίνιξ, Αθήνα [χ.χ], τ. 2ος, σελ. 278. 
176 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 355. 
177 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 355. 
178 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 355. 
179 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 355. 
180 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 357-358. 
181 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 363. 
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σχόλιο το Γιάννη ΄΄Εδώ εις τας Αθήνας, όπως εγίναµεν, κανείς δεν ηξεύρει σήµερον τι 

θα κάµη αύριον΄΄
182 σκιαγραφείται ο δυναµικός και αντιφατικός χαρακτήρας της 

ελληνικής κοινωνίας και πως η σύγκρουση αντιθετικών στοιχείων δηµιουργεί ένα 

πολιτισµικό αµάγαλµα ασαφών χαρακτηριστικών. Η πλήρης εµπορευµατοποίηση που 

διαγράφεται µέσα απο την συνοµιλία των δύο συνοµιλητών δείχνει ότι η τελευταία 

συνδέεται οργανικά µε την επιδεικτική κατανάλωση, η οποία συνιστά την στείρα 

πολιτισµική έκφραση των εγχρήµατων συναλλαγών και σχέσεων. Μέσα απο τα λόγια 

του ∆ηµήτρη, ΄΄Ο πολιτισµός αυτός είναι εξωτερικός, πολιτισµός κατ’ επίδειξιν, 

πολιτισµός πιθήκων΄΄ 183
αναδεικνύεται η στείρα µίµηση των ευρωπαικών ηθών και 

πως τα πρότυπα αυτά δεν αφοµοιώθηκαν µε φυσικό τρόπο για την δηµιουργία µιας 

εθνικής ταυτότητας αλλά συνιστουν πιθηκισµό χωρίς πολιτισµικό περιεχόµενο. Μέσα 

απο τα σχόλια του συγγραφέα προσλαµβάνουµε ότι η προέλευση των δυτικών 

προτύπων είναι η Γαλλία ΄΄Των γαλλικών εφηµερίδων, των γαλλικών µυθιστορηµάτων 

και του γαλλικού θεάτρου΄΄
184 αποδεικνύοντας το γαλλικό χαρακτήρα της αστικής 

συµπεριφοράς. Το καταληκτικό σχόλιο του συγγραφέα µε την σύγκριση ανάµεσα στα 

ανώτερα και στα κατώτερα στρώµατα και η δηλωτική αναφορά του ∆ηµήτρη ΄΄Σεις 

επήγατε µπροστά και αυτός (ο λαός) έµεινεν οπίσω΄΄
185 εκφράζουν την διαφοροποίηση 

που υπάρχει ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις και µε ποίον τρόπο αυτή αντακλάται 

στην διασκέδαση, στην διατροφή, στην µουσική και εν γένει στο πολιτισµικό 

εποικοδόµηµα, διαφοροποίηση οποία είναι απότοκο της µεταλλαγής των κοινωνικών 

σχέσεων. 

Στο Τα Εµπορικά και αι Κυρίαι
186 (1893) µέσα απο τα σχόλια του Βλάχου, 

προσλαµβάνουµε τα νέα ήθη που επικρατούν στην Αθήνα του 19ου και πως αυτά 

αφοµοιώνονται και εµπορευµατοποιούνται στην ελληνική κοινωνία την 

συγκεκριµένη περίοδο. Μέσα απο το δηκτικό ύφος του συγγραφέα θα 

σκιαγραφηθούν οι µεταβολές στα καταναλωτικά ήθη των γυναικών των ανώτερων 

στρωµάτων και πως οι µεταβολές αυτές συνιστούν µια καθαρή αντανάκλαση του 

κοινωνικού προτσές.187 Μέσα απο τις καταγραφές του Βλάχου προσλαµβάνουµε τα 

                                                
182 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 364. 
183 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 366. 
184 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 370. 
185 Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 370. 
186 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίς των Συζητήσεων στις 20/12/1893. 
187 Η λέξη «προτσές» απαντάται σε πολλά σηµεία της εργασίας, για τον λόγο αυτό είναι σκόπιµο να 
ορίσουµε την σηµασία της. Η λεξη εκφράζει την ανάπτυξη (κοινωνική, οικονοµική, πολιτική, 
πολιτισµική κτλ) παρµένη στο σύνολο των πραγµατικών όρων της.  
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γεωγραφικά όρια µέσα στα οποία ορίζεται το εµπορικό κέντρο της πόλης ΄΄Εν µέγα 

τρίγωνον, αρχόµενον απο της πλατείας της Οµονοίας, αναβαίνον δια της οδού Σταδίου 

προς την πλατείαν Συντάγµατος, καταβαίνον δια της οδού Ερµού προς την αοίδιµον 

Ωραίαν Ελλάδα και καταλήγον πάλιν προς την πλατείαν της Οµονοίας δια της οδού 

Αιόλου.΄΄188 Ο  συγγραφέας αναφέρει ότι οι περισσότερες δεν αγοράζουν καθώς την 

συγκεκριµένη περίοδο το εισόδηµα του πληθυσµού έχει συµπιεστεί χαρακτηριστικά. 

Τα λόγια του συγγραφέα εκθέτουν την κατάσταση εν έτη 1893 ́΄Τα δυστυχή αυτά, τα 

ρίκνα και χρόνιον ατροφίαν πάσχοντα βαλάντια προ καιρού ήδη πολλού θα είχον 

κενωθή, πολύ έτι πρίν επιτέλη το σύστηµα των οικονοµικών συνδυασµών εις τον 

ελληνικόν ορίζοντα, πολύ πρίν ή ανακυρηχθώσι χωρίς ποτέ να βασιλεύσωσι τα 

περιλάλητα ισοζύγια, πολύ πρίν ή σηµάνει η πρώτη ∆εκεµβρίου 1893 το ∆ι’ ευχών των 

αγίων εις τας ελληνικάς περιουσίας΄΄
189 Μέσα απο το λήµµα αυτό εξάγουµε δυο 

σηµαντικά στοιχεία. Αφενός οτι οι τιµές προ του 1890 ήταν αρκετά υψηλές, πρόδηλο 

απότοκο του υψηλότατου δασµολογίου, και αφετέρου ότι ο Βλάχος αναφέρεται ρητά 

στην πτώχευση του 1893. Οι επαχθείς όροι του δηµοσίου δανεισµού των επτά 

δανείων, οι οποίοι σε συνδυασµό µε την εν γένει οικονοµική συµπεριφορά του 

κράτους οδήγησαν στην εκρηκτική πορεία του δηµοσίου χρέους (35,3 εκ. χρυσά 

φράγκα το 1892) και την συνακόλουθη χρεοκοπία.190 Η πτώχευση του ’93 

αναπόδραστο απότοκο της δανειακής επιβάρυνσης οδήγησε το ελληνικό κράτος 

(µετά τον καταστροφικο ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897) να δεχθεί την επιβολή 

του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου.191 Στην φράση του συγγραφέα συµπυκνώνεται η 

ουσία της περιόδου. Η ανάπτυξη της χώρας δεν ήταν αυτόνοµη και αυτοδύναµη αλλά 

ήταν ιστορικό προϊόν της ασύµµετρης ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων η 

οποία ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε την κατεύθυνση του χρηµατιστικού κεφαλαίου.192 

                                                
188 Αγγ. Βλάχος, Τα Εµπορικά και αι Κυρίαι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 379. Παρόµοια γεωγραφικά όρια 
µας παρέχει και ο G. Deschamps, ΄΄Κατά µήκος της οδού Ερµού και Αιόλου πωλιούνται νεοτερισµοί, 
οµπρέλες, καπέλα, ασπρόρουχα, γραβάτες ακόµα και εκλογικές ψήφοι΄΄, G. Deschamps, ό.π., σελ. 197. 
189 Αγγ. Βλάχος, Τα Εµπορικά και αι Κυρίαι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 382. 
190 Σπ. Τζόκας, Ανάπτυξη και Εκσυχρονισµός στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα: Υπανάπτυξη ή 
Εξαρτηµένη Ανάπτυξη, Θεµέλιο, Αθήνα, 1998, σελ. 134. 
191 Ο ∆ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος επιβλήθηκε τυπικά στα 1898. Τυπικά αφορούσε τον έλεγχο της 
ελληνικής οικονοµίας µέσα απο την διαχείρηση των οικονοµικών εσόδων του κράτους. Τον ∆ΟΕ τον  
εξασκούσαν έξι ευρωπαϊκές δυνάµεις (Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Γερµανία, Ρωσία, Ιταλία) οι οποίες 
ανέλαβαν και την διαχείριση βασικών κρατικών εσόδων. Τα έσοδα ήταν τα εξής: αλάτι, φωτιστικό 
πετρέλαιο, πυρεία, παιγνιόχαρτα, χαρτιά σιγαρέτων, έσοδα από την εξόρυξη της σµυρίδας της Νάξου, 
τον φόρο καπνού και τον φόρο χαρτοσήµου. Το ύψος των εσόδων αυτών ανερχόταν (ετήσια) σε 28-30 
εκ. δραχµές.  
192 Όπως αναφέρει ο Theotonio Dos Santos, Οι χώρες της περιφέρειας (του αγροτικού Νότου) δεν 
ακολούθησαν την ίδια εξελικτική πορεία µε τα ανεπτυγµένα κράτη της ∆ύσης καθώς η απόσταση 
αυτών των χωρών στην καλύτερη περίπτωση διατηρήθηκε και στην χειρότερη αυξήθηκε. Επιπλέον 
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Το επόµενο κείµενο είναι το Η Κυρία ∆έχεται
193 (1893) όπου ο συγγραφέας 

παρατηρώντας και αποδίδοντας τις συνήθειες και την καθηµερινότητα των γυναικών 

των αρχόντων στρωµάτων µας προσφέρει πλήθος ποιοτικών στοιχείων για τον 

χρωµατισµό του κοινωνικού ιστού της περιόδου. Καταρχάς ο Βλάχος περιγράφει το 

σαλόνι της µικροαστικής οικίας ΄΄Η αίθουσα ήτις απο τινός απέκτησε και τέκνον-το 

σαλονάκι αν αγαπάτε- είναι δια τον κόσµον ιδίως και την υποδοχήν αυτού 

παρασκευασµένη. Εκεί έχουσι συµφορηθή πάντα του οίκου τα ανάκλιντρα και 

τραπεζάκια, εκεί τα µεταξωτά ή βελούδινα µικρά προσκεφάλαια […]  εκεί επι παντός 

τραπεζίου παντοία µικρολογήµατα, κρυστάλλινα αγγεία.΄΄194 και συνεχίζει ΄΄φόρτος 

παντοίος βαρύτερος της ράχεως των βασταζόντων αυτόν τραπεζίων΄΄
195. Η αστική και 

πολύ περισσότερο η µικροαστική οικία, αποτελεί ένα απο τα πλέον καθοριστικά 

σύµβολα των κεφαλαιοκρατικών κοινωνικών σχέσεων. Μέσα σ’αυτήν, η 

µικροαστική οικογένεια µπορούσε να διατηρήσει την ψευδαίσθηση της αρµονικής 

και ευτυχισµένης ζωής, η οποία περιτριγυριζόταν απο αντικείµενα που εγγυόταν την 

ζωή αυτή. Οι πρώτες ενυπώσεις που έδινε το εσωτερικό ενός σπιτιού (όπως αυτό που 

περιγράφει ο συγγραφέας) τον ύστερο 19ο αιώνα ήταν ο συνωστισµός των 

αντικειµένων, η απόκρυψη αλλά κυρίως η εκζήτηση. Τα αντικείµενα τις 

περισσότερες φορές ήταν µεταµφιεσµένα µε κουρτίνες, καλλύµατα και ταπετσαρίες 

και δεν υπήρχε καµία επιφάνεια (όπως προκύπτει απο την αφήγηση του Βλάχου) 

χωρίς ύφασµα ή αντικείµενο πάνω της.196 Τα προσφερόµενα ποτά και γλυκίσµατα 

(τσάϊ, cake, σακχαρόπηκτοι καρποί) πιστοποιούν την διείσδυση δυτικοευρωπαϊκών 

προτύπων και πως οι συνήθειες αυτές αφοµοιώθηκαν απο τα υποκείµενα των αστικών 

σχέσεων. Η περιγραφή των συνεστιάσεων των γυναικών (µε τις άσκοπες συζητήσεις, 

τα σπασµωδικά, ανούσια γέλια και τον πολύ θόρυβο) πιστοποιούν το συµπέρασµα 

της βιβλιογραφίας ότι η γυναίκα της αστικής τάξης δεν χρειαζόταν να δείχνει (ή να 

                                                                                                                                       
όπως αναφέρει στην θεωρία του περι εξάρτησης, η ανάπτυξη των χωρών της περιφέρειας στηρίχθηκε 
στο ξένο κεφάλαιο, το οποίο λειτούργησε µε τέτοιο τρόπο ώστε διαρκώς αύξανε την εξάρτηση των 
χωρών αυτών. Th. Dos Santos, The Structure of Dependence, American Economic Review, vol. 60, 
Issue 2, May 1970, pp. 231-236, σελ. 233. 
193 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίς των Συζητήσεων την 31/12/1893 
194 Αγγ. Βλάχος, Η Κυρία ∆έχεται, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 388-389. 
195 Αγγ. Βλάχος, Η Κυρία ∆έχεται, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 389. 
196 Er. Hobsbawm, ό.π., σελ. 347. 
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έχει) εξυπνάδα και µόρφωση197 καθώς η κατωτερότητα της απέναντι στον άνδρα 

έπρεπε να είναι καθαρή και εµφανής.198 

Στο χρονογραφικό του κείµενο Συρµός ή Πολιτισµός
199 (1887), ο συγγραφέας 

(µέσα απο την ειρωνικό σχολιασµό της ελληνικής κοινωνίας) µας παρέχει 

πραγµατολογικά στοιχεία για τον τρόπο ζωής, τις διασκεδάσεις και την 

καθηµερινότητα των Ελλήνων. Οι κάτοικοι των Αθηνών επιδίδονται σε 

δραστηριότητες που µαρτυρούν τον δυτικοευρωπαϊκό τους χαρακτήρα. καθώς 

΄΄Πηγαίνουν καλλίτερα εις το θέατρον των Ολυµπίων ν’ ακούσουν τας ∆υο Ορφανάς, 

εις το Φάληρον ν’ακούσουν την µουσικήν της Victoriensé΄200 αναφορά που πιστοποιεί 

τον µαζικό χαρακτήρα της κουλτούρας, ο οποίος είναι αντανάκλαση των νέων 

παραγωγικών σχέσεων.201 Γενικά µέσα απο το κέιµενο, και ειδικότερα µε τον διάλογο 

των δυο φλεγµατικών φίλων διαγράφεται το συµπέρασµα ότι το πολιτισµικό 

εποικοδόµηµα του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού είναι ορισµένο απο τις χώρες 

της ∆ύσης ΄΄Ο συρµός των Αθηναίων εισάγεται εκ της αλλοδαπής, ούτε αυτοφυής εδώ 

είναι, ούτε προϊόν εγχωρίου καλλιέργειας.΄΄202 Μέσα απο την ανάπτυξη του 

διηγήµατος είναι εµφανής ο αντιθετικός χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας στην 

οποία συναντώνται στοιχεία όπως το γαλλικό θέατρο, οι χοροί στα ξενοδοχεία, 

ιπποδροµίες, λεµβοδροµείες αλλά και εµπρησµοί δασών, απορρίµµατα στους 

δρόµους και χειροδικίες των δηµοσίων οργάνων. 

Στο τελευταίο κείµενο του συγκεκριµένου κεφαλαίου το Ανα τας Οδούς των 

Αθηνών
203 (1893) µέσα απο τις δηκτικές αναφορές του Βλάχου (ο οποίος σχολιάζει 

την όψη των δρόµων της Αθήνας) θα προσλάβουµε σηµαντικές πληροφορίες, οι 

οποίες θα αναδείξουν το συµπέρασµα ότι παρα τις εκσυχρονιστικές προσπάθειες των 

κυβερνήσεων εµµένουν στην πρωτεύουσα χαρακτηριστικά ποιοτικής υστέρησης.204 

                                                
197 ΄΄Να είσαι καλή, κόρη γλυκιά και άσε την εξυπνάδα για άλλους΄΄ µας πληροφορεί ο Hobsbawm 
παραθέτοντας τα λόγια του Καρόλου Κινγκσλευ, Er. Hobsbawm, ό.π., σελ. 357. 
198 Η ειρωνία του συγγραφέα είναι χαρακτηριστική ΄΄Ακτινοβολούσι οι διαυγείς των οφθαλµοί, τους 
οποίους δεν εθόλωσεν ακόµη της σκέψεως το σύννεφον.΄΄, Αγγ. Βλάχος, Η Κυρία ∆έχεται, ∆ιηγήµατα… 
ό.π., σελ. 394. 
199 ∆ηµοσιεύθηκε στο Ηµερολόγιο Ποικίλη Στοά στα 1887. 
200 Αγγ. Βλάχος, Συρµός ή Πολιτισµός, Ανάλεκτα… ό.π., τοµ. 2ος, σελ. 390. 
201 Οι Marx και Engels το διατύπωσαν αριστοτεχνικά στο Κοµµουνιστικό Μανιφέστο ΄΄Αυτό που γίνεται 
στην υλική παραγωγή γίνεται και στην πνευµατική παραγωγή. Τα πνευµατικά προϊόντα των 
µεµονωµένων εθνών γίνονται κοινό χτήµα. Η εθνική µονοµέρεια και ο εθνικός περιορισµός γίνονται όλο 
και πιο αδύνατα και απο τις πολλές εθνικές και τοπικές φιλολογίες διαµορφώνεται µια παγκόσµια 
φιλολογία.΄΄, K. Marx & Fr. Engels, Μανιφέστο… ό.π., σελ. 30. 
202 Αγγ. Βλάχος, Συρµός ή Πολιτισµός, Ανάλεκτα… ό.π., τοµ. 2ος, σελ. 392. 
203 ∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερις των Συζητήσεων στις 24/12/1893 
204 Η όψη της πρωτεύουσας, που έγινε κοινός τόπος για την αστική πεζογραφία του 19ου, µας 
προσφέρει πλήθος µικροϊστορικών στοιχείων για την συγκεκριµένη περίοδο. Ο πιο συστηµατικός 
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Παρά τα εκσυγχρονιστικά βήµατα (τα οποία γίνονται αντικείµενο ειρωνίας απο την 

πλευρά του συγγραφέα) όπως ΄΄το κοινοβουλευτικόν πολίτευµα, το γαλλικόν θέατρον 

και το θείον δώρον του χρηµατιστηρίου΄΄
205 η Αθήνα παρουσιάζει στοιχεία (όπως τα 

λασπωµένα πεζοδρόµια και οι σκονισµένοι δρόµοι) τα οποία φανερώνουν την 

υστέρηση της σε σχέση µε τις µεγαλουπόλεις της ∆ύσης. Εκτός όµως απο την όψη 

της πόλης, η Αθήνα προσφέρει στον στον κάθε τυχαίο διαβάτη πλήθος θεαµάτων τα 

οποία συµπυκνώνουν την σύζευξη αντιθετικών στοιχείων (προκαπιταλιστικών δοµών 

απο την µια πλευρά και αντανακλάσεις του αστικού τρόπου παραγωγής απο την 

άλλη). Ο Βλάχος µας πληροφορεί ότι οι καταναλωτικές συνήθειες των Αθηναίων 

έχουν µεταβληθεί καθώς ΄΄Και αυτός ο καφές κινδυνεύει να εκθρονισθή υπο του 

τέϊου΄΄
206 όµως οι πλανόδιοι αρτοποιοί κυκλοφορούν ακόµα στους δρόµους της πόλης 

αφού ΄΄Περιφέρων εις των πελατών τους τους οίκους τον επιούσιον αυτών άρτων΄΄
207 

Τα δηµόσια έργα παραµένουν συνήθως ηµιτελή208 ενώ στα πεζοδρόµια209 η 

ιδιοποίηση του χώρου απο τους καταστηµατάρχες γίνεται για πολλοστή φορά το 

αγαπηµένο µοτίβο του Βλάχου. Το ειρωνικό σχόλιο του συγγραφέα είναι 

αντιπροσωπευτικό της χωροταξικής αναρχίας ΄΄Τα πεζοδρόµια χρησιµεύουν εν 

Αθήναις εις πάντας µόνον εις τους πεζούς διαβάτας δεν χρησιµεύουσι΄΄
210 Ενώ ο 

συγγραφέας (στηλιτεύοντας την αδιαφορία των υπευθύνων) µας πληροφορεί ότι απο 

1/1/1894 το στρατιωτικό σώµα αστυνοµίας θα αντικαταστήσει την χωροφυλακή 

καθώς οι παρεµβάσεις των αστυνοµικών οργάνων δεν προσέφεραν ΄΄ύλην εις επικόν 

ποίηµα ή εις λόγον πανηγυρικόν΄΄
211  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
λογοτέχνης της δηµιουργικής αυτής περιγραφής είναι αυταπόδεικτα ο Εµµανουήλ Ροίδης, το έργο του 
οποίου αποτελεί το αντικείµενο της ανάλυσης του επόµενου κεφαλαίου. 
205 Αγγ. Βλάχος, Ανά τας Οδούς των Αθηνών, Ανάλεκτα… ό.π., τοµ. 2ος, σελ. 406. 
206 Αγγ. Βλάχος, Ανά τας Οδούς των Αθηνών, Ανάλεκτα… ό.π., τοµ. 2ος, σελ. 408. 
207 Αγγ. Βλάχος, Ανά τας Οδούς των Αθηνών, Ανάλεκτα… ό.π., τοµ. 2ος, σελ. 408. 
208 ΄΄Εν πρώτοις αδύνατον είνε να µην απαντήσωµεν κάπου νωπήν τινά τάφρον ανορρυσσοµένην προ 
των ποδών µας.΄΄, Αγγ. Βλάχος, Ανά τας Οδούς των Αθηνών, Ανάλεκτα… ό.π., τοµ. 2ος, σελ. 409. 
209 ΄΄Εκεί έχει σωρεύσει […]  όλας αυτού τας κοφίνους ο οπωροπόλης, και ο παντοπώλης όλα του τα 
σαρδελλοβάρελα. Εκέι έχει παρατάξει ο καφεπώλης τα σιδηρά του τραπεζάκια και τας χωλάς του 
καθεδρας΄΄, Αγγ. Βλάχος, Ανά τας Οδούς των Αθηνών, Ανάλεκτα… ό.π., τοµ. 2ος, σελ. 410. 
210 Αγγ. Βλάχος, Ανά τας Οδούς των Αθηνών, Ανάλεκτα… ό.π., τοµ. 2ος, σελ. 410. 
211 Αγγ. Βλάχος, Ανά τας Οδούς των Αθηνών, Ανάλεκτα… ό.π., τοµ. 2ος, σελ. 412. 
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Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, όπως ήδη µας έχει πληροφορήσει ο υπότιτλος 

του, θα µελετηθεί το έργο του Εµµανουήλ Ροίδη, του σηµαντικότερου ίσως 

πεζογράφου της συγκεκριµένης περιόδου. Το έργο του Ροίδη είναι (απο την άποψη 

της ερευνητικής µας διεργασίας) εξαιρετικά σηµαντικό αφoύ όπως θα διαφανεί στην 

εξέλιξη της ανάπτυξης απαντά σε πλήθος ερωτηµάτων, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί 

στις υποθέσεις εργασίας του εισαγωγικού σηµειώµατος. Ο Ροίδης είναι δηµοφιλής 

στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό µε το γνωστό του αντι-ιστορικό µυθιστόρηµα την 

Πάπισσα Ιωάννα (1866) µε το οποίο όπως µας πληροφορεί ο ∆ηµαράς ο συγγραφέας 

έθεσε ρητά το αίτηµα της σαφήνειας, το να µην µας διαφεύγει δηλαδή τίποτε, να µην 

παρερµηνεύουµε τίποτε, εισάγοντας παράλληλα στην ελληνική λογοτεχνία το νόηµα 

του ύφους, την επαγγελµατική συγγραφική συννείδηση.212 Όλα τα κείµενα του 

συγγραφέα διεπνέονται απο µια στάση πνευµατική, την στάση ενός ανθρώπου που 

πιστεύει στην τέχνη περισσότερο απο τον αυθορµητισµό και στον λόγο περισσότερο 

απο το συναίσθηµα. Στο τέλος της ζωής του, οικονοµικοί λόγοι, προβλήµατα υγείας, 

συνδεδεµένα όµως µε την έντονη προσωπικότητα του, τον στρέφουν στο διήγηµα, το 

οποίο στην περίπτωση του έχει αυτοβιογραφικό περιεχόµενο.213 

Ο Ροίδης συνδεέται, οργανικά, µε το σύνολο των τοµών που υφίσταται η 

δηµιουργική γραφή της περιόδου. Καταρχάς είναι ο πρώτος που αµφισβητεί 

συστηµατικά τόσο το κίνηµα του ρωµαντισµού βεβηλώνοντας το, όσο και την 

αφηγηµατικη του κατηγορία το ιστορικό µυθιστόρηµα, υιοθετώντας το αίτηµα του 

ρεαλισµού.214 Επιπλέον, δεν αφοµοιώνεται απο τις ειδυλλιακές, αγροτικές περιγραφές 

της Ηθογραφίας καθώς στα 1899, προλογίζοντας τα ποιήµατα του Μεταξά 

Βοσπορίτου, αναφέρει ΄΄Ουδόλως λοιπόν παράδοξον είναι, αν και το ηµέτερον κοινόν 

ήρχισε δεν λέγοµεν ν’ αηδιάζη, αλλά να χορταίνη τας στάνας, τας στρούγγας, τα 

ληµέρια, τας φλογέρας, τους κολλήγους, τους λεβέντηδες, τας ζηλεµένας κόρας, τα 

µοιρολόγια, τα ασυµοχρύσαφα και τους κερατισµούς των τράγων. Ταύτα είναι αληθώς 

ποιητικώτατα, αλλ’ έχουσι και το µέγα της ποιήσεως µειονέκτηµα, ότι αυτή είναι µόνον 

                                                
212 Κων. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σελ. 433-434. 
213 Κων. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σελ. 436. 
214 Στην Παπισσά Ιωάννα αναφέρει χαρακτηριστικά ΄΄Εκάστη εν τη Παπίσση Ιωάννα φράσις, πάσα 
σχεδόν λέξις στηρίζεται επι τη µαρτυρία συγχρόνου συγγραφέως […] η φαγητού περιγραφή είναι και εις 
αυτάς τας ελαχίστας λεπτοµερείας ακριβής, ως καταφαίνεται εν µέρει εκ των εν τέλει του πονήµατος 
σηµειώσεων.΄΄ Εµµ. Ροίδης, Τα Άπαντα, τοµ.5, (επιµ.) Άλκης Αγγέλου, Ερµής, Αθήνα, 1978, τ. 1ος, 
σελ. 70-71 και ακόµα πιο χαρακτηριστικά ΄΄Εκ των παρ’ αυτάς βορβορώδεις του Μεσαίωνος πηγάς 
συλλεγέντων τούτων λιθαρίων συνήρµοσα, ή µάλλον επειράθην να συναρµόσω µωσαϊκόν, παριστών 
εικόνα οπωσούν πιστήν της ζοφώδους εκείνης εποχής.΄΄ Εµµ. Ροίδης, ό.π., τ.1ος, σελ. 70. 
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κατά µικράς δόσεις ανεκτή, έστω και αν τύχη εξαιρετικώς καλή.΄΄215 Μετά το 1893, και 

την δηµοσίευση της Ιστορίας µιας Γάτας, στρέφεται και επισήµως στο διήγηµα και 

στο χρονογράφηµα. Τα διηγήµατα του εκδράζονται σε ένα χωροτοπικό δίπολο αυτό 

ανάµεσα στην γεννέτηρα του την Σύρα και στην Αθήνα. Στην συγκεκριµένη µελέτη 

θα εξετάσουµε τα κείµενα που έχουν σαν µοτίβο την Αθήνα (καθώς τα Συριανά 

∆ιηγήγηµατα αφορούν την παιδική ηλικία του συγγραφέα και συγκεκριµένα το 

χρονικό άνισµα 1840-1850). Στα αθηναιογραφήµατα του συγγραφέα (µέσα απο τα 

προσφιλή του ροϊδεια σχήµατα, όπως τις παρατάξεις ανόµοιων εννοιών, τις 

απροσδόκητες συνδέσεις και τις ευφάνταστες παροµοιώσεις) σκαγραφόνται τα 

προβλήµατα που ανακύπτουν σε µια περίοδο κατά την οποία οι νεοτερικοί 

σχηµατισµοί δεν έχουν ολοκληρωθεί αλλά οι συνέπειες τους έχουν ενδελεχώς 

διαφανεί. Στα κείµενα του, διαφαίνεται (όπως στην Ιστορία ενός Τουφεκισµού) η 

φιλελεύθερη ιδεολογική τού ταυτότητα η οποία τον οδηγεί σε µια ολοµέτωπη επίθεση 

κατά του ανήθικου και παρεµβατικού µηχανισµού εξουσίας, ο οποίος καταπιέζει 

ασφυκτικά τους πολίτες της κεντρικής πόλης. Σύµφωνα µε τον ∆ηµαρά, η παραπάνω 

αντίδραση του Ροίδη σχετίζεται µε την επιθυµία του να παραµείνει ένας Έλληνας του 

εξωτερικού.216 Πέραν αυτών όµως, οι οικονοµικές και κοινωνικές λειτουργίες που 

περιέχουν τα λογοτεχνήµατα του είναι εξαιρετικά σηµαντικές καθώς µας παρέχουν 

πλήθος πραγµατολογικών και ιδεολογικών στοιχείων για την συγκεκριµένη περίοδο. 

Οι πληροφορίες που µας προσφέρει η δηµιουργική του γραφή, απ’ τις διατροφικές 

συνήθειες των Αθηναίων µέχρι και την ψυχοσύνθεση του ανώνυµου ∆ιαβάτη, 

συνιστούν αναφορές ιστορικού χαρακτήρα και µας βοηθούν στο να κατανοήσουµε 

τον κοινωνικό ιστό της περιόδου.  

Πρώτο εξεταζόµενο κείµενο της συγκεκριµένης ενότητας είναι το 

αυτοβιογραφικό χρονογράφηµα τού Μοιχαλίδες και Εταίραι
217 (1883) το οποίο ο 

Ροίδης χαρακτηρίζει ως Κοινωνική Μελέτη. Στο λογοτέχνηµα αυτό, ο συγγραφεάς µε 

αφορµή την συνεύρευση του µε την µια εταίρα ονόµατι Ιωάννα, θα µας προσφέρει 

πλήθος αναφορών για την ελληνική κοινωνία του 19ου. Η έκπτωση των γυναικών 

(όπως η ηρωίδα του λογοτεχνήµατος) σε µορφές πορνείας συναρτάται οργανικά µε το 

κοινωνικό και οικονοµικό τους περιβάλλον. Οι αναφορές της Ιωάννας είναι 

χαρακτηριστικές και προοικονοµούν την εξέλιξη της αφήγησης. Η αφόρµωση της 

                                                
215 Εµµ. Ροίδης, Σκηνάι της Ερήµου του κ. Μεταξά Βοσπορίτου, Άπαντα… ό.π., τοµ., 5ος, σελ. 288-289. 
216 Κων. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σελ. 436. 
217 Το συγκεκριµένο κείµενο δηµοσιεύεται σε συνέχειες στον Ραµπαγά (Αρθ. 441,443,446,447) στα 
1882-1883 και ο συγγραφέας χρησιµοποεί το ψευδώνυµο Lucifer. 
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πλοκής εκδράζεται µε την αναφορά της ηρωίδας για τον πατέρα της ΄΄Πατρός αγαθού 

µεν εκ φύσεως, αλλ’ εκδότου δυστυχώς εις την µέθην και το χατοπαίγνιον΄΄
218 Οι 

διαβρωτικές συνέπειες των εγχρήµατων σχέσεων και τα αστικού χαρακτήρα 

εξαθλιωµένα πρότυπα (όπως η µέθη και η χαρτοπαιξία) οδηγούν τον πατέρα της 

ηρωίδας να φθάσει αργά στο σπίτι όταν η αδελφή της Ιωάννας έχει πλέον πεθάνει 

΄΄ίνα επιθέση επι του ψυχρού πλέον αυτού µετώπου τον τελευταίον ασπασµόν!...΄΄219. Η 

είσοδος των αστικών σχέσεων στην παραγωγή και η παρεπόµενη εγκαθίδρυση της 

µισθωτής εργασίας οδηγεί κοινωνικά στην δηµιουργία ενός στρώµατος lumpen, το 

οποίο ζεί περιθωριακά και διαλύει οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσµούς. Μέσα 

απο την γραφή του Ροίδη είναι εµφανές το ανάλγητο πρόσωπο της Αθήνας και πως το 

αστικό φαινόµενο εκτός απο την υλική πρόοδο που επιφέρει συνδυάζεται τόσο µε τον 

θάνατο (για την αδερφή της Ιωάννας) όσο και µε την πλήρη ηθική κατάπτωση (για 

την ίδια την ηρωίδα). Η αναφορά της Ιωάννας για την φίλη της την Ζωή, η οποία 

πανδρέυθηκε έναν πλούσιο αστό απ’ την Αλεξάνδρεια και έχει εξωσυζυγικές 

σχέσεις,220 χρησιµοποιείται απο τον συγγραφέα για να διαγράψει τα νεοτερικά ήθη 

µιας κοινωνίας η οποία µέσα απο την επίπλαστη ηθική της αποπέµπει τα µέλη της, τα 

οποία είναι οµως θύµατα της δικής της εξέλιξης. Η Ιωάννα θύµα του πατέρα της221 

(θύµα της κοινωνικής αναλγησίας ουσιαστικά) προσπαθεί να µείνει ηθική (παρα την 

υλική της ανέχεια) εν αντιθέσι µε την Ζωή η οποία ΄΄Τέσσερας εν διαστήµατι ενός 

έτους αλλάξασα εραστάς΄΄
222  

Ο πατέρας της ηρωίδος φυλακίζεται εν τέλει λόγω χρέους, µε την Ιωάννα να 

παρίσταται µπροστά στον δικαστικό και να του ζητά έναν τρόπο διάσωσης του. 

Αυτός εκπροσωπώντας την ηθική της άρχουσας τάξης, ζητά απο την ηρωίδα να 

αποδεχτεί την ερωτική τους συνεύρεση.223 Η Ιωάννα υποκύπτει στον εκβιασµό του 

δικαστικού και αγοράζει την αναβολή της δίκης ΄΄δια της τιµής της΄΄
224, 

αναδεικνύοντας πως η έννοια της προσωπικής τιµής συνδέεται βαθιά µε τις υλικές 

                                                
218 Εµµ. Ροίδης, Μοιχαλίδες και Εταίραι, Κοινωνική Μελέτη, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 149. 
219 Εµµ. Ροίδης, Μοιχαλίδες και Εταίραι, Κοινωνική Μελέτη, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 149. 
220 ΄΄Μετά τινάς ηµέρας η Ζωή ήτο µοιχαλίς΄΄, Εµµ. Ροίδης, Μοιχαλίδες και Εταίραι, Κοινωνική Μελέτη, 
Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 151. 
221 ΄΄Ούτος […]  εις τας βαναύσους ύβρεις του, τα ραπίσµατα του είχε και την άτιµον απαίτησιν να εύρω 
εραστήν δυνάµενον να µας βοηθή χρηµατικώς.΄΄, Εµµ. Ροίδης, Μοιχαλίδες και Εταίραι, Κοινωνική 
Μελέτη, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 152. 
222 Εµµ. Ροίδης, Μοιχαλίδες και Εταίραι, Κοινωνική Μελέτη, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 151. 
223 Τα λόγια της ηρωίδας είναι χαρακτηριστικά ΄΄Εγείρας µε ο άθλιος και σύρας µε εις τας αγκάλας του 
µοι προέτεινε την πλήρωσιν των ατίµων επιθυµιών του ως αντίτιµον της ζητουµένης αναστολής!...΄΄ Εµµ. 
Ροίδης, Μοιχαλίδες και Εταίραι, Κοινωνική Μελέτη, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 153. 
224 Εµµ. Ροίδης, Μοιχαλίδες και Εταίραι, Κοινωνική Μελέτη, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 154. 
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ανταποδόσεις γεγονός σύµφυτο µε την εγκαθίδρυση των αστικών σχέσεων. Η 

επίπλαστη ηθική του αστισµού συµπυκνώνεται στα λόγια της Ζωής (η οποία 

αποπέµπει την Ιωάννα απ’ την οικία της) ΄΄Γυναίκες κοιναί δεν δύνανται να 

εισέρχωνται εις τον οίκον τιµίων γυναικών΄΄
225 τα οποία είναι σύµφυτα µε το ότι η 

κοινωνική θέση και η κατοχή πλούτου ορίζουν την ιδεαλιστική αίσθηση περί ηθικής. 

Ο Ροίδης µετά την διήγηση της Ιωάννας ξεσπά σε έναν µονόλογο, κώλαφο των 

κοινωνικών σχέσεων µε µερικές απο τις εκφράσεις του είναι δηλωτικές ΄΄Ίνα µη 

εκτεθώ, ίνα µη δεχθώ περιφρονών ούτω τας κοινωνικάς συνθήκας;΄΄226, ΄΄Ω βλακώδης 

διαγωγή, εις ην µας υποβάλλουσι καθ’ εκάστην αι κοινωνικαί προλήψεις […] 

σκοτίζουσαι την κρίσιν και αποτυφλούσαι τον κοινωνικόν νούν΄΄
227 και ακόµα πιο 

χαρακτηριστικά ΄΄(Η κοινωνία) µε παρακινή να κλέψω, διατί οι άλλοι κλέπτουσι΄΄
228. 

Οι φράσεις αυτές του συγγραφέα αντανακλούν τόσο την κυριαρχία του χρήµατος σαν 

φορέα τιµής, όσο και την κοινωνική ηθική, η οποία αναντίρρητα εκδράζεται και 

επαναθεωρείται διαµέσου των κυρίαρχων σχέσεων παραγωγής κατασκευάζοντας 

έναν ηθικό κώδικα τοις µετρητοίς. Ο Ροίδης µέσα απο το λογοτεχνικό ζεύγµα 

µοιχαλίδα-εταίρα κατακεραυνώνει την κοινωνία και µέµφεται µε εκπληκτική 

δηκτικότητα την ηθική της ΄΄Την µοιχαλίδα θαυµάζει και περιποείται δια των 

µεγαλειτέρων πολλάκις αυτής αντιπροσώπων, τον δε τας εταίρας πλησιάζοντα αποκαλεί 

διεφθαρµένον΄΄
229 

Στον Χορό των Ανακτόρων
230 (1883) ο Ροίδης µας παρέχει πλήθος 

πραγµατολογικών στοιχείων καθώς οι συγκεκριµένοι χοροί ήταν απο τα κυρίαρχα 

σύµβολα της αστικής τάξης τον 19ο και τα µέλη των χορών αυτών διακρίνονται 

σαφώς απο τα υπόλοιπα στρώµατα της κοινωνίας.231 Στους χορούς των ανακτόρων 

συχνάζουν οι οµογενείς232, η εγχώρια δηλαδή πλουτοκρατία, η οποία έχει εκτοπίσει 

                                                
225 Εµµ. Ροίδης, Μοιχαλίδες και Εταίραι, Κοινωνική Μελέτη, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 153. 
226 Εµµ. Ροίδης, Μοιχαλίδες και Εταίραι, Κοινωνική Μελέτη, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 154. 
227 Εµµ. Ροίδης, Μοιχαλίδες και Εταίραι, Κοινωνική Μελέτη, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 154-155. 
228 Εµµ. Ροίδης, Μοιχαλίδες και Εταίραι, Κοινωνική Μελέτη, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 158. 
229 Εµµ. Ροίδης, Μοιχαλίδες και Εταίραι, Κοινωνική Μελέτη, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 158. 
230 ∆ηµοσιέυθηκε στον Ραµπαγά στα 1883 (Αρθ. 46) και ο συγγραφέας χρησιµοποιεί το ψευδώνυµο 
Lucifer. 
231 Στα 1890, ο Deschamps µας παρέχει πληροφορίες για τους χορούς των ανακτόρων, τα λόγια του 
είναι δηλωτικά ΄΄Η Αυλή δίνει κατά µέσον όρο δυο µε τρείς χορούς τον χρόνο. Εκεί συναντά κανείς τα 
ίδια πρόσωπα µε αυτά που πάνε στους χορούς των απλών πολιτών. Μόνο που βλέπεις περισσότερους 
αξιωµατικούς καθώς οι νεόπλουτοι τραπεζίτες παραµελούν τον στρατό επειδή είναι φτωχός.΄΄ G. 
Deschamps, ό.π., σελ. 81.  
232 Ο Ανδρέας Συγγρός, καταγράφει στα Αποµνµονεύµατα τις διασκεδάσεις των ανώτερων στρωµάτων 
στα αστικά σαλόνια, τα λόγια του είναι χαρακτηριστικά ΄΄Στα οµογενικά σαλόνια προσεφέρετο τω 
επισκέπτη τέϊον και […] εις τα σαλόνια ταύτα έβλεπε τις την διαφοράν του καθαρώς αθηναϊκού και του 
εξωτερικού βίου.΄΄ Ανδ. Συγγρός, ό.π., τ. 2ος, σελ. 132. 
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τους αυτόχθονες άρχοντες. Ο Ροίδης δηκτικός απέναντι στους οµογενείς (στο 

σατυρικό του περιόδικο Ασµοδαίος τους µέµφεται συνεχώς) αναφέρει 

χαρακτηριστικά ΄΄Ιδών εν τη αιθούση των ανακτόρων […] σµήνος µέγα κατάκλυζον 

[…] προστύχων κερδοσκόπων και ταπεινών εκβρασµάτων των τριόδων της 

Κωνσταντινουπόλεως, πλουτισάντων δι’ ατίµων πράξεων και εγκαθιδρυθέντων 

ενταύθα υπο του τοιούτου προσφιλές άλλοτε όνοµα του οµογενούς΄΄
233 Η κριτική του 

Ροίδη στους οµογενείς είναι εξαιρετικά δηκτική και συγκεκριµένη, εναρµονιζόµενη 

µε τα συµπεράσµατα της ιστοριογραφίας της συγκεκριµένης περιόδου.234 Αναφέρει 

χαρακτηριστικά, ΄΄Της επενεγκούσης την υπερτίµησιν των ειδών προς βλάβης της 

πολυαριθµοτέρας µερίδος των Ελλήνων΄΄
235 Αυτή η αναφορά του συγγραφέα συνιστά 

εξαιρετικά σηµαντικό πραγµατολογικό στοιχείο. Μετά την προσάρτηση της 

Θεσσαλίας και της Άρτας στα 1881, τα µεγάλα τσιφλίκια αποκτήθηκαν απο τους 

οµογενείς του εξωτερικού (Ζάπας, Στεφάνοβικ, Σκυλίτζης, Μπαλτατζής, Συγγρός, 

Τερτίπης, Καρτάλης κ.α.). Ο Τρικούπης µε τον τρόπο αυτό ευνόησε την διαδικασία 

σχηµατισµού µεγάλης γαιοκτησίας.236 Στην συνέχεια για να ευνοήσει την εισαγωγή 

του οµογενεικού κεφαλαίου επέβαλε υψηλότατο δασµό στα σιτηρά (η κυριότερη 

καλλιέργεια στα θεσσαλικά εδάφη ήταν το σιτάρι), περιορίσθηκε η εισαγωγή 

αλλοδαπού σίτου µε αποτέλεσµα να διογκωθεί η έγγειος πρόσοδος των τσιφλικάδων, 

να συµπιεστεί εξαιρετικά το βιοτικό επίπεδο των κατώτερων στρωµάτων και να 

δηµιουρηγθούν οι προϋποθέσεις της λεγόµενης πρωταρχικής συσσώρευσης.237 Ο 

                                                
233 Εµµ. Ροίδης, Ο Χορός των Ανακτόρων, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 163. 
234 Ο Τσουκαλάς αναφέρει ότι η εισαγωγή του κεφαλαίου απο την πλευρά των οµογενών εκδράζεται 
στο πλαίσιο µιας γενικότερης διαδικασίας η οποία έχει να κάνει µε την µετάβαση του καπιταλισµού 
στο στάδιο του ιµπεριαλισµού., Κων. Τσουκαλάς, Εξάρτηση… ό.π., σελ. 251. Ενώ ο Βεργόπουλος 
θεωρεί ότι οι οµογενείς ενδιφερόταν για την εξασφάλιση του µέγιστου δυνατού και ταχύτερου 
κέρδους., Κων. Βεργόπουλος, ό.π., σελ. 17-18. 
235 Εµµ. Ροίδης, Ο Χορός των Ανακτόρων, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 163. 
236 Η Αγγ. Σφήκα-Θεοδοσίου καταγράφοντας τα λόγια του Τρικούπη µας πληροφορεί για την ευνοϊκή 
πολιτική του τελευταίου προς τον σχηµατισµό µεγάλης ιδιοκτησίας ΄΄Ουδεµία τροποποίησις θέλει 
εισαχθή εις τας µεταξύ ιδιοκτητών και καλλιεργητών σχέσεις, ει µη δια νόµου γενικού καθ’όλον το 
βασίλειον΄΄ και ακόµα πιο χαρακτηριστικά ΄΄Η κυβέρνησις ου µόνον δεν προκάλεσε συζήτηση περι του 
αγροτικού λεγοµένου ζητήµατος. Αλλ’ ευθύς εξ’ αρχής η κυβέρνησις εδήλωσεν, ότι εθεώρει πως δεν 
υφίσταται αγροτικό ζήτηµα.΄΄, Αγγ. Σφήκα-Θεοδοσίου,Ο Χαρίλαος Τρικούπης και το Θεσσαλικό Ζήτηµα 
στο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του… ό.π.,σελ. 314-315. 
237 Η διαδικασία της πρωταρχικής συσσώρευσης είναι εξαιρετικά σηµαντική ώστε να κατανοήσουµε 
την µετάβαση απο ένα αγροτικό τρόπο παραγωγής (όπως τον ελληνικό) σε έναν αστικό. Συνοπτικά το 
σχήµα της πρωταρχικής συσσώρευσης συνίσταται στον διαχωρισµό της εργατικής δύναµης απο τα 
µέσα παραγωγής και την συνακόλουθη απόσπαση του αγροτικού πληθυσµού απο την γή µε την 
αναγκαία καταστροφή της εθιµικής παραγωγής. Όπως µας πληροφορούν οι Fine και Filho η 
πρωταρχική συσσώρευση πραγµατώνεται µέσα απο µια διφυή διεργασία: Αρχικά κινήσεις 
περιφράξεων αποκλείουν τους αγρότες απο την κοινοτική και ατοµική χρήση γης δηµιουργώντας µια 
τάξη ακτηµόνων εργατών και στην συνέχεια νοµικές µισθολογικές ρυθµίσεις (όπως ο Νόµος Περι 
Πτωχών στην Αγγλία του 1834) επιβάλλουν πολλές ώρες εργασίας αλλά και βιοµηχανικές ποινές 
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Ροίδης αναφέρει ότι οι οµογενέις εγκαθίδρυσαν στο ελληνικό βασίλειο τις 

χρηµατιστικές δραστηριότητες238 (µε την ίδρυση του Χρηµατιστηρίου στα 1876) και 

ήταν η αιτία για τις χρηµατιστιριακές κρίσεις239, όπως τα Λαυρεωτικά, τα οποία 

κατέστρεψαν οικονοµικά µια σηµαντική µερίδα ανθρώπων (µεταξύ των οποίων και 

του ίδιου στγγραφέα) οδηγώντας τον να τους χαρακτηρίσει ΄΄εκβράσµατα του 

Χαβιαροχάνου΄΄.240
Ο συγγραφέας προσπαθεί να σκιαγραφήσει την διαδικασία του 

χορού και µας προσφέρει πλήθος πραγµατολογικών στοιχείων µέσα απο τις δηκτικές 

παρατηρήσεις του. Ο Ροίδης παρατηρεί τις κυρίες οι οποίες είναι ντυµένες 

ευρωπαϊστί, και µας πληροφορεί ότι στα αστικά σαλόνια  τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

ενδυµασίας είχαν πλέον κυριαρχήσει.241 Όλοι οι πολιτικοί άνδρες του βασιλείου 

                                                                                                                                       
στους ακτήµονες εργάτες. Έτσι, ο συνδυασµός των παραπάνω µετασχηµατισµών µετατρέπει τους 
χωρικούς σε µισθωτούς εργάτες, δηµιουργώντας την απαρραίτητη πηγή για την απόσπαση απόλυτης 
υπεραξίας. Ben Fine & Alfredo Saad-Filho, ό.π., σελ. 75-76. Στην Ελλάδα δεν πραγµατώθηκε (µέχρι 
τα τέλη του 19ου) το σχήµα της πρωταρχικής συσσώρευσης, καθώς οι κυβερνήσεις του ∆εληγιώργη και 
κυρίως του Κουµουνδούρου δεν είχαν προωθήσει τον σχηµατισµό µεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας, µε 
αποτέλεσµα η κυρίαρχη αγροτική µονάδα να είναι ο µικρός κλήρος. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την µη 
ολοκληρωτική εξαθλίωση των αγροτών και την τάση τους να µένουν προσκολληµένοι στην γή τους. Η 
πρόσδεση των αγροτών στην γη, την οποία στην ουσία ενοικίαζαν, σε συνδυασµό βέβαια µε την 
ανεπάρκεια παραγωγικού κεφαλαίου) ίσως να αποτελεί την βασικότερη αιτία για την ανεπαρκή 
ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας και την συνακόλουθη τάση των κατώτερων στρωµάτων του 
πληθυσµού να αντιστέκονται στις διαδικασίες προλεταριοποίησης. Οι διαδικασίες της πρωταρχικής 
συσσώρευσης αφορµώθηκαν απο τον σχηµατισµό της µεγάλης ιδιοκτησίας στα 1881 και απο την 
σταφιδική κρίση του 1893, που οδήγησαν τον φτωχό αγροτικό πληθυσµό της υπαίθρου στην Αθήνα 
(και στα άλλα µεγάλα αστικά κέντρα) δηµιουργώντας τις αρχικές προϋποθέσεις σχηµατισµού ενός 
εµβρυακού προλεταριάτου. Παρόλα αυτά, µέχρι το τέλος του 19ου ο αποχωρισµός της γεωργίας απ΄την 
βιοµηχανία που είναι µια απ’ τις εγγενείς τάσεις του καπιταλισµού ενάντια στην φυσική οικονοµία, δεν 
έχει ακόµα επιτευχθεί, R. Luxemburg, ό.π., σελ. 204. O Hilton αναφέρει πως η µικρή κλίµακα των 
παραγωγικών µονάδων ήταν ένα απο τα σηµαντικότερα εµπόδια στην συσσώρευση και επένδυση 
κεφαλάιου, εποµένως όφειλε να εξαφανιστεί, R. Hilton, Καπιταλισµός, τι σηµαίνει η λέξη στο Η 
Μετάβαση απο τον Φεουδαλισµό στον Καπιταλισµό, (επιµ) Γρεβενίτης Παύλος, Θεµέλιο, Αθήνα, 1982, 
σελ. 223. Ένα απο τα κλασικότερα έργα της παγκόσµιας λογοτεχνίας, τα Σταφύλια της Οργής του John  
Steinbeck αποδίδει εκπληκτικά τόσο την εξαθλίωση του αγροτικού πληθυσµού ΄΄Τι θέλετε να κάνουµε; 
∆ε µπορούµε να πάρουµε µικρότερο µερίδιο απο τη σοδειά-πεινάµε που πεινάµε τώρα. Τα παιδιά πεινούν 
διαρκώς. ∆εν έχουµε ρούχα, είναι όλα σε κακό χάλι΄΄ όσο και την διαδικασία εκρίζωσης του απο την γή 
΄΄Ένας άνθρωπος µε ένα τρακτέρ µπορεί να πάρει την θέση δέκα και δώδεκα οικογενειών. Τον 
πληρώνεις ένα µισθό και παίρνεις όλη της σοδειά […] Πρέπει να εγκαταλείψετε τα χωράφια. Τα’αλέτρια 
θα περάσουν απο τις αυλές των σπιτιών.΄΄, John  Steinbeck, Τα Σταφύλια της Οργής, µτφ. Τζίµµυ 
Κορίνη, Εκδόσεις Σπύρου ∆αρέµα, Αθήνα, [χ.χ]. Ουσιαστικά στην ελληνική περίπτωση η διαδικασία 
πρωταρχικής συσσώρεσης οδήγησε σε αυτό που ο Dobb αναφέρει πως χαρακτήρισε τον κυρίαρχο 
τρόπο παραγωγής στην ηπειρωτική Ευρώπη ανάµεσα στα 1400-1600 ότι δηλαδή ΄΄Η διάλυση του 
φεουδαλικού τρόπου παραγωγής είχε φθάσει σε προχωρηµένο στάδιο προτού αναπτυχθεί ο καπιταλισµός, 
και η διάλυση αυτή, καθώς πρροχωρούσε δεν είχε καµία στενή σύνδεση µε την ανάπτυξη του νέου τρόπου 
παραγωγής µέσα στη µήτρα του παλιού΄΄, Maur. Dobb, ό.π., σελ. 20. 
238 ΄΄Της εισαγούσης τον χρηµατισµόν και την πλουτοκρατίαν, της εγκαθιδρυσάσης το φοβερώτερον και 
αναιδέστερον χαρτοπαίγνιον΄΄, Εµµ. Ροίδης, Ο Χορός των Ανακτόρων, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 163. 
239 ΄΄Της προκαλεσάσης και προκαλούσης κρίσεις χρηµατιστηρίου.΄΄, Εµµ. Ροίδης, Ο Χορός των 
Ανακτόρων, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 163. 
240 Εµµ. Ροίδης, Ο Χορός των Ανακτόρων, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 163. 
241 ΄΄Η Αγγλίς C., καλύπτουσα το µέρος της καρδιάς δι’ εσθήτος χρώµατος vieil oŕ ΄, Εµµ. Ροίδης, Ο 
Χορός των Ανακτόρων, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 165. 
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παρίστανται στους βασιλικούς χορούς242 και µας πληροφορεί ότι η σαµπάνια είναι το 

επίσηµο ποτό των ανώτερων στρωµάτων.243  

Σε παράλληλη ανάγνωση µε το παραπάνω κέιµενο οφείλει να εξεταστεί και το 

γνωστότερο χρονογράφηµα του Ροίδη Ο ∆ουµάς εις τας Αθήνας
244 (1895). Στο 

συγκεκριµένο κείµενο εκτός απο τις διαπιστώσεις που κάνει (στην τελευταία 

δεκαετία του αιώνα) για τις απανωτές αποτυχίες (παρα τον προστατευτισµό) στον 

τοµέα της µεταποίσης και τις κρίσεις του για την αγροτική πολιτική µας προσφέρει 

επιπλέον στοιχεία για τις αστικές συναθροίσεις στα αστικά σαλόνια και για τον τρόπο 

ζωής των αρχόντων στρωµάτων του πληθυσµού. Ο Ροίδης, µε αφορµή τον θάνατο 

του ∆ουµά, και την ανάµνηση της επίσκεψης του γνωστού συγγραφέα στην Αθήνα 

στα 1874, σχολιάζει την ζωή στην Αθήνα και πως αυτή έχει µεταβληθεί σε διάστηµα 

µιας εικοσαετίας.245 Ο συγγραφέας καταγράφει ότι στα ΄΄µέγαρα των νεόπλουτων΄΄
246 

τα καταναλωτικά ήθη είναι εξευρωπαϊσµένα αναδεικνύοντας πως τα εισαγόµενα 

αγαθά µεταβάλλουν τον τρόπο ζωής των αρχόντων στρωµάτων.247 Με την περιγραφή 

των χορών των ανώτερων στρωµάτων (και πως αυτοί µεταβλήθηκαν σε διάστηµα 

µικρότερο των είκοσι ετών) ο Ροίδης αποδίδει αλληγορικά πως η µεταβολή των 

συνηθειών (διασκέδαση, διατροφή, χώροι κοινωνικής συνάθροισης) σκιαγραφεί το 

µεταλλασόµενο περιεχόµενο της ελληνικής κοινωνίας όπως αυτό υπερδοµείται τα 

τελευταία χρόνια του 19ου ως αποτέλεσµα της εξέλιξης των κοιωνικών σχέσεων248  

Στο εξαιρετικά σηµαντικό (απ΄την άποψη της οικονοµικής ιστορίας) 

χρονογράφηµα Τι τρώγουν οι Αθηναίοι (1896) µέσα απο τις αναφορές του για την 

καθηµερινότητα της Αθήνας, υπάρχουν καταγραφές οπού µιλά για την αγορά της 

                                                
242 ΄΄Πίπτω προς της ρινός του κ. Τρικούπη και παρατηρών πλησίον το ωραίον ανάστηµα του µέλλοντος 
πρωθυπουργού κ. ∆ηλιγιάννη΄΄, Εµµ. Ροίδης, Ο Χορός των Ανακτόρων, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 166. 
243 ΄΄Καταναλωτικό πρότυπο εκ’ Γαλλίας εισερχόµενον καµπανίτης εξερχόµενος αφρώδης΄΄, Εµµ. 
Ροίδης, Ο Χορός των Ανακτόρων, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 166. 
244 ∆ηµοσιεύθηκε στις 18-19/12/1895 στην εφηµερίδα Εφηµερίς. 
245 Οι αναφορές του Ροίδη ΄΄Αι Αθήναι δεν είχαν τότε και έχουσι σήµερον δηµοτικόν θέατρον, 
καλλιµάρµαρον Ακαδηµίαν, εµπορικά και κρυσταλλοφράκτους προθήκας και θαµβώνοντα την όρασιν δια 
κατόπτρων και ηλεκτρικού φωτός εστιατόρια, καφενεία, ζυθοπωλεία και ζαχαροπλαστεία.΄΄, Εµµ. 
Ροίδης, Ο ∆ουµάς εις τας Αθήνας, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 98. ενισχύουν τις περιγραφές του Βλάχου 
(στο Πρώην και νυν Αθήναι) για την ρυµοτοµική και αρχιτεκτονική ανάπτυξη της πρωτεύουσας. 
246 Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ουµάς εις τας Αθήνας, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 98. 
247 ΄΄Τράπεζαν µε σαµοβάρι, φλυτζάνια και κάστανα ζαχαρωτά΄΄, Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ουµάς εις τας 
Αθήνας, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 98, ενώ το προϊόν που διαφοροποιεί τα ανώτερα στρώµατα είναι το 
τσάϊ. 
248 Παλαιότερα τα σαλόνια θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν φιλολογικά καθώς ΄΄οι πρωτιµώντες την 
τέχνην και την φιλολογίαν ηδύνατο να οµιλήσωσι περι ποιήσεως µετά του Αριστοτέλους Βαλαωρίτου΄΄ εν 
αντιθέσει µε τους ύστερους χορούς όπου υπάρχουν ΄΄Κάτοπτρα, χρυσώµατα, αλλά βασανιστήρια των 
οφθαλµών.΄΄, Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ουµάς εις τας Αθήνας, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 99-100. 
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πόλης, την διατροφή και όµοια, 249 µαρτυρίες οι οποίες είναι εντυπωσιακές και 

χρωµατίζουν µε ποιοτικά την τάση των τιµών, των ηµεροµισθίων και των µισθών, τα 

οποία είναι κατεξοχήν ποσοτικά µεγέθη. Ο Ροίδης, µας πληροφορεί αρχικά ότι λόγω 

της ξηρότητας του εδάφους της Αττικής τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα 

΄΄είναι µετρίας ποιότητος, ολίγα και προ πάντων ακριβά΄΄
250 Λόγω της έλλειψης 

τροφής για τις αγελάδες, το γάλα είναι υδαρές
251, το βούτυρο ΄΄είναι άπαχον και 

ατελώς χωρισµένον απο του αποσταζόντος εξ’αυτού γάλακτος΄΄
252 ενώ το τυρί ΄΄είναι 

συνήθως αλµυρόν και ανούσιον΄΄.253 Ο συγγραφέας για µια ακόµα φορά µας παρέχει 

πληροφορίες για την αποτυχία των προσπαθειών µεταποίησης254 και της αγροτικής 

οικονοµίας
255 παρα τις προοστατευτικές πολιτικές256. Μέσα απ’ τις αναφορές του 

προσλαµβάνουµε ότι η αξία του µεταβλητού κεφαλαίου (τα µέσα αναπαραγωγής της 

εργατικής δύναµης) είναι χαµηλη καθώς οι διαιτολογικές απαιτήσεις του Έλληνα 

εργαζόµενου (το παραδοσιακό επίπεδο ζωής δηλαδή) είναι ελάχιστες. Σύµφωνα µε 

τις καταγραφές του Ροίδη τα εργατικά στρώµατα έχουν συγκεκριµένες διατροφικές 

συνήθειες στις οποίες ΄΄πρωταγωνιστούσι η σαρδέλλα, ο παστός σκόµβρος, αι ελαίαι, 

τα µαρούλια και ο ωχρόξανθος ρητινίτης΄΄
257 Ο Ροίδης µας παραθέτει (όπως αναφέρει 

ο Ασδραχάς) ένα «καλάθι» κοινωνικά καθορισµένο258 καθώς διακρίνει το µενού των 

µεγειρίων απο αυτό των πολυτελών εστιατορίων τα οποία στον ύστερο 19ο 

στεγάζονται στα µεγάλα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας.259 Ο συγγραφέας συνεχίζει και 

µας παρέχει πληροφορίες για την συµπίεση του εισοδήµατος η οποία είναι έκδηλη 
                                                
249 Σπ. Ασδραχάς, ό.π., σελ. 183. 
250 Εµµ. Ροίδης, Τι τρώγουν οι Αθηναίοι, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 211. 
251 Εµµ. Ροίδης, Τι τρώγουν οι Αθηναίοι, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 212. 
252 Εµµ. Ροίδης, Τι τρώγουν οι Αθηναίοι, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 212. 
253 Εµµ. Ροίδης, Τι τρώγουν οι Αθηναίοι, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 212. 
254 Χαρακτηριστικά, οι αποτυχίες συστάσεως ΄΄εν Κηφισσία ευρωπαϊκού βουστασίου και 
γαλακτοµείουνκαι παρά τας ακτάς του ∆αφνίου οστρειδοκοµείου΄΄ Εµµ. Ροίδης, Τι τρώγουν οι Αθηναίοι, 
Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 213. αναδεικνύει ότι ακόµα και στην εκµετάλλευση κτηνοτροφικών και 
αλιευτικών προϊόντων οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις απέτυχαν.  
255 Η προσφορά φρούτων για παράδειγµα ειναι περιορισµένη λογω της ευπάθειας που τα χαρακτηρίζει 
αλλά και των δυσκολιών µεταφοράς τους στην Αθήνα, ΄΄Συλλέγονται ως επι το πλείστον άωροι όπως 
κάλλιον αντέχωσι εις την µετακόµισην και εκ φόβου των κλεπτών΄΄, Εµµ. Ροίδης, Τι τρώγουν οι 
Αθηναίοι, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 214. 
256 Το παράδειγµα του βακαλάου ο οποίος λόγω του δασµολογίου ΄΄και της διαφοράς του 
συναλλάγµατος πωλείται εις διπλασίαν της εν Ευρώπη τιµής΄΄ είναι χαρακτηριστικό, Εµµ. Ροίδης, Τι 
τρώγουν οι Αθηναίοι, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 214. 
257 Εµµ. Ροίδης, Τι τρώγουν οι Αθηναίοι, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 215. 
258 Σπ. Ασδραχάς, ό.π., σελ. 184. 
259 Στα µεγειρεία όπως µας πληροφορεί ο συγγραφέας ΄΄Αδύνατον αποβαίνει να διακρίνει τις ακριβώς 
τα συστατικά των παραθετοµένων πολυπλόκων τουρκωνύµων µαγειρευµάτων΄΄ και ΄΄την εκλεκτοτέραν 
εν Αθήναις τροφήν παρέχει η κοινή τράπεζα των µεγάλων ξενοδοχείων΄΄, Εµµ. Ροίδης, Τι τρώγουν οι 
Αθηναίοι, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 216. Η ακµή των ξενοδοχείων και η παρακµή των εστιατορίων 
εξηγείται απο το γεγονός ότι τα πρώτα απευθύνονται στους ξένους, ενώ τα µαγειρεία στους Έλληνες 
των οποίων το εισόδηµα έχει συµπιεστεί. 
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την τελευταία δεκαετία του 19ου. Οι καταγραφές του αν µη τι άλλο είναι 

χαρακτηριστικές ΄΄ Η δε τοιαύτη µείωσις του εισοδήµατος δύναται να θεωρηθεί 

γενική΄΄
260 και η µείωση αυτή εκτός απο ονοµαστική είναι και πραγµατική καθώς ΄΄τα 

ηµεροµίσθια […]  ηλαττώθησαν πράγµατι κατά τεσσαράκοντα τοις εκατόν΄΄
261 και η 

µείωση αυτή συµπίεσε ακόµα περισσότερο το βιοτικό επίπεδο αφού συνοδεύθηκε 

΄΄εκ της αναλόγου υπερτιµήσεως παντός πράγµατος και ιδίως των τροφίµων΄΄.262 Έτσι 

όπως είναι φυσικό µε την εκρηκτική υποτίµηση του χαρτονοµίσµατος (η οποία είναι 

αναντίρρητη σε ολη την δεκαετία του 1890) τα δηµοσιουπαλληλικά εισοδήµατα και 

τα ηµεροµίσθια τα οποία παρουσιάζονται αµετάβλητα την περίοδο αυτή (ας µην 

ξεχνάµε την παντελή απουσία εργατικών συνδικάτων την συγκεκριµένη περίοδο) δεν 

επαρκούν για την συνέχιση ενός ιστορικά συγκεκριµένου τρόπου διαβίωσης. Η 

συµπίεση αυτή διαγράφεται καθάρα, καθώς τα ποτήρια του ζύθου διατηρούν το 

µεγεθος τους αλλά ελλατώνουν την περιεκτικότητα τους263 ενώ στα µαγειρεία τα 

κοµµάτια του κρέατος και του ψαριού τα οποία «κολυµπούν» µέσα στο ζουµί 

αντικαθίστανται απο χορταρικά.264 Κάτα τον τρόπο αυτό, µέσα απο τις καταγραφές 

του Ροίδη είναι πρόδηλο οτι οι άνθρωποι αποκτούν πλέον συννείδηση για την κίνηση 

των τιµών γεγονός που τους αναγκάζει να αλλάζουν διαιτολογικές συνήθειες, 

προσαρµοσµένες σε ένα συγκεκριµένο πρότυπο συµπεριφοράς. 

Στην συνέχεια θα αναλυθεί το χρονογράφηµα του συγγραφέα Αθηναϊκοί 

Περίπατοι σε συνδυασµό µε το συµπληρωµατικό κείµενο του συγγραφέα Αι Εξοχαί 

των Αθηνών, τα οποία µας παρέχουν ένα πλέγµα πραγµατολογικών και ιδεολογικών 

στοιχείων τα οποία τροφοδοτούν µε ιστορικου τύπου σηµάνσεις την αντίληψη µας 

για την συγκεκριµένη περίοδο. Οι Αθηναϊκοί Περίπατοι (1896) δηµοσιεύθηκαν 

αυτόνοµα σε τρείς ξεχωριστές ενότητες (Αθηναϊκοί Περίπατοι Α’ , Περίπατοι εις τας 

Αθήνας Β’ και Γ’ )265 όµως στην συγκεκριµένη εργασία αναλύονται συλλογικά καθώς 

αποτελούν µια ενιαία ενότητα που θα συντελέσει στην απάντηση ερωτηµάτων της 

                                                
260 Εµµ. Ροίδης, Τι τρώγουν οι Αθηναίοι, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 214. 
261 Εµµ. Ροίδης, Τι τρώγουν οι Αθηναίοι, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 215. 
262 Εµµ. Ροίδης, Τι τρώγουν οι Αθηναίοι, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 215. 
263 ΄΄Άξιον µνείας είναι και το τέχνασµα των ζυθοπωλών, οίτινες εφεύρον να παραγγείλωσι ιδιαίτερον 
είδος ποτηρίων, ίσων µεν κατά το εξωτερικόν µέγεθος προς τα παλαιά, αλλά των οποίων ο πάτος δυο 
δακτύλων πάχους ελλατώνει την περιεκτικότητα κατά το εν τρίτον.΄΄, Εµµ. Ροίδης, Τι τρώγουν οι 
Αθηναίοι, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 216. 
264 ΄΄Ο δε ζητών βραστήν συναγρίδα λαµβάνει πινάκιον πλήρες αλµυρού ρευστού, εντός του οποίου 
αναγκάζεται δια µέσου πολλών σελίνων, κροµµυών, δαυκίων και γεωµήλον να ψαρεύση δευτέραν φοράν 
µικροσκοπικόν τεµάχιον ιχθύος΄΄, Εµµ. Ροίδης, Τι τρώγουν οι Αθηναίοι, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 216. 
265 ∆ηµοσιεύθηκαν στην εφηµερίδα της Εστίας όπου ο συγγραφέας χρησιµοποίησε το ψευδώνυµο 
Θεοτούµπης. 
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έρευνας. Οι Περίπατοι πέρα απο τα σαφή λογοτεχνικά χαρακτηριστικά και τις 

φιλολογικές αρετές που διαθέτουν θα µας πληροφορήσουν για την κατάσταση της 

πρωτεύουσας στα 1896 δοµώντας ένα εξαιρετικά σηµαντικό µικροιστορικό 

πλαίσιο.266 Μέσα απο την ενότητα των Περιπάτων στους οποίους ο συγγραφέας 

καταγράφει τις παρατηρήσεις του απ’ την περιδιάβαση του στην Αθήνα (κυρίως στις 

παραµεληµένες και περιθωριακές συνοικίες της) και θα αποδόσει µε µια ακρίβεια 

επίµονη την σύγχυση, τους ρύπους και την δυσοσµία των δρόµων της. Μέσα απο τα 

χρονογραφήµατα αυτά θα διαφανεί ο εκπτωτικός χαρακτήρας των κατώτερων 

συνοικιών της Αθήνας και θα διαγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο ο γεωγραφικός 

διαχωρισµός της πρωτεύουσας ήταν µια διαδικασία µε σαφές κοινωνικό περιεχόµενο 

καθώς οι κάτοικοι του νοτιοδυτικού άστεως είναι αυτοί που υφίστανται τις 

επιβαρύνσεις των παραγωγικών λειτουργιών της πόλης ώστε οι προνοµιούχοι των 

βορειοανατολικών συνοικιών να διαθέτουν όχι µονάχα καλύτερο χώρο διαβίωσης, 

αλλά και πιο άνετη πρόσβαση στην εξοχή. 

Οι Περίπατοι γράφονται την ίδια περίοδο µε την τέλεση των Ολυµπιακών 

Αγώνων στην πρωτεύουσα και αυτό οδηγεί τον Ροίδη να σχολιάσει δηκτικά ΄΄Οι 

κάτοικοι των Αθηνών µόνον εις εκτάκτους περιστάσεις πρέπει ν’ αναπνέουν άοσµον 

αέρα, να µην γλιστρούν εις αίµατα και να µην σκοντάφτουν εις σάπια πορτοκάλια και 

λείψανα γατών και ορνίθων΄΄
267 αναδεικνύοντας την αδιαφορία των υπευθύνων για 

την κατάσταση της πρωτεύουσας. Παρόλα αυτά στις λαϊκές συνοικίες ΄΄Της Πλάκας, 

της Βάθειας, της Παλαιάς Αγοράς, Ροδακιού και του Βαθρακονησίου΄΄
268 οι κάτοικοι 

΄΄εξακολουθούν ν’ αναπνέουν τας αναθυµιάσεις.΄΄269 Οι συγκεκριµένες περιοχές 

δέχονται τα απόβλητα των ανθυγιεινών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων καθώς 

΄΄Ούτε οι ζωογδάρται, ούτε οι ταµπάκηδες, ούτε οι σκουπιδοξύστες, ούτε οι 

βαλσαµωταί όρνεων, ούτε οι κάτοικοι των οδών Αίαντος και Πρωτογένους ενοχλούνται 

πολύ απο την ποιότητα του αέρος τον οποίον αναπνέουν.΄΄270 γεγονός το οποίο είναι η 

κυριότερη αιτία για την νοσηρή κατάσταση τους.271 Οι νοσηρές συνθήκες διαβίωσης 

                                                
266 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 173. 
267 Εµµ. Ροίδης, Αθηναϊκοί Περίπατοι Α’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 132. 
268 Εµµ. Ροίδης, Αθηναϊκοί Περίπατοι Α’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 133. 
269 Εµµ. Ροίδης, Αθηναϊκοί Περίπατοι Α’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 133. 
270 Εµµ. Ροίδης, Αθηναϊκοί Περίπατοι Α’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 133. 
271 Στο συγκεκριµένο σηµείο ο Ροίδης καταγράφει ένα σχόλιο το οποίο είναι πρόδηλο ποιοτικό 
στοιχείο για την συγκεκριµένη περίοδο. Αναφέρει χαρακτηριστικά ΄΄Εις όλας τας πόλεις της Ευρώπης, 
ο αριθµός των νόσων και ο µέσος όρος της ανθρώπινης ζωής διαφέρει κατά τα επαγγέλµατα και τας 
συνοικίας΄΄, Εµµ. Ροίδης, Αθηναϊκοί Περίπατοι Α’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 133, ενώ η θίξη του 
ονόµατος του Bouchardat (του Apollinaire Bouchardat, o oποίος είναι καθηγητής υγιεινής στην 
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είναι η κυριότερη αιτία για την υψηλότατη θνησιµότητα, η οποία αποτελεί ιστορικό 

προϊόν των αστικών κοινωνικών σχέσεων.272 Το πρόβληµα της ρύπανσης και εν γένει 

της εξαχρείωσης είναι αποτέλεσµα των συνθηκών παραγωγής273, της αδράνειας των 

αστυνοµικών οργάνων
274 αλλά κυρίως των καταχρήσεων του διευρυµένου 

πελατειακού συστήµατος.275 Έτσι, η απεριποίητη και βρώµικη πόλη δεν αποτελεί την 

έκφανση µιας αµαρτωλής Βαβυλώνας αλλά είναι το λογικό αποτέλεσµα των 

κοινωνικών σχέσεων που συνεπάγονται (σύµφωνα µε την οπτική του Ροίδη) ένα 

διεφθαρµένο και δυσλειτουργικό οργανισµό.  

Στο δεύτερο µέρος της συγκεκριµένης ενότητας, στους Περίπατους εις Αθήνας 

Β’ ο Ροίδης θα περιγράψει τον γεωγραφικό διαχωρισµό της πρωτεύουσας ο οποίος 

είναι η έκφραση ενός συγκεκριµένου και σαφώς ορισµένου κοινωνικού 

περιεχοµένου. Ο συγγραφέας τονίζει πόσο στενή είναι η γειτνίαση του κέντρου της 

πόλης
276 απ’ την µια πλευρά µε την εξοχή277 και απ΄την άλλη µε τις λαϊκές συνοικίες 

της πόλης278. Σύµφωνα µε τις καταγραφές του Ροίδη, παρά την πολεοδοµική 

ανάπτυξη της Αθήνας279 η ανάπτυξη αυτή δεν συνοδεύθηκε µε µια ανάλογη βελτίωση 

της ζωής και άνοδο του πολιτισµικού επιπέδου. Φαινόµενα όπως αυτό µε τους 

                                                                                                                                       
Ιατρική Σχολή του Παρισίου) δείχνει ότι ο συγγραφέας είναι ενήµερος για τις γαλλικές ιατρικές 
αναφορές της εποχής. Ουσιαστικά µέσα απο τις καταγραφές και τα σχόλια του Ροίδη  (και το 
αντιθετικό ζεύγµα ανάµεσα στους εύρωστους και αυτούς που ζούν στις εξαθλιωµένες συνοικίες) είναι 
αναντίρρητο ότι οι ιατρικοί υπεύθυνοι και  οι σύµµαχοι τους δεν δίστασαν να εξισώσουν  διαφορετικές 
µορφές ακαθαρσίας (είτε φυσικής, είτε ηθικής) κατασκευάζοντας µια σειρά ευκολοδιάκριτων 
ταυτίσεων ανάµεσα στις συνθήκες ανθυγιεινής διαβίωσης, εγκληµατικότητας και λαϊκής ανταρσίας.  
272 Τα λόγια του συγγραφέα είναι χαρακτηριστικά ΄΄Εύκολον και ασφαλέστατον µέσον αποδείξεως θα 
ήτο η επι τη βάσει της επιγραφής των επικήδειων πλακών ή σταυρών εξακρίβωσης του µέσου όρου της 
ηλικίας εις την οποίαν απέθαναν οι αναπαυόµενοι εις το κοιµητήριον της Βάθειας και οι ευτυχήσαντες ν’ 
αναπνεύσουν καθαρώτατον αέρα πρίν ενταφιασθούν εις το Α’ Νεκροταφείον.΄΄, Εµµ. Ροίδης, Αθηναϊκοί 
Περίπατοι Α’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 134-135. 
273 ΄΄Ρυπαρού µπακάλη, χασάπη, µανάβη και µαγείρου΄΄, Εµµ. Ροίδης, Αθηναϊκοί Περίπατοι Α’ , 
Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 135. 
274 ΄΄Των δειλιώντων να εκτελέσουν το καθήκον των αστυφυλάκων΄΄, Εµµ. Ροίδης, Αθηναϊκοί Περίπατοι 
Α’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 135. O συγγραφέας θίγει την συµπεριφορά των αστυνοµικών οργάνων 
και στα Υαλοπωλεία όπου και αναφέρει χαρακτηριστικά ΄΄Ο αστυνοµικός πιθανόν ήτο να µην 
συµµερίζεται την γνώµην µου, ότι τα πεζοδρόµια είναι προωρισµένα προς ελευθέραν κυκλοφορίαν των 
πεζοδρόµων΄΄, Εµµ. Ροίδης, Υαλοπωλεία, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 251. 
275 ΄΄Προ πάντων όµως κατά του βουλευτού […] παρέχοντος, ως βδελυρόν ρουσφέτι εις τους 
προστατευοµένους του, απεριόριστον άδειαν δηλητηριάσεως της αθηναϊκής ατµόσφαιρας΄΄, Εµµ. Ροίδης, 
Αθηναϊκοί Περίπατοι Α’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 135. 
276 ΄΄Από την πλατείαν του Συντάγµατος΄΄ , Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Β’ , Άπαντα… ό.π., τ. 
5ος, σελ. 148. 
277 ΄΄Εις τα πεύκα του Λυκαβητού ή τους απο την Ακρόπολιν αγρούς΄΄, Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας 
Αθήνας Β’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 148. 
278 ΄΄Η απο την αριστοκρατικήν τάυτην πλατείαν µετάβασις, όχι εις αγρούς, αλλ’ εις είδος τι 
τζιφουτοχωρίου ενθυµίζοντος τα της ρωσικής Πολωνίας΄΄, Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Β’ , 
Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 148. 
279 ΄΄Νεόκτισται οικίαι περιορίζουσαι καθ΄ηµέραν την έκτασιν του χωρίου΄΄, Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις 
τας Αθήνας Β’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 148. 
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καταστηµατάρχες που χρησιµοποίουν τα πεζοδρόµια για ιδιωτική χρήση280 

πιστοποιούν την αναρχία που επικρατεί στους δρόµους, αφού τα απορρίµατα, ο 

περιορισµένος χώρος και κυρίως οι οσµές απο τις επαγγελµατικές δραστηριότητες 

αηδιάζουν παρέχοντας ένα ακόµα δείγµα της πολιτισµικής υστέρησης του νέου 

βασιλείου.281 Αυτό που διαφοροποιεί την Αθήνα απο τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις 

είναι ότι όλα αυτά τα θεάµατα ΄΄σφαγεία, γύφτικα, κοτέτσια, ζωοστάσια και υπαίθρια 

υπνωτήρια΄΄
282 δεν συναντώνται στα προάστεια αλλά ΄΄Εκατόν σαρανταπέντε 

βηµάτων απόστασιν απο την κεντρικωτέραν των Αθηνών πλατείαν΄΄.283  

Στο τελευταίο µέρος της ενότητας των Περιπάτων (Περίπατοι εις Αθήνας Γ’ ) ο 

Ροίδης διαβαίνοντας τον µακρύτερο δρόµο της πόλης την οδό Αδριανού καταγράφει 

τα φαινόµενα που συναντά και τα οποία αναδεικνύουν την απόσταση ανάµεσα στο 

ελληνικό βασίλειο και µια δυτικού τύπου αστική κοινωνία. Κατά µήκος της οδού 

σύµφωνα µε τις καταγραφές του συγγραφέα συναντώνται ως συνοθύλευµα 

΄΄στρατώνας, τζαµεία, δεσµωτήρια, κρεοπωλεία, µπαχαρικά, ύπαιθρα τηγανιστήρια, 

αµαξοπηγεία, αγγειοπλαστεία, φοίνικας, πλατάνους, ορνιθώνας, λύκεια, 

παρθενοτροφεία, δηµοτικά σχολεία, σταύλους, σφαγεία, φαρµακοπωλεία΄΄
284 τα οποία 

και αναδεικνύουν την εµµονή οθωµανικών κληρονοµηµάτων στον ελληνικό 

κοινωνικό σχηµατισµό. Όπως προκύπτει απο τις αναφορές του Ροίδη, πάνω στην οδό 

Αδριανόυ κατοικούν τα µεσαία στρώµατα και αυτό είναι εµφανές απο την όψη των 

γυναικών στην περιοχή αυτή καθώς ΄΄η ενδυµασία αυτών ουδέν έχει κοινόν µε τα 

στολίδια των τραπεζιτριών, των διαφαινοµένων ενίοτε δια των κιγκλίδων των κήπων 

της οδού Κηφισσίας, ούτε µε τα κουρέλια της Βάθειας και της Αγίας Τριάδος.΄΄285 

Μέσα απο την αναφορά αυτή είναι αυταπόδεικτο ότι στην Αθήνα του 19ου η ταξική 

διαστρωµάτωση είναι κατάδηλη και ο Ροίδης µέσα απο την ενδυµασία αλλά και τον 

σαφή γεωγραφικό προσδιορισµό µας πληροφορεί για την ύπαρξη της 

                                                
280 ΄΄Ο λαχανοπώλης […]  έκρινε πρέπον να καταλάβη και ικανόν µέρος του πλάτους της οδού µε 
στάµνας, κοφίνια απορριµάτων, σκαµνιά και προ πάντων µε τραπεζίου […] Την κατοχήν συνεχίζει ο 
κρεοπώλης του οποίου τα υπαίθρια άγκιστρα απειλούσι τους οφθαλµούς του διαβάτου, όταν δεν 
κρέµονται εξ’ αυτών νεόσφακτα πρόβατα.΄΄, Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Β’ , Άπαντα… ό.π., 
τ. 5ος, σελ. 149. 
281 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Γκότση ΄΄Η έννοια της καλαισθησίας, που συνδέεται όχι µε την 
κλασικότητα αλλά µε την καθαρότητα της πόλης, µεταφράζει την επιθυµία του Ροίδη για µια ευπρεπή 
εξευρωπαϊσµένη κοινωνία΄΄, Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 162-163. 
282 Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Β’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 151. 
283 Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Β’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 151. 
284 Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Β’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 152. 
285 Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Γ’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 155. 
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διαφοροποίησης αυτής.286 Ο συγγραφέας στο συγκεκριµένο σηµείο χρωµατίζει 

ποιοτικά τις κοινωνικές σχέσεις της περιόδου και µας παρέχει ποιοτικά στοιχέια 

εξαιρετικά σηµαντικά. Καταγράφει συγκεκριµένα, ότι τα µεσαία στρώµατα 

χαρακτηρίζονται απο την ΄΄τοιαύτη αυτάρκεια και ασφάλεια του άρτου της 

επιούσης΄΄
287 ενώ ΄΄εις τας πτωχικάς και αριστοκρατικάς συνοικίας, διεξάγεται 

αγριώτερος ο περί υπάρξεως αγών΄΄
288. Το µικροαστικό σώµα διαφοροποιείται απο το 

΄΄ότι ολίγισται υπάρχουσιν εκεί υπηρέτριαι και πολλαί αυθυπηρετούµεναι οικοκυραί΄΄
289 

ενώ αυτό που χαρακτηρίζει την διαβίωση τους είναι η λιτότητα και όχι η ανέχεια.290 

Όσο προχωρά στην οδό Αδριανού µας πληροφορεί ότι συναντά ΄΄ευτελή εµπορικά, 

σταµνοπωλεία, ταβέρνες και πεζοδρόµια προωρισµένα ουχί εις τους πεζοδρόµους, αλλ’ 

εις παρατάξεις πίθων, βαρελιών, πυραύνων, ραπτών και µαγείρων και ελασµάτων 

σιδηρουργείων.΄΄291 πιστοποιώντας την αναρχία που επικρατεί σε έναν απο τους 

κεντρικότερους δρόµους της πρωτεύουσας. Το θέαµα της σφαγής του τράγου και της 

ειδεχθούς σκηνής της εκδοράς των ζώων καθιστά σαφή τον κίνδυνο της κοινωνικής 

διασάλευσης, αναδεικνύοντας παράλληλα το πρόβληµα που εµφανίζεται για την 

πολιτικοκοινωνική διαπαιδαγώγηση των κατοίκων.292 Επιπλέον, ενώ οι αρχαιότητες 

προσελκύουν τους ξένους επισκέπτες293, τα ειδεχθή θεάµατα τους αηδιάζουν294 

                                                
286 Η παραπάνω καταγραφή του συγγραφέα, σύµφωνα πάντα µε την άποψη του γράφοντος, είναι 
εξαιρετικά σηµαντική για την διαδικασία κατανόησης του κοινωνικού ιστού της περιόδου. Οι 
συνοικίες και οι περιεχόµενες σ’ αυτές οικίες ορίζουν µε την ακρίβεια των γεωγραφικών ορίων την 
κοινωνική διαστρωµάτωση. Οι αστοί ζούν στις πλέον αναβαθµισµένες περιοχές (εις τας 
ακανθοσπάρτους χέρσους των περιχώρων, όπως µας είχε πληροφορήσει ο Βλάχος) στο 
βορειοανατολικό δηλαδή άστυ σε οικίες περιφραγµένες µε κήπους. Τα µεσαία και µικροαστικά 
στρώµατα ζούν κατά κύριο λόγο στο κέντρο της πόλης µε σπίτια τα οποία χαρακτηρίζονται απο την 
αγίαν απλότητα και τον αγροτισµόν ενώ τα κατώτερα στρώµατα ζούν στην νοτιοδυτική εσχατεία της 
πόλης (πιο συγκεκριµένα για τους κατοίκους των περιοχών αυτών θα µιλήσουµε στο επόµενο 
κεφάλαιο όταν και θα εξετάσουµε τα διηγήµατα του Αλεξάνδρου Παπαδιαµάντη) στην Βάθεια, την 
Πλάκα και την Αγία Τριάδα σε φτωχικά χαµόσπιτα, ενώ και τα ενδυµατολογικά τους χαρακτηριστικά 
(κουρέλια) πιστοποιούν τον περιθωριακό τους χαρακτήρα. 
287 Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Γ’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 155. 
288 Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Γ’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 155. 
289 Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Γ’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 155. 
290 ΄΄Υποβάλλονατο θεληµατικώς, πολύ µάλλον εκ πνεύµατος φειδούς παρά εξ ανεχείας΄΄, Εµµ. Ροίδης, 
Περίπατοι εις τας Αθήνας Γ’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 155. 
291 Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Γ’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 156. 
292 ΄΄Εις τοιαύτα παρίστανται καθ’ ηµέραν θεάµατα της γειτονιάς εκείνης οι παίδες και αι κορασίδες, απο 
των πρώτων αυτών ετών αποθηριούµενοι και προπαρασκευαζόµενοι να διαπρέψωσιν όχι ως 
παλληκάρια, αλλ’ ως παλληκαράδες, ως φαυλόβιοι, ως µαχαιροβγάλτες και ως ανδρογυναίκες.΄΄, Εµµ. 
Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Γ’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 157. 
293
΄΄Επρόβαλεν ανερχοµένη εκ του παρακείµενου τετραγώνου του Αδριανού µια συνοδεία Άγγλων 

αρχαιοφίλων΄΄, Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Γ’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 157. 
294 ΄΄Η εντύπωσις την οποίαν επροξένησεν εις αυτούς η τραγοσφαγία εξεδηλώθη δια ταυτοσήµου των 
τεσσάρων προσώπων των µορφασµού΄΄, Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Γ’ , Άπαντα… ό.π., τ. 
5ος, σελ. 157. 
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γεγονός που στην οπτική του δηκτικού Ροίδη αποτελεί ένα ακόµα παράδειγµα που 

σκιαγραφεί την απόσταση του ελληνικού βασιλείου απ’ τις αστικού τύπου κοινωνίες.  

Στο συµπληρωµατικό κείµενο της ενότητας των Περιπάτων, το Αι Εξοχαί των 

Αθηνών
295 ο Ροίδης µας προσφέρει πληροφορίες, για την κατάσταση της 

πρωτεύουσας, οι οποίες (όπως και αυτές που εξήχθησαν απο την ενότητα των 

Περιπάτων) είναι σηµαντικές για την κατανόηση των κοινωνικών ανισσοροπιών που 

επικρατούν στο αθηναϊκό άστυ. Ο Ροίδης καταγράφει εξ’ αρχής (όπως έχει αναφέρει 

και στα προηγούµενα χρονογραφήµατα του) ότι οι κάτοικοι των λαϊκών συνοικιών 

είναι υποχρεωµένοι να υφίστανται τις επιβαρυντικές επιπτώσεις των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων της πόλης296 για να έχουν οι αστοί καλύτερο χώρο διαβίωσης297 και 

ανετότερη πρόσβαση στην εξοχή.298 Η ανοχή των φτωχών είναι λογικό προϊόν της 

αδυναµίας που συνεπάγεται η κοινωνική τους θέση. Οι κάτοικοι των κατώτερων 

συνοικιών συνδέονται µε την έννοια του αστικού µιάσµατος, το οποίο επεκτείνεται 

πέρα απ’ αυτήν καθ΄αυτήν την φυσική βρωµιά για να συµπεριλάβει τόσο τον 

εκµαυλισµό, όσο και την ανηθικότητα. Οι κατώτερες συνοικίες εκτός απο τις 

ανθυγιεινές συνθήκες υποφέρουν και απ’ την έλλιεψη νερού, γεγονός που συµπιέζει 

ακόµα περισσότερο την ζωή των φτωχικών συνοικιών.299 O Ροίδης είναι σκωπτικός 

για τον χαρακτήρα των Ελλήνων και αναφέρει χαρακτηριστικά ΄΄Το αληθές είναι ότι 

ο Έλλην δεν συµπαθεί τα φυτά, εξαιρουµένων των προσοδοφόρων΄΄
300 και συνεχίζει 

΄΄Ολίγον φροντίζουσιν οι µη διακρινόµενοι βεβαίως επι αλσοφιλία Αθηναίοι΄΄
301 

στηλιτεύοντας τις κερδοσκοπικές συνήθειες που κυριαρχούν στον ελληνικό 

κοινωνικό σχηµατισµό. Το χρονογράφηµα κλείνει µε µια αναφορά στο Φάληρο, το 

                                                
295 ∆ηµοσιεύθηκε στο Αυτόθι στα 1896. 
296 ΄΄Πρίν εισέλθη τις εις την πάσαν άλλην πρωτεύουσαν η εξέλθη αυτής αναγκάζεται να διαβή […] είδος 
προθαλάµου χρησιµεύοντος εις πάντων όσα θα ησχήµιζον την πόλιν ή θα ήσαν οχληρά εις των πολιτών 
την όρασιν, την όσφρησιν ή την ακοήν. Εκεί ευρίσκονται αι αποθήκαι, τα σιδηρουργεία, τα ατµοκίνητα 
εργοστάσια, τα σφαγεία, τα ζωοστάσια και οσ’ άλλα αναγκάζονται παρ’ ηµίν οι δυστυχείς κάτοικοι της 
οδού Ηφαίστου, της Πλάκας, της Βάθειας και του Ψυρρή ν’ανέχωνται περι αυτούς.΄΄ , Εµµ. Ροίδης, Αι 
Εξοχαί των Αθηνών, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 203. 
297 ΄΄Τα τελευταία µέγαρα […]  είναι σχεδόν εξοχικά΄, Εµµ. Ροίδης, Αι Εξοχαί των Αθηνών, Άπαντα… 
ό.π., τ. 5ος, σελ. 203. 
298 ΄΄Ουδ’ απαιτούνται περισσότερα των δέκα λεπτών δια να εκπηδήση τις απο της πλατείας 
Συντάγµατος, εις τους θάµνους του Λυκαβηττού ή τους περί την Ακρόπολιν αγρούς΄΄, Εµµ. Ροίδης, Αι 
Εξοχαί των Αθηνών, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 203. 
299 ΄΄Η Εννεάκρονος Καλλιρόη σπανίως παρέχει ύδωρ΄΄, Εµµ. Ροίδης, Αι Εξοχαί των Αθηνών, Άπαντα… 
ό.π., τ. 5ος, σελ. 204. Παρόµοια παρατήρηση προσλαµβάνουµε και απ’ τις καταγραφές του Gaston 
Deschamps, ΄΄Η Αθήνα υποφέρει απο την έλλειψη νερού. Οι Αθηναίοι που δεν αρκούνται στις λίγες και 
ανθυγιεινές στέρνες, είναι υποχρεωµένοι να προµηθεύονται νερό απο τις πηγές του Υµηττού.΄΄, G. 
Deschamps,  ό.π., σελ. 61. 
300 Εµµ. Ροίδης, Αι Εξοχαί των Αθηνών, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 204. 
301 Εµµ. Ροίδης, Αι Εξοχαί των Αθηνών, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 207. 



 70 

οποίο είναι ένας κοσµοπολίτικος προορισµός για τα µεσαία και κυρίως για τα 

ανώτερα στρώµατα.302 Η ανάπτυξη της περιοχής είναι σύµφωνα µε τον Ροίδη 

αποτέλεσµα των κερδοσκοπικών δραστηριότήτων303 και είναι σύµφυτη µε την τάση 

των ελλήνων αστών να αφοµοιώσουν τα ευρωπαϊκά ήθη. 

Στα Ευτυχήµατα της Αρρώστιας
304 ο Ροίδης χρησιµοποιώντας ένα πρόδηλα 

ειρωνικό και δηκτικό τίτλο, θίγει τα προβλήµατα και τα ζητήµατα στα οποία 

αναγκάζεται να ανταπεξέλθει ένας σύγχρονος κάτοικος της πόλης, τις υποχρεώσεις 

απέναντι στην οικογένεια305 και αυτές που συνεπάγονται οι εκτεταµένες αστικές 

κοινωνικές σχέσεις. Ο συγγραφέας θίγει µε εκπληκτική ευφυεία τις λεγόµενες 

κοινωνικές υποχρεώσεις οι οποίες αποτέλεσαν λογικό προϊόν της µετεξέλιξης της 

κοινωνικής δοµής.306 Ο Ροίδης κάνοντας αναφορές στους διαβάτες και την αδιαφορία 

που τους χαρακτηρίζει ακόµα και προς τους νεκρούς, ουσιαστικά αναδεικνύει πως η 

αστικοποίηση δηµιουργεί ένα ανοµοιογενές πλήθος (το οποίο περπατά στους δρόµους 

και δεν χαρακτηρίζεται απο κανένα αίσθηµα) και θίγοντας παράλληλα ένα θέµα το 

οποίο θα αποτελέσει και αντικείµενο του επόµενου κειµένου. 

Ο ∆ιαβάτης
307 είναι ένα κείµενο τεκµήριο για τον 19ο αιώνα και συνιστά τον 

απολογισµό των αστικών διαδικασιών που συντελέστηκαν στην Αθήνα την 

συγκεκριµένη περίοδο. Το κείµενο έχει αυταπόδεικτα αστικό χαρακτήρα για τον 

οποίο ο συγγραφέας µας πληροφορεί απο την πρώτη παράγραφο του κειµένου 

΄΄Μόλις ίσως απο δεκαπέντε ή είκοσιν ετών (δηλαδή γύρω στα 1875-1880, καθώς το 

κείµενο γράφεται στα 1900) αφού απέκτησαν αι Αθήναι περι τας εκατόν πεντήκοντα 

                                                
302 ΄΄Όπου συνεκάλει το ανθόγαλα της αθηναϊκής κοινωνίας εις αλησµόνητους µεταµεσηµβρινάς 
πανηγύρεις΄΄, Εµµ. Ροίδης, Αι Εξοχαί των Αθηνών, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 209. 
303 ΄΄Παντός άλλον συντελέσαν εις την ταχίστην πρόοδον του συνοικισµού ήτο η κερδοσκοπία΄΄, Εµµ. 
Ροίδης, Αι Εξοχαί των Αθηνών, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 209. Ο Γιάννης Καιροφύλας, παρα τον 
δηµοσιογραφικό χαρακτήρα των καταγραφών του, µας παρέχει σηµαντικά στοιχεία για την αναπτυξη 
της περιοχής. Μας πληροφορεί ότι το Φάληρο ήταν στην ουσία ένα θέρετρο, καλά οργανωµένο στο 
οποίο συγκεντρωνόταν τα πλούσια κοινωνικά στρώµατα. Έτσι, η Φαληροµανία οδήγησε στην 
οικοδόµηση πολυυάριθµων οικιών και στη εξαιρετικά γοργή ανάπτυξη του τόπου., Γιαν. 
Καιροφύλλας, Η Αθήνα και οι Αθηναίοι 1834-1934, Εκδόσεις Φιλλοπότη, Αθήνα [χ.χ], τ. 1ος, σελ. 52-
53. Οι διασκεδάσεις του Φαλήρου έγιναν αγαπηµένο µοτίβο για την αστική πεζογραφία της περιόδου. 
Ας µην ξεχνάµε ότι και ο Άγγ. Βλάχος στο διήγηµα του Πρώτος Λαχνός µας πληροφορεί ότι τα παιδία 
του πλούσιου ήρωα, κ. Περδίκη συχνάζουν στα θέατρα του Φαλήρου. O Deschamps αναφέρει ότι 
παρότι το  Φάληρο πριν απο µερικά χρόνια ήταν µια έρηµη ακρογιαλιά, σήµερα είναι µια εµφανίσιµη 
πόλη, η παραλία φωτισµένη απο µια σειρά ηλεκτρικές λάµπες ενώ έχει παραφορτωθεί µε άχαρα 
ξενοδοχεία, όπου κάθε βράδυ παίρνει το δείπνο της η επίσηµη κοινωνία, G. Deschamps, ό.π., 68. 
304 ∆ηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Εµπρός την 11/1/1898. 
305 ΄΄Την γυναίκα σου, τα τέκνα σου΄΄, Εµµ. Ροίδης, Τα Ευτυχήµατα της Αρρώστιας, Άπαντα… ό.π., τ. 
5ος, σελ. 254. 
306 ΄΄Τας επισκέψεις, τα επισκεπτήρια, τας εθνικάς και βασιλικάς εορτάς΄΄, Εµµ. Ροίδης, Τα Ευτυχήµατα 
της Αρρώστιας, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 254. 
307 ∆ηµοσιεύθηκε στην Ακρόπολις στις 25/12/1990. 
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χιλιάδας κατοίκους, δύναται τις να ίδη εις τας οδούς αυτών διαβάτας, αι δε επαρχιακαί 

πόλεις της Ελλάδας, ως και των πλείστων άλλων τόπων, αγνοούσι ακόµη τι είναι 

διαβάτης΄΄
308 Με την καταγραφή αυτή του Ροίδη, προσλαµβάνουµε ότι τα τελευταία 

είκοσι χρόνια του 19ου, µέσα απο την διαδικασία της αστικοποίησης παρατηρείται µια 

ραγδαία αύξηση του πληθυσµού της πρωτεύουσας. Απο το 1875, η Αθήνα απορροφά 

το σύνολο σχεδόν της αύξησης που σηµειώνεται στον αστικό πληθυσµό ολόκληρης 

της χώρας. Κατά τον τρόπο αυτό, ο Ροίδης, µέσα απ’ την λογοτεχνική έµπνευση και 

την πολιτική του συννείδηση, θα συµπυκνώσει στο σώµα του ∆ιαβάτη ( οποίος 

παρουσιάζεται σαν µια αφηρηµένη αναλυτική κατηγορία) το σύνολο των αστικών 

διεργασιών.309  

Το κύρια χαρακτηριστικά του ∆ιαβάτη είναι ότι ΄΄σπεύδει πάντοτε να µεταβή 

εις άλλον τόπον΄΄
310 και ότι ΄΄το µόνον πράγµα προς τον οποίον οµοιάζει ακριβέστατα 

ο διαβάτης είναι ο άλλος διαβάτης΄΄
311. Κατά τον τρόπο αυτό, η κοινωνική 

παρατηρητικότητα και η λογοτεχνική έµπνευση του Ροίδη, συνθέτουν ένα µανιφέστο 

της εγκαθίδρυσης των αστικών κοινωνικών σχέσεων το τελευταίο τέταρτο του 19ου 

αιώνα. Ο συγγραφέας φανερά επηρεασµένος απο το έργο των Edgar Allan Poe και 

του Charles Baudelaire (oι οποίοι είχαν καταξιώσει το πλήθος της µεγαλούπολης ως 

µείζον θέµα σύγχρονης πεζογραφίας και ποίησης) µας βοηθά να προσλάβουµε την 

αστική συγκέντρωση των ύστερων δεκαετιών του 19ου και πώς η συγκέντρωση αυτή 

διαφοροποιεί δοµικά τις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων, σχηµατίζοντας µια 

ανοµοιογενή και άµορφη µάζα ανώνυµου πλήθους.312 Το άστυ διαλύει την 

προσωπική ταυτότητα, έτσι ο διαβάτης µπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε ΄΄Εραστής, 

κερδοσκόπος, εφηµεριδογράφος, δικαστής, νεκροθάπτης, αυλάρχης, πρωτοκολλητής, 

πρέσβυς ή καπνοπώλης, βουλευτής, κλέπτης, µέθυσος, επαίτης ή αστυνοµικός 

κλητήρας.΄΄313 αναφορά η οποία πιστοποιεί ότι (παρότι το µέγεθος της Αθήνας δεν 

είναι ανάλογο µε τις µεγαλουπόλεις της Ευρώπης) η αστικοποίηση και το αστικό 

φαινόµενο είναι εξαιρετικά έντονες κοινωνικές εκφάνσεις αναδεικνύοντας την 

αναντίρρητη κυριαρχία των αστικών κοινωνικών σχέσεων. Έτσι, ο Ροίδης (και ο 

Μητσάκης µε τις Οµιλίες του ∆ρόµου, 1892, που θα εξεταστούν στο τέταρτο 

                                                
308 Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ιαβάτης, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 321.  
309 Αθ. Γεωργαντά, Ο ∆ιαβάτης του Ροίδη (1900): Ένας ήρωας του αστικού χώρου, στο Χαρίλαος 
Τρικούπης και η εποχή του… ό.π.,σελ. 634. 
310 Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ιαβάτης, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 321. 
311 Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ιαβάτης, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 321. 
312 Αθ. Γεωργαντά, ό.π.,σελ. 637-638. 
313 Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ιαβάτης, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 322. 
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κεφάλαιο της συγκεκριµένης εργασίας) χρησιµοποιώντας την αστική µορφή του 

διαβάτη, µέσα απο µια σύλληψη εκπληκτική, µας καταδείχνει εναργώς το αστικό 

φαινόµενο και µας µεταφέρει για πρώτη φορά στα ελληνικά γράµµατα το 

συναίσθηµα της µοναξιάς µέσα στο πλήθος. Τα λόγια του είναι διεισδυτικά και 

σκιαγραφούν µε σαφήνεια την ψυχοσύνθεση του ανώνυµου διαβάτη της 

πρωτεύουσας. Γράφει χαρακτηριστικά ΄΄Όσον πυκνότεροι είναι οι διαβάται, τόσον 

µάλλον αισθάνεται τις εαυτόν µεµονωµένον΄΄
314 και ακόµα πιο δηλωτικά ΄΄Ουδαµού 

όσον κατά τας παρελάσεις ταύτας διαβατών, εκδηλούται τόσον εµφαντικώς ο έµφυτος 

ηµών εγωισµός και η έλλειψις παντός αισθήµατος ανθρώπινης αδελφότητος και 

αλληλεγγύης.΄΄315 Ο ατοµισµός και η συνακόλουθη διάλυση οποιουδήποτε 

συλλογικού αισθήµατος είναι µια απο τις κυριότερες εκφράσεις του αστικού 

φαινοµένου. Έτσι, παρά την συχνή ανθρώπινη επαφή, ΄΄τόσον χαλαραί αι προς τους 

ψαύοντος τον αγκώνα ηµών΄΄
316 η ουσιαστική επαφή είναι ανεπαίσθητη και 

΄΄δι’αποστάσεως ακαταµετρήτου΄΄
317 αναδεικνύοντας την µοναχικότητα και την 

εξύψωση της ατοµικότητας που συνεπάγεται η διαφοροποίηση του κοινωνικού 

προτσες.318 

Ο Ροίδης, ολοκληρώνοντας το κείµενο µας εκπλήσει µε την διεισδυτικότητα 

που χαρακτηρίζει την γραφή και την οπτική του, όταν και αναφέρει ότι σε εξαιρετικές 

περιστάσεις ΄΄παρατηρείται παρα τις διαβάταις έκτακτον φαινόµενον, ή σύµπτωσις παρ’ 

αυτοίς αισθήµατος εις πάντας κοινού΄΄
319 τότε ΄΄Αι διεσπαρµέναι, ασύνδετοι και 

άσχετοι αυταί µονάδες φαίνονται ελαυνόµεναι υπο ενός και του αυτού πόθου εις 

επιδίωξιν του αυτού πράγµατος, το οποίον θεωρούσι ως εξ’ ίσου εις πάντας συµφέρον 

ή, ως συνειθίζουσι τότε να λέγουσι, ως συµφέρον του έθνους.΄΄320. Οι αναφορές αυτές 

αποτελούν προοικονοµία γι’ αυτά που θα ακολουθήσουν και συγκεκριµένα για το 

πάθος που χαρακτήριζε τον ελληνικό πληθυσµό, παραµονές του πολέµου του 1897, 

όταν ο ελληνικός στρατός ηττήθηκε ολοκληρωτικά απο τον τουρκικό παρότι οι 

«διαβάτες του Ροίδη» ΄΄µετ’ ενθουσιασµού εκραύγαζον […] προ τριετίας: Ζήτω ο 

                                                
314 Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ιαβάτης, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 323. 
315 Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ιαβάτης, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 324. 
316 Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ιαβάτης, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 324. 
317 Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ιαβάτης, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 324. 
318 Ο Marx καταγράφει στα Grundrisse, ́΄Η αρχή της ιδιότητας του πολίτη-ιδιώτη, δηλαδή της 
κοινωνίας των ιδιωτών, είναι η απόλαυση και η δυνατότητα της απόλαυσης […] Η κοινωνιά των 
ιδιωτών είναι η αρχή της ατοµικότητας στον υπέρτατο βαθµό της, η ατοµική ύπαρξη είναι ο κυρίαρχος 
κοινωνικός δεσµός΄΄, K. Marx, Grundrisse: foundations of the critique of political economy, Allen 
Lane, New Left Review, London, 1973, σελ. 541-542. 
319 Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ιαβάτης, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 324. 
320 Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ιαβάτης, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 324. 
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πόλεµος!΄΄321. Η τελευταία του καταγραφή σχετίζεται µε το πολυπληθές 

συλλαλητήριο το οποίο έλαβε χώρα στις 8/1/1895 οπου αντιτρικουπικοί 

συγκρούστηκαν µε φίλους του τρικουπικού κόµµατος (σ’ αυτό εµφανίστηκε και ο 

µετέπειτα βασιλέας Κωνσταντίνος τασσόµενος µε το µέρος των αντιτρικουπικών) 

κάτω απ΄την ανοχή της χωροφυλακής.322 Μετά τα γεγονότα στο πεδίο του Άρεως, ο 

Τρικούπης υπέβαλε την παραίτηση του στον βασιλία Γεώργιο τον Α’, στην συνέχεια 

ηττήθηκε στις εκλογές του 1895 και εγκατέλειψε την Ελλάδα για την Γαλλία (όπου 

και πέθανε στις Κάννες στα 1896). Έτσι, ο Ροίδης ολοκληρώνει µε την εξής φράση (η 

οποία αποτελεί µια απ’ τις ελάχιστες αναφορές του για την αποµάκρυνση του 

Τρικούπη
323) ΄΄Πλήρεις ενθουσιασµού ήσαν οι υπο την οδηγίαν του αξιότιµου κ. 

Μπακαλοπούλου µεταβάντες εις το Πολύγωνον όπως εξωστρακίσωσι τον Τρικούπην. 

Άχαρι και ταπεινόν βεβαίως είναι του διαβάτου ο συνήθης εγωισµός, αλλά πολύ 

ακινδυνότερον του εκτάκτου αυτού ενθουσιασµού.΄΄324 Με την αναφορά αυτή για το 

πλήθος ο Ροίδης δείχνει την µετατροπή διαφορετικών κοινωνικών οµάδων (απο 

ζητιάνων µέχρι και βουλευτών όπως είχε καταγράψει παραπάνω) σε οιστρήλατη µάζα 

µε την εκδήλωση µιας συλλογικής συµπεριφοράς, µέσα απο την συσπείρωση και την 

χειραγώγηση της λαϊκής δύναµης. 

Το τελευταίο κέιµενο που θα εξεταστεί στο συγκεκριµένο κεφάλαιο είναι το 

εκπληκτικά δοσµένο διήγηµα του συγγραφέα, Το παράπονο του Νεκροθάπτου
325. Στο 

συγκεκριµένο κείµενο ενσωµατώνονται πολλά απο τα στοιχεία της κριτικής του 

συγγραφέα (τα οποία προσλάβαµε στα χρονογραφήµατα της ενότητας αυτής), αλλά 

εδώ ο κριτικός έλεγχος καθίσταται αποτελεσµατικότερος χάρι στην δραµατοποίηση 

της αφήγησης.326 Μέσα απο την δραµατική εξιστόρηση των ατυχιών του κεντρικού 

ήρωα, του Αργύρη Ζώµα και τα πολιτισµικά ασύµβατα σχόλια του αφηγητή-

συνοµιλητή, ο Ροίδης παρουσιάζει µέσα απο το δηκτικό ύφος και τα ευφάνταστα 

λογοτεχνικά του σχόλια τις συµφορές των φτωχών κατοίκων του άστεως 

                                                
321 Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ιαβάτης, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 324. 
322 Αθ. Γεωργαντά, ό.π.,σελ. 647. 
323 Σε ένα κείµενο, που δηµοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 1900 στο περιοδικό Το Περιοδικόν µας, ο 
Ροίδης δείχνει µε ενάργεια ότι πρόκειται για υποστηρικτή του τρικουπικού κόµµατος. Τα λόγια του 
είναι χαρακτηριστικά ΄΄Πρόγραµµα σαφές και ωρισµένον πρώτος διετύπωσεν ο Τρικούπης και 
ηκολούθησε καθ’όλον αυτού τον βίον απαρεγκλίτως.΄΄ και ακόµα πιο δηλωτικά ΄΄Το πρόγραµµα τούτο 
δεν δυνάµεθα κάλλιον να ορίσωµεν ή λέγοντες ότι απέβλεπε προ πάντων εις την ελάττωσιν της 
αποστάσεως, ήτις εχώριζε την Ελλάδα απο των ευνοµουµένων κρατών.΄΄, Εµµ. Ροίδης, Ο Χαρίλαος 
Τρικούπης, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 296. 
324 Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ιαβάτης, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 324. 
325 ∆ηµοσιεύθηκε σε συνέχειες στην εφηµερίδα Εφηµερίς 19-26/11/1895. 
326 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 163. 
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διαγράφοντας (µέσα απο την αντίθεση των δύο συνοµιλητών) µε καθαρότητα το 

κοινωνικοοικονοµικό κενό ανάµεσα σε δυο κόσµους. 

Η πρώτη σκηνή του διηγήµατος εκτυλίσσεται µε την επίσκεψη του αφηγητή- 

συγγραφέα στο Β΄Νεκροταφείο των Αθηνών, το λεγόµενο λαϊκό νεκροταφείο στην 

Βάθεια. Ο µεσοαστός αφηγητής καταφθάνει στο κοιµητήριο για να επισκεφθεί τον 

τάφο του φίλου του και παράλληλα να εκπληρώσει την προτίµηση του για εξωχικούς 

περιπάτους.327 Οι αναφορές του Ροίδη, όπως µας πληροφορεί η Γεωργία Γκότση328, 

παραπέµπουν (όχι χωρίς κάποια ειρωνία) στην συµβατική αναζήτηση του rus in urbe, 

η οποία ανταποκρινόταν στην επιθυµία των αστών για περιπάτους αναψυχής και 

χώρους πρασίνου εντός του µητροπολιτικού κέντρου. Ο Ροίδης, έντεχνα, υιοθετεί την 

στάση του καλλιεργηµένου αστού (καθώς περιεργάζεται τον χώρο του κοιµητηρίου 

µε τον φλεγµατικό και αγγλικανικό τρόπο του φυσιοδίφη) και µας παρέχει 

πληροφορίες για την παιδική και νεανική θνησιµότητα. Τα λόγια του είναι 

χαρακτηριστικά ΄΄Το πλήθος των προώρων θανάτων πρέπει να αποδοθή εις το ότι 

έκτακτος και δι’ αυτάς τας Αθήνας είναι της συνοικίας εκείνης η ρυπαρότης και 

πνιγιρότεραι αι αναθυµιάσεις.΄΄329 Η αυξηµένη θνησιµότητα των νέων ανθρώπων, 

ιδίως των γυναικών του λαϊκού άστεως είναι ένα απο τα βασικότερα κοινωνικά 

φαινόµενα του 19ου αιώνα.330 Έτσι, η δηκτική ειρωνία του Ροίδη, είναι εκπληκτική 

για µια ακόµα φορά ΄΄ Εξαιρετικώς ανθηρόν είναι του Χάρωνος της Βάθειας το 

Χαρέµι.΄΄331 

Στην χρονικά τελευταία του επίσκεψη, κατά την οποία θα συντελεστεί η 

πλοκή του διηγήµατος, ο συγγραφέας παρατηρεί το κοιµητήριο και µας πληροφορεί 

ότι ΄΄Αι κυπάρισσοι είχον µεγαλώσει, ο πληθυσµός των νεκρών ήτο τετραπλάσιος και οι 

σταυροί τόσον πυκνοί.΄΄332 Η καταγραφή αυτή του Ροίδη πιστοποιεί την διόγκωση του 

                                                
327 Τα λόγια του Ροίδη είναι χαρακτηριστικά ΄΄Με ήρεσκεν ο περίπατος εκείνος΄΄ και πιο συγκεκριµένα 
΄΄Πλήν της πεδιάδος της Βάθειας δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο µέρος εις τας Αθήνας το οποίον να 
προξενεί εις τον θεατήν την εντύπωσιν της ευρυχωρίας.΄΄, Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, 
Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 77. 
328 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 164. 
329 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 78. 
330 Οι πληροφορίες που καταγράφει η Λύντια Τρίχα είναι αντιπροσωπευτικές και µας βοηθούν για την 
ευρύτερη κατανόηση του συγκεκριµένου ζητήµατος. Όπως προκύπτει απο της αναφορές της 
συγγραφέος, οι κακές συνθήκες υγιεινής, η έλλειψη των νοσοκοµείων και η αναποτελεσµατικότητα 
των υφιστάµενων θεραπευτικών µέσων ευνοούσαν την εξάπλωση των επιδηµιών. Στην δεκαετία του 
1880, η µεγαλύτερη σε διάρκεια και σε θύµατα επιδηµία ήταν της ευλογιάς. Προσβλήθηκαν στην 
Αθήνα 1400 περίπου άτοµα και πέθαναν 400, κυρίως παιδιά και νέοι µέχρι 30 ετών, Λύντια Τρίχα, 
Συνθήκες υγείας και υγιεινής στην δεκαετία του 1880, στο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του… 
ό.π.,σελ. 391-392. 
331 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 78. 
332 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 80. 
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πληθυσµού των υποβαθµισµένων περιοχών της πόλης αλλά παράλληλα σκιαγραφεί 

την παθογόνα κατάσταση τους, η οποία συνάδει µε την αυξηµένη θνησιµότητα η 

οποία παρατηρείται. Στην επίσκεψη αυτή ο συγγραφέας θα συναντήσει τον 

νεκροθάπτη του κοιµητηρίου, τον οποίο είχε γνωρίσει στην Συρά προ εικοσαετίας. 

Μέσα απο την διήγηση του Αργύρη και τις φλεγµατικές ανταπαντήσεις του αστού 

αφηγητή, ο Ροίδης θα διαγράψει το διαλεκτικό ζεύγµα µεταξύ πόλης και υπαίθρου, το 

οποίο αποτελεί ένα απο τα πλέον προσφιλή λογοτεχνικά µοτίβα της αστικής 

πεζογραφίας του ύστερου 19ου. Έτσι στην προκειµένη περίπτωση η Σύρα συνδέεται 

µε την µεγάλη οικογένεια333, τον σεβασµό των συµπατριωτών του ήρωα334 και 

κυρίως µε ιδιοποίηση κέρδους, την οποία συνεπάγονται τα ιδιοκτησιακά 

δικαιώµατα.335 Η ηθική και υλική κατάπτωση του ήρωα συνάδει µε την µετοίκηση 

του στην Αθήνα. Η άσχηµη τροπή της οικογένειας του Αργύρη αφορµάται απο τον 

ερχοµό στο νησί ενός Αθηναίου υποψηφίου βουλευτή και την εµπιστοσύνη του ήρωα 

στις πελατειακές ρητορείες του τελευταίου. Τα λόγια του Αργύρη είναι δηλωτικά 

΄΄Θα µε διόριζε σε καλη θέσι, εδώ ή στην Αθήνα, θα εγλύτωνε τον κουνίαδο µου πού 

είχαν φυλακή για λαθρεµπόριο, θα έβαζε τον γυίο µου υπότροφο και δεν θυµούµαι πόσα 

άλλα.΄΄336 Η διείσδυση µορφών νέας πολιτικής συµπεριφοράς για τους κατοίκους της 

Σύρας, οι οποίοι δεν είχαν σχέση µε τους εκλογικούς αγώνες απ’ το κρατικό κέντρο, 

εγκαινιάζει την σειρά των ταπεινώσεων που υφίσταται ο Αργύρης. Οι πελατειακές 

σχέσεις διαγράφονται χαρακτηριστικά µέσα απο την ασσυµετρία και την τραγικότητα 

της φωνής του ήρωα ΄΄Την ηµέραν που επήγα να τον αποχαιρετήσω ευρήκα εκεί πολύ 

κόσµο, αγροφύλακες, δασκάλλισες, ταµπάκηδες, φαναρτζήδες, διάκους, καντηλανάφτες, 

σκουπιδοξύστες, και αυτόν ακόµη τον µπόγια των σκύλων.΄΄337 Απο την στιγµή που θα 

µεταφερθεί στον διευρυµένο και πολυπληθή χώρο της πρωτεύουσας, η σχέση µεταξύ 

του επαρχιώτη και του πολιτικού εκφυλίζεται και καθιστά τον ήρωα και την 

οικογένεια του έρµαια των καταστάσεων. Ο Ροίδης µέσω των προσφιλών 

λογοτεχνικών του σχηµάτων (παρατάξεις ανόµοιων εννοιών, απροσδόκητες 

συνδέσεις και ευφάνταστες παροµοιώσεις) και το φιλολογικό παράδειγµα του 

                                                
333 ΄΄Έκαµνε πολλά παιδιά. Ένα το χρόνο, οκτώ χρόνια αραδειαστά΄΄, Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του 
Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 83. 
334 ΄΄Ήρχονταν απο µακριά οι Συριανοί΄΄, Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., 
τ. 5ος, σελ. 83. 
335 ΄΄Να καλοπλερώνουν τ’ αυγά, τα µαρούλια, τα σύκα και το τυρί µας΄΄, Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του 
Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 83. 
336 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 83. 
337 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 85. 
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Νεκροθάπτη συµπυκνώνει τα δεινά που υφίσταται στην Αθήνα ο εσωτερικός 

µετανάστης. Μέσα απο την ιστορία και τις συµφορές του ήρωα ο συγγραφέας 

αποδίδει σχηµατικά την εγκαθίδρυση των αστικών σχέσεων στην παραγωγή, την 

πλήρη αποξένωση των ανθρώπων απο τα µέσα παραγωγής ενώ αποδίδει µε 

εκπληκτικό τρόπο τις νέες διεργασίες που προκαλεί το αστικό φαινόµενο και η 

παρεπόµενη αστικοποίηση.338 Ο Αργύρης ασχολούνταν µε έναν τύπο περιαστεακής 

                                                
338 Στο συγκεκριµένο σηµείο είναι σκόπιµο να γίνει µια παρατήρηση η οποία αναδεικνύει (σύµφωνα 
πάντα µε την άποψη του γράφοντος) τον εξαιρετικά σηµαντικό χαρακτήρα των λογοτεχνικών 
καταγραφών της συγκεκριµένης περιόδου. Το παράπονο του Νεκροθάπτου εκφράζει όπως θα διαφανεί 
στο ανάπτυγµα της έρευνας, την εγκαθίδρυση των αστικών κοινωνικών σχέσεων στο µεγαλύτερο 
αστικό κέντρο του ελληνικού βασιλείου, την Αθήνα. Το κείµενο του Ροίδη, πρέπει να αναγνωσθεί 
παράλληλα µε την Λυγερή του Ανδρέα Καρκαβίτσα για να αναδείχθούν οι διαδικασίες µετάβασης του 
ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού την συγκεκριµένη περίοδο. Στην Λυγερή ο Καρκαβίτσας, θα 
διαγράψει την διαδικασία της βίαιης διείσδυσης των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων στην 
προκαπιταλιστική ύπαιθρο και πως αυτή θα µετέβαλλε τον χαρακτήρα του κυρίαρχου τρόπου 
παραγωγής. Έτσι, τα δυο συγκεκριµένα λογοτεχνήµατα καταγράφουν την διαδικασία αποσάθρωσης 
των προκαπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων και διαγράφουν λογοτεχνικά την επαναστατική τάση του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής να δηµιουργεί έναν κόσµο ΄΄καθ’ εικόνα του΄΄. Μια συνοπτική 
σταχυολόγηση ληµµάτων απ΄την Λυγερή θα αναδείξει την εντυπωσιακή διατύπωση των δυο 
λογοτεχνών. Έτσι, ο έµπορος που θα στεφανωθεί την Λυγερή δεν είναι ένας έµπορος που προσπαθεί να 
πλουτίσει τίµια (όπως ο άνευρος Λουκής Λάρας για παράδειγµα) αλλά κάποιος που λατρεύει 
φετιχιστικά τα χρήµατα καθώς ΄΄Εις το ψαύσιµον των γλοιωδών και µουχλιασµένων χαρτονοµισµάτων, 
τα οποία εσύναζε απ’ τους πελάτας του, αποκάλυπτε θελκτικάς ιδανικής τρυφερότητος απολαύσεις΄΄, 
Ανδ. Καρκαβίτσας, Η Λυγερή, (φιλολ. επιµ.) Π.∆. Μαστροδηµήτρης, Ίδρυµα Κώστα και Ελένης 
Ουράνη, Αθήνα, 1994, σελ. 141. Ο Γιώργος ο καρολόγος (που ερωτεύεται η ηρωίδα) είναι τίµιος και 
βασίζεται στην χειρονακτική εργασία, στους στιβαρούς βραχίονας όπως µαρτυρά ο Καρκαβίτσας, 
γεγονός που µας επιτρέπει να µιλήσουµε για την εµπορευµατοποίηση της εργατικής δύναµης και την 
διείσδυση των αστικών σχέσεων παραγωγής στην ύπαιθρο. Η ηρωίδα δεν είναι µονάχα η κόρη που 
υποκύπτει στην πατρική βούληση και στο οικογενειακό συµφέρον (το οποίο είναι αντανάκλαση των 
εγχρήµατων σχέσεων) αλλά είναι το λογοτεχνικό παράδειγµα της κοινωνικής εξέλιξης το οποίο 
θυσιάζεται στον βωµό του χρήµατος. Η Λυγερή αφού παντρεύεται τον άνθρωπο που µισεί και 
απεχθάνεται παρουσιάζεται απο τον συγγραφέα σαν τον εσταυρωµένο Χριστό καθώς είχε ΄΄εκείνην την 
έκφρασιν της παραδοχής των τετελεσµένων την οποίαν είχεν ο Χριστός επι του σταυρού του΄΄, Ανδ. 
Καρκαβίτσας, Η Λυγερή…, ό.π.,σελ. 116, ενώ καταλήγει µε την πλήρη προσαρµογή της στις νέες 
συνθήκες αφού ΄΄η αφοµοίωσις επήλθε πλήρης΄΄., Ανδ. Καρκαβίτσας, Η Λυγερή…, ό.π.,σελ. 160. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα δύο λογοτεχνικά κείµενα εκφράζουν την διαδιακασία του 
καπιταλιστικού µετασχηµατισµού, η οποία αφού επικρατήσει στο αστικό κέντρο, διεισδύει στην 
φυσική οικονοµία και προσπαθεί να µετασχηµατίσει τις παραγωγικές σχέσεις (είναι χαρακτηριστικό 
ότι το διήγηµα του Ροίδη δηµοσιεύεται στα 1895, ενώ η νουβέλα του Καρκαβίτσα στα 1900, ένα 
χρονικό άνισµα εναρµονιζόµενο µε την διαδικασία αυτή). Στον Καρκαβίτσα, ο αφηγηµατικός µύθος 
οργανώνεται γύρω απ’ την αντίθσεη παράδοση-εκσυγχρονισµός και αποκτά δραµατική-λογοτεχνική 
µορφή µέσα απ’ την αναµέτρηση δύο κοινωνικών στρωµάτων, των καρολόγων και των εµπόρων. Η 
οριστική επικράτηση του εµπόρου εις βάρος του καρολόγου, σηµατοδοτεί την εισβολή του κεφαλαίου 
στην ελληνική ύπαιθρο και την αναπόδραστη µεταλλαγή της παραδοσιακής αγροτικής κοινωνίας. 
Είναι µια διαδικασία σύµφυτη µε αυτή που περιέγραψαν οι Marx και Εngels στο Κοµµουνιστικό 
Μανιφέστο ΄΄Η αστική τάξη κατέστρεψε όλες τις φεουδαρχικές και ειδυλλιακές σχέσεις […] και δεν 
άφησε κανένα άλλο δεσµό ανάµεσα σε άνθρωπο και σε άνθρωπο εκτός απο το γυµνό συµφέρον, απ’ την 
αναίσθητη «πληρωµή τοις µετρητοίς»΄΄, K. Marx & Fr. Engels, Μανιφέστο… ό.π., σελ. 28, και ακόµα 
πιο χαρακτηριστικά ΄΄ (Η αστική τάξη) αναγκάζει όλα τα έθνη να δεχθούν τον αστικό τρόπο παραγωγής 
αν δεν θέλουν να χαθούν. Τα αναγκάζει να εισάγουν στην χώρα τους τον λεγόµενο πολιτισµό, δηλαδή να 
γίνουν αστοί. Με µια λέξη δηµιουργεί έναν κόσµο κατ’ εικόνα της.΄΄, K. Marx & Fr. Engels, 
Μανιφέστο… ό.π., σελ. 30. Έτσι, ο χώρος στην νουβέλα του Καρκαβίτσα αποτελεί την µικρογραφία 
µιας παραδοσιακής, αγροτικής κοινωνίας στην οποία εισβάλει ο αστικός πολιτισµός και µεταβάλλει 
τον κοινωνικό ιστό της.  
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γεωργίας, καθώς ζούσε απο την εµπορευµατοποίηση ευπαθών γεωργοκτηνοτροφικών 

και αλιευτικών προϊόντων των οποίων η ζήτηση εξαρτιόταν απο την ύπαρξη µιας 

αστικού τύπου αγοράς. Η οικονοµική παρακµή της συριανής κοινωνίας και η 

διείσδυση των νέων κοινωνικών σχέσεων µε την µορφή του πελατειακού συστήµατος 

συµπιέζουν κοινωνικοοικονοµικά τον ήρωα σε υποπρολεταριακού τύπου 

απασχολήσεις καταρχάς σε αχθοφόρο και στην συνέχεια σε νεκροθάπτη. Το 

σαρκαστικό σχόλιο του ήρωα συµπυκνώνει την συναίσθηση της παραπάνω 

µετάβασης ΄΄Απο νοικοκύρης νεκροθάπτης. Άσχηµη αλλαξιά!΄΄.339 Ο Αργύρης ξεπουλά 

τα υπάρχοντα του ενώ η κοινωνική και οικονοµική του κατάπτωση συνεχίζεται µε 

την µετακίνηση του σε µια τρώγλη ΄΄σε ένα χαρβαλωµένο καλύβι΄΄
340, το οποίο έχει 

παρόλα ταύτα υψηλότατο ενοίκιο ΄΄δεκαπέντε δραχµές το µήνα΄΄
341. Ο Αργύρης µε 

την εκποίηση της περιουσίας του στην Σύρο, είχε αγοράσει µετοχές των 

σιδηροδρόµων Πελοποννήσου (τον είχε πείσει ο βουλευτής να προχωρήσει στην 

παραπάνω κίνηση). Πάνω στις µετοχές αυτές είχε στηθεί ένα κανονικό χρηµατιστικό 

παίγνιο και έτσι η ολοκληρωτική τους υποτίµηση παρέσυρε τους επενδυτές της. Με 

την απαξίωση των µετοχών η οικογένεια του ήρωα περιθωριοποιείται ακόµα 

περισσότερο και συντελείται αποφασιστικά η αναπόδραστη εξαθλίωση της342. Ο 

συγγραφέας µέσα απο το κερδοσκοπικό αυτό παίγνιο συνοψίζει την περιπέτεια 

πολλών επενδυτών της εποχής, οι οποίοι απροστάτευτοι καθώς ήταν απέναντι στις 

κερδοσκοπικές δραστηριότητες, είδαν τις περιουσίες τους να εξαφανίζονται. Η 

οικογένεια ξεπουλά ακόµη και τα υπάρχοντα της, ενώ η υλική της αβεβαιότητα 

ενισχύεται απ’ την αδυναµία εξεύρεσης εργασίας. Η υλική έκπτωση συµπυκνώνεται 

όπως µας πληροφορεί ο Αργύρης απο τα είδη διατροφής της οικογένειας ΄΄∆ύο 

µουχλά ψωµιά απο το µπαγιατοπάζαρο΄΄
343 καθώς και ΄΄αγριόρροκες και 

                                                
339 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 89. 
340 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 86. 
341 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 86. 
342 ΄΄Απο εννενήντα δραχµές εξέπεσαν την άλλη µέρα εις ογδοήκοντα δυο, κ’ έπειτα εβδοµήντα, πενήντα, 
σαράντα, είκοσι, εως ότου δεν τους ήθελε κανένας σε καµµία τιµή΄΄, Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του 
Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 87. Το µοτίβο των χρηµατιστικών παιγνίων θίγεται και απ΄τον 
Κουρτίδη στο Τέλος του Ονείρου όπου ο συγγραφέας κάνει λόγο για µια ακόµα χρηµατιστηριακή 
κρίση. Η καταγραφή του είναι δηλωτική ΄΄Τρικυµία σφοδρά κατ’ αυτάς εν τω χρηµατιστηρίω Αθηνών, 
µικρά δε και µεγάλα καθ’εκάστην εκβράζονται ναυάγια. Πολλαί χρεωκοπίαι ψιθυρίζονται.Αι µετοχαί του 
Λαυρείου, όπερ προυξένησαν εις την Ελλάδα πλείονας καταστροφάς ή όσον δέκα ηφαίστεια, θα 
διαχύσωσι πάλιν το πένθος και τα δάκρυα εις την Ελλάδα΄΄, Αρ. Κουρτίδης, Το Τέλος του Ονείρου… 
ό.π., σελ. 362, εξωθώντας τον κεντρικό ήρωα που είχε επενδύσει σε αυτές στην πλήρη εξαθλίωση.  
343 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 88. Η ύπαρξη του 
µπαγιατοπάζαρου, δηλαδή ξεχωριστής αγοράς για τους φτωχούς, αναδεικνύει την σαφή κοινωνική και 
οικονοµική διάκριση των ατόµων στον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό του ύστερου 19ου. 
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φασκόµηλά.΄΄344 Λόγω της βαθύτατης οικονοµικής δυσπραγίας ο ήρωας γίνεται 

αχθοφόρος και καταλήγει εν τέλει σε νεκροθάπτη. Η εργασία του, κακοπληρωµένη, 

ψυχικά και σωµατικά σκληρή στιγµατίζει τον φορέα της ως µέλος µιας ταξικά 

κατώτερης και ειδεχθούς κατηγορίας εξοργίζωντας τον Αργύρη, ΄΄Θα προτιµούσε και 

ο πιο ξεπεσµένος Συριανός να µαζεύη καβαλίνα΄΄
345. 

Μέσα απο τα λόγια του ήρωα διαγράφεται η ζωή στις κατώτερες συνοικίες, η 

οποία πέρα απο την εισοδηµατική συµπίεση των κατοίκων δυσχεραίνει και απο την 

αδιαφορία των υπευθύνων για τις συνθήκες υγιεινής. Οι αναφορές του Νεκροθάπτη 

είναι δηλωτικές ΄΄Αντίκρυ µου έχω έναν χασάπη που σφάζει στην µέση του δρόµου και 

[…] τρέχουν πάντοτε δυο ποταµοί, ο ένας κόκκινος απο το αίµα, και ο άλλος πράσινος 

απο την κοπριά και την χολή΄΄
346 και ΄΄Ένα καλοκαίρι, που έτυχε να ήναι ολιγώτερο ή 

χειρότερο το νερό, µας επλάκωσε κοιλιακός τύφος και άρχισαν πεθαίνουν σαν τες µύγες 

τα παιδιά΄΄.347 Όλα τα παιδιά του Αργύρη θα πεθάνουν είτε γιατί οι κρατικές 

υπηρεσίες αρνούνται προκλητικά να επιβάλλουν τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής348, 

είτε γιατί οι εγκληµατίες παραµένουν ατιµώρητοι (όπως ο αµαξάς που σκοτώνει τον 

γίο του και ο λοχίας που βιάζει ειδεχθώς την κόρη του και την καθιστά ασθενή τόσο 

ψυχολογικά όσο και σωµατικά). Ο Αργύρης στο τέλος του διηγήµατος εκφράζει την 

οργή του για το ότι δεν είχε την ευκαιρία να θάψει όπως αναφέρει κάποιον προστάτη 

των φονιάδων δηλαδή ΄΄υπουργού, βουλευτή, νοµάρχη, δηµοτικού συµβούλου΄΄
349 

καθώς τους πηγαίνουν  όλους ΄΄είς το αρχοντικό νεκροταφείο΄΄
350. Αυτή η αναφορά 

του ήρωα δείχνει ότι οι έυποροι θάβονται στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών ενώ οι 

κάτοικοι των οικονοµικά εξαρτηµένων συνοικιών στο Β΄Λαικό Νεκροταφείο. Η 

τελευταία φράση του ήρωα µαρτυρά την ύπαρξη µιας βαθιάς αντίθεσης ανάµεσα στα 

αστικά και στα κατώτερα στρώµατα, η οποία είναι καθαρή ακόµα και στις 

εκδηλώσεις του θανάτου.  

Σύµφωνα µε τις παραπάνω συνοπτικές αναφορές είναι φανερό ότι το κείµενο 

του Ροίδη εκφράζει και προσφέρει πλήθος οικονοµικών και κοινωνικών στοιχείων. 

Απο την έντονη κινητικότητα της ελληνικής κοινωνίας στα τέλη του 19ου και την 

                                                
344 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 88. 
345 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 89. 
346 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 90. 
347 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 90. 
348 ΄΄Τέσσερα παιδιά δικά µου έθαψα το ένα µετά το άλλο […] Οι δήµαρχοι και οι νοµάρχαι σας 
θεωρούν όλα τα αναγκαία περιττά΄΄, Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, 
σελ. 90. 
349 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 91. 
350 Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 91. 
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συνακόλουθή µετάβαση απο την επαρχία στην πόλη351, απ΄την αποσύνθεσή της 

µικρής οικογενειακής ιδοκτησίας και την µετάβαση στην παρασιτική τριτογενή 

απασχόληση µέχρι και την ταξική διαστρωµάτωση του νεοπαγούς άστεως. Μέσα απο 

την διήγηση του Νεκροθάπτη προσλαµβάνουµε την έντονη τάση των ανεξάρτητων 

µικροπαραγωγών να µετοικούν στην πόλη (µε έντονη την επιθυµία για κοινωνική και 

υλική άνοδο) των οποίων όµως η προσαρµογή δυσχαιρένει λόγω των δυνάµεων της 

αγοράς. Ενώ µέσα απο τις αποκλίσεις ανάµεσα στον Αργύρη και τον αφηγητή 

υποδηλώνεται (όχι χωρίς κάποια ειρωνία εκ µέρους του Ροίδη) η κοινωνική, 

οικονοµική και κοινωνική διαφοροποίηση ανάµεσα στα ανώτερα και στα κατώτερα 

στρώµατα. Το συγκεκριµένο διήγηµα συνιστά κλασικό παράδειγµα αστικής 

πεζογραφίας καθώς αποτελεί µια πλατιά, κοινωνική και ψυχογραφική ανάλυση αφού 

αν και ο ήρωας απέφυγε το έγκληµα λόγω της ηθικής αίσθησης που τον διέκρινε, η 

βαθιά επιθυµία για εκδίκηση υποδηλώνει ότι η απελπισία δύναται να µεταβληθεί σε 

εξέγερση κοινωνικού χαρακτήρα.  Μέσα απο την ιστορία του Ζωµά, είναι 

αυταπόδεικτη η εξάρτηση των απλών εργαζοµένων απο τα κυρίαρχα δίκτυα 

πολιτικής διαχείρησης, αλλά και µε ποιόν τρόπο η αποξένωση απο τα µέσα 

παραγωγής
352 και απο τις οργανικές θέσεις της τελευταίας, κρατικού χαρακτήρα 

                                                
351 Η Αθηνά Γεωργαντα θεωρεί ότι ο Αργύρης ΄΄προσωποποιεί αυτήν την πορεία µετάβασης απο το 
παρηκµάζον αστικό κέντρο στην ταχύτατα αυξανόµενη Αθήνα΄΄, Αθ. Γεωργαντά, ό.π.,σελ. 635-636, 
παρα το γεγονός ότι ο Ροίδης δεν κάνει καµία άµεση αναφορά για την παρακµή της συριανής 
κοινωνίας ώστε να είναι κάποιος σε θέση να υποστηρίξει ότι γίνεται λόγος για την παρακµή αυτή. Εν 
αντιθέσι η Γεωργία Γκότση, δείχνει να µην αντιλαµβάνεται τα ιστορικά συµφραζόµενα του συγγραφέα 
καθώς αναφέρει αβίαστα, ΄΄Στο διήγηµα πάντως δεν περιγράφεται η παρακµή της Ερµούπολης και της 
εµπορικής ή ναυτιλιακής Σύρας, στα τέλη του 19ου.΄΄, Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 170. Οι παραπάνω 
καταγραφές είναι ιστορικά λαθεµένες καθώς ο Ροίδης αναδεικνύει έµµεσα την παρακµή του συριανού 
εµπορίου και αυτό το προσλαµβάνουµε απ΄την διείσδυση των πελατειακών σχέσεων στο ευρύτερο 
συριανό χώρο. Όπως υποστηρίζει ο Βασίλης Καρδάσης (ο οποίος σύµφωνα µε την άποψη του 
γράφοντος έχει συντάξει την αρτιότερη εργασία για την ανάπτυξη της συριανής οικονοµίας), η 
άρχουσα τάξη γνώριζε ότι η διατήρηση και η παρεπόµενη συνέχιση της πολιτικής και οικονοµικής 
τους εξουσίας ήταν ουσιαστικά ανεξάρτητες απ’ τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, έτσι η υπεραξία 
που ιδιοποιούνταν πραγµατωνόταν στο εξωτερικό και ήταν ανεξάρτητη της εγχώριας απόσπασης. 
Κατά την λογική αυτή εξηγείται η έκδηλη αδιαφορία της άρχουσας τάξης να συµµετάσχει στην 
ευρύτερη πολιτική σκηνή και στον κρατικό µηχανισµό. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, ο αριθµός των 
υποψηφίων βουλευτών στην εκλογική περιφέρεια της Σύρας σπάνια ξεπερνούσε τον αριθµό των 
εκλεγόµενων. Βασ. Kαρδάσης, Σύρος: Σταυροδρόµι της Ανατολικής Μεσογείου (1832-1857), ΜΙΕΤ, 
Αθήνα, 1987, σελ. 248. Έτσι, σύµφωνα µε τα παραπάνω και τα λόγια του Αργύρη ότι ΄΄Το περιβόλι 
µου έγινεν εκλογικόν κέντρον και απο το πρωί ως το βράδυ έτρεχα να κάµω προπαγάνδα, να µοιράζω 
φωτογραφίες, προγράµµατα, υπόσχεσες, και όπου ήταν ανάγκη και γροθιές.΄΄, Εµµ. Ροίδης, Το παράπονο 
του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 84, είναι πρόδηλο ότι ο Ροίδης έχει υπόψη του την 
παρακµή της συριανής κοινωνίας η οποία ήταν απότοκο του αναπροσανατολισµού του διεθνούς 
εµπορίου και της γενικότερης εισβολής του ατµοπολοίου στις θαλάσσιες µεταφορές.  
352 Γενικά, τα επαγγέλµτα του βιοτέχνη, του µαγαζάτορα ή του µικρεµπόρου που αναπτύσσονται µετά 
τα 1870 και εκφράζουν την κατοχή µικρών µέσων παραγωγής, εξαρτούσαν ένα τµήµα του πληθυσµού 
της πόλης απ’ τις διακυµάνσεις µιας αγοράς περισσότερο απρόβλεπτης απ’ την αγροτική οικονοµία. Οι 
διακυµάνσεις αυτές συµπίεσαν αρκετούς µικροαστούς σε προλεταριακές καταστάσεις. Είναι 
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(βουλευτές, δήµαρχοι, στρατιωτικοί) παράγονται επι του περιεχοµένουν ταξικές 

αντιθέσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
χαρακτηριστικό στο διήγηµα του Παπαδιαµάντη, Οι ∆ύο ∆ράκοι, όπου οι εµπορικές δραστηριότητες 
του ήρωα ΄΄δεν επρόκοψαν και τώρα εργάζεται στα µεταλλεία΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι ∆υο ∆ράκοι, 
στα Άπαντα, τ. 1-5, (επιµ.) Νικ. ∆. Τριανταφυλλόπουλος, ∆οµός, Αθήνα, 1982, τ. 4ος, σελ. 104.  
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 Ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης αποτελέι το τυπικό παράδειγµα της µετάβασης 

που συντελέστηκε στα ελληνικά γράµµατα µετα την δεκαταετία του 1880 καθώς την 

συγκεκριµένη περίοδο πραγµατοποίησε την στροφή του απο το ιστορικό 

µυθιστόρηµα στο διήγηµα. Μετά την έκδοση του µυθιστορήµατος Χρήστος Μηλιώνης 

ο σκιαθίτης συγγραφέας εναρµονιζόµενος στους όρους του διαγωνισµού της 

Εστίας
353
και µε την συνακόλουθη συγγραφή του Λαµπριάτικου Ψάλτη στρέφεται σε 

συντοµότερες καταγραφές οι οποίες παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά του 

διηγήµατος. Ο Παπαδιαµάντης πέρασε την ζωή του ανάµεσα στην Αθήνα και στην 

γεννέτηρα του την Σκιάθο, οι οποίες τοποθεσίες αποτέλεσαν το χωροτοπικό µοτίβο 

της συντριπτικής πλειοψηφίας των διηγηµάτων του. Ο συγγραφέας, άνθρωπος 

συνεσταλµένος, λιτός και προσκολληµένος στην θρησκευτική παράδοση ένιωθε πιο 

άνετα µε τους αστούς παρά στους λογοτεχνικούς κύκλους.354 Ο Παπαδιαµάντης 

αγαπά τις λεπτόλογες περιγραφές, και οι οποίες περιγραφές όταν κατορθώνει να 

σταθεί αντικειµενικός παρατηρητής αποτελούν πιστές απεικονίσεις της ζωής και της 

νοοτροπίας των ανθρώπων.355 Τα διηγήµατα του συγγραφέα όπως µας πληροφορεί ο 

Λίνος Πολίτης356, είναι περισσότερα απο 200, πολλά απο τα οποία είναι σύντοµα σαν 

ένα βιαστικό σκίτσο, ένα στιγµιότυπο, ενώ τα εκτενέστερα του είναι αρκετά και 

σηµαντικά. Τα διηγήµατα του χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες στα σκιαθίτικα 

(όπου η νοσταλγία και ο ρεµβασµός αποτελούν το µόνιµο στοιχείο της γραφής) και 

στα αθηναϊκά, τα οποία θα αποτελέσουν και το αντικέιµενο της συγκεκριµένης 

εργασίας. Το αντιπροσωπευτικότερο έργο του συγγραφέα είναι αυταπόδεικτα Η 

Φόνισσα (1903) η οποία περιλαµβάνει στοιχεία, γραφή και ύφος τα οποία είχε 

αναπτύξει ο Παπαδιαµάντης στα προγενέστερα λογοτεχνήµατα του και συγκεκριµένα 

στα αθηναϊκά. 

 Ο αστικός χώρος στα διηγήµατα του Παπαδιαµάντη παρουσιάζεται έντονα 

δραµατοποιηµένος, ζωφερος. Μόνιµο σκηνικό των κειµένων του αποτελούν οι 

υποβαθµισµένες περιφερειακές ζώνες της πόλης οπου συνωθούνται και λαθροβιούν 

σµήνη ενός περιθωριακού πληθυσµού. Έτσι, διαγράφεται ότι η οικονοµική στέρηση 

συµβαδίζει µε την πολιτισµική και πολεοδοµική αθλιότητα καθώς, στο παλιό τµήµα 

                                                
353 Βλέπε υποσηµείωση 60. 
354 M. Vitti, Ιστορία… ό.π., σελ. 304.  
355 Κων. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σελ. 501. Ο Αλέξανδρος Κοτζίας αναφέρει πως µετά τα ιστορικά του 
µυθιστορήµατα αντιµετωπίζει τα πράγµατα ως γνήσιος ρεαλιστής, γράφοντας για όσα έχει 
παρατηρήσει εκ του σύννεγυς, δια της αυτοψίας, Αλέξ. Κοτζιάς, Τα Αθηναϊκά ∆ιηγήµατα και δυο 
δοκίµια για τον χρόνο, Νεφέλη, Αθήνα, 1992, σελ. 24. 
356 Λιν. Πολίτης, ό.π., σελ. 204. 



 83 

της πόλης (νότιες και δυτικές συνοικίες) δεσπόζει µια αναρχική και αυθαίρετη 

οικοδόµηση.357 Έτσι, η εικόνα της Αθήνας παραµένει όπως µας πληροφορεί η 

Γκότση
358, έντονα µερική αφού οι καταγραφές εµµένουν στην ζωή των φτωχώτερων 

στρωµάτων του πληθυσµού ενώ ο αναγνώστης τους δεν µπορεί να αντιληφθεί την 

άλλη όψη της πρωτεύουσας µε τα µεγαλοπρεπή µέγαρα και την κοσµική κίνηση (την 

οποία κατέγραψαν ο Βλάχος και ο Ροίδης). Τα αθηναϊκά διηγήµατα διαδραµατίζονται 

στο τώρα, τον περασµένο ή τον προσπερασµένο χρόνο, το πολύ µέσα στην τελευταία 

δεκαετία (απ΄τον χρόνο δηµοσίευσης τους) µε τον συγγραφέα να συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον του στην καθηµερινότητα της αθηναϊκής χαµοζωής, µικροαστικής και 

κάτω.359 Έτσι, η αθηναϊκή πεζογραφία του Παπαδιαµάντη συνδέεται µε την 

ανυπαρξία µιας συνολικής σκηνογραφίας της. Ο αστικός χώρος προσλαµβάνεται µε 

µια γεωγραφική και µορφική αοριστία καθώς τυπικός τόπος δράσης είναι ο απόµερος 

κόσµος ενός σπιτιού, µιας εκκλησίας, κάποιου καφενείου ή παράδροµου και 

συνηθέστερα µιας εσωτερικής αυλής.360 Μέσα απ΄τις καταγραφές του συγγραφέα θα 

προσλάβουµε εξαιρετικά σηµαντικά ποιοτικά στοιχεία (για τις περιθωριακές 

συνοικίες της Αθήνας του 19ου) καθώς η ταβέρνα, το συνοικιακό καπηλειό, χώροι 

µοναδικής αναψυχής και διαφυγής των ανθρώπων της βιοπάλης αλλά και των 

εργατικών ή αποκληρων, συνιστούν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κεφάλαιο της 

µικροαστικής Αθήνας των χρόνων 1870-1910.361 Ο Παπαδιαµάντης 

προσαρµοζόµενος στις φιλολογικές τάσεις της εποχής (νατουραλισµός και ρωσικός 

ρεαλισµός) καταγράφει και γνωστοποιεί τις λησµονηµένες και παραγνωρισµένες 

τάσεις της πραγµατικότητας.362 Οι επαναλήψεις του και η ΄΄αντικειµενικότητα΄΄ των 

καταγραφών του οικειοποιείται µέσα απο την τεχνική του collage και του montage, 

αυτούσια ιστορικά θραύσµατα, ιστορικοποιώντας την αφήγηση του. Όµως, κυρίως 

στον Παπαδιαµάντη, η ισορροπία ανάµεσα στα δύο άκρα, προς µια ιστορίζουσα 

λογοτεχνία και προς µια λογοτεχνίζουσα ιστορία, παραµένει εξαιρετικά ευθραστή.  

                                                
357 Λιζυ Τσιριµώκου, Γραµµατολογία… ό.π., σελ. 23-24.  
358 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 181. 
359 Αλέξ. Κοτζιάς,, ό.π., σελ. 35. 
360 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 182. Όπως αναφέρει, σε άλλο σηµείο της εργασίας της η συγγραφέας: στο 
έργο του Παπαδιαµάντη, η κατακερµατισµένη γεωγραφία της Αθήνας στέκεται διαµετρικά αντίθετη µε 
την οργανική ολότητα του φυσικού περιβάλλοντος της Σκιάθου, Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 20. 
361 Ο Σταύρος Τσακίρης αναφέρει ότι ο Παπαδιαµάντης ΄΄κατάφερε µε την πλούσια ποιητική δύναµη 
που φώλιαζε µέσα του, να εκφράσει την εποχή του, την γενιά του, το χωριό του, την πρωτεύουσα και 
πάνω απ’ όλα τον εαυτό τού΄΄, Στ. Τσακίρης, Ο Παπαδιαµάντης και ο Ρεαλισµός και άλλα δοκίµια, 
Γλαύκη, Αθήνα, [χ.χ], σελ. 35-36. 
362 Λιζυ Τσιριµώκου, Γραµµατολογία… ό.π., σελ. 38. 
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 Το πρώτο κείµενο στο οποίο θα κατευθυνθεί η ανάλυση είναι ο Ξεπεσµένος 

∆ερβίσης, (1895) στο οποίο ένας ανατολίτης µουσικός (προϊόν της ανάλγητης 

µεγαλούπολης) παίζει το νάϊ του σε ένα καφενείο αντίκρυ στο Θησείο. Ο µουσικός 

είναι ένας ακόµα ανέστιος, ο οποίος καταλήγει στην πρωτεύουσα χωρίς κανείς να 

γνωρίζει την προέλευση του και διασκεδάζει τους πελάτες του καφενείου οι οποίοι 

συναθροίζονται σε αυτό µετά την βραδινή τους ψυχαγωγία.363 Ο ίδιος ΄΄άστεγος, 

ανέστιος, φερέοικος΄΄
364 εκτίθεται στην ψυχρότητα του αστικού περιβάλλοντος και 

ζητά διανυκτέρευση στο καφενείο. Στο καφενείο είναι πελάτης ένας αστυνοµικός ο 

οποίος αν και ως ιδιώτης διασκεδάζει µε την µουσική του γέροντα ανατολίτη365, 

αλλάζει στάση µόλις καθίσταται θεµατοφύλακας της κοινωνικής τάξης εκδιώκοντας 

τον ήρωα απ’ τον χώρο µε την διακαιολογία ότι η µουσική του προξενεί θόρυβο.366 

Έτσι, στον αστικό χώρο, το µεγαλείο της τέχνης δεν αρκεί για τους υπερκεραστές της 

εξωτερικής πραγµατικότητας. Η άρνηση των πελατών, η αδιαλλαξία της αστυνοµίας 

και η δριµύτητα του κρύου αναγκάζουν τον παπαδιαµαντικό δερβίση να διαφύγει στο 

υπόγειο τούνελ της σιδηροδροµικής γραµµής. Με την αλλάγή της λογοτεχνικής 

σκηνής (απ’ το καφενείο στην σύραγγα του σιδηροδρόµου) η τέχνη παύει να 

προσφέρεται ως εµπόρευµα και αντικείµενο συνναλάγής καθώς ο µουσικός παίζει 

µονάχα για την έµπνευση του367 Η κατάληξη του δίηγήµατος αναδεικνύει ακόµα 

εντονότερα το απρόσωπο του αστικού περιβάλλοντος και διαγράφεται µε την άγνοια 

της τύχης του ήρωα, καθώς ΄΄µετ’ ολίγας ηµέρας, έγινεν άφαντος και δεν τον είδε 

πλέον κανείς.΄΄368 

 Το διήγηµα Ο Γείτονας µε το λαγούτο (1900) λαµβάνει χώρα σε ένα 

περιθωριακό συγκρότηµα οικιών σε µια λαϊκή γειτονιά ΄΄ανάµεσα στου Ψυρρή και 

στου Τάτση΄΄
369 ενώ οι οικίες µοιάζουν περισσότερο µε χαµόσπιτα µαρτυρώντας τον 

κατώτερο ταξικό χαρακτήρα των ενοίκων.370 Η δοµή των σπιτιών αποκόπτει τους 

                                                
363 ΄΄Ήρχοντο απο τους τζόγους, απο τα θέατρα θαµώνες΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Αθηναϊκά ∆ιηγήµατα, 
(επιµ.) Θωµάς Γκόρπας, Εκδόσεις Σπηλιώτη, Αθήνα, [χ.χ], σελ. 15. 
364 Αλ. Παπαδιαµάντης, Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 15. 
365 ΄΄Ο κλήτωρ, ο αστυνοµικός διασκέδαζεν. Αγαπούσε ν’ ακούη΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Ξεπεσµένος 
∆ερβίσης στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 15. 
366 ΄΄∆εν επετράπη εις τον ∆ερβίσην, τον ανέστιο, τον πλάνητα, να µείνει επι τη προφάσει ότι έπαιζε το 
νάϊ΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Ξεπεσµένος ∆ερβίσης στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 16.  
367 ΄΄Ως κελάρυσµα ρύακος εις ρεύµα, φωνή εκ βαθέων αναβαίνουσα ως µύρον, ως άχνη, ως ατµός…΄΄, 
Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Ξεπεσµένος ∆ερβίσης στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 17. 
368 Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Ξεπεσµένος ∆ερβίσης στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 18-19. 
369 Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Γείτονας µε το λαγούτο στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 20. 
370 ΄΄Τα άλλα οικήµατα, εξ επτά δωµάτια χαµόγεια εις γραµµήν, όλα παµπάλαια, τρώγλαι, άλλα χωρίς 
παράθυρα, όλα σχεδόν µε σαθρούς τους τοίχους.΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Γείτονας µε το λαγούτο στα 
Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 20. 
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νοικάρηδες απ’ τον έξω κόσµο µετατρέποντας τις οικίες σε κελια, µε τον ιδιότυπο 

αυτό εγκλεισµό να ενισχύεται µέσω της αποµάκρυνσης απ’ το κέντρο της αστικής 

δραστηριότητας καθώς τα οικήµατα αυτά βρίσκονται στις παρυφές του άστεως, σε 

κάποια συνήθως απ’ τις λαϊκές συνοικίες. Ο βασικός ήρωας του διηγήµατος, ο 

Βαγγέλης, ένοικος ενός απ΄τις οικίες αυτές, παρότι παρουσιάσθηκε αρχικά ως 

εργένης, ανακοινώνει στην Κυρά Γιάνναινα, την σπιτονοικοκυρά, ότι έχει σύζυγο την 

οποία η κάτοχος του συγκροτήµατος θεώρησε σαν ερωµένη και έκπτωτη ηθικά 

γυναίκα. Μέσα απ’τον διάλογο των δυο προσώπων και την συσχέτιση της 

προσωπικής µε την χρηµατική τιµή (καθώς και την ειρωνική αντιπαραβολή των 

εννοιών του καθήκοντος και του χρέους) υποδηλώνεται η εξάρτηση των ηθικών 

αξιών απ’ τις υλικές.371 Η φράση του ήρωα, ΄΄Ξένοι στα ξένα κυρα µ’! Ξενάκια όλα 

είµαστε!΄΄, αναδεικνύει τον απρόσωπο χαρακτήρα της πρωτεύουσας και έρχεται σε 

ανοικτή αντίθεση µε τον πηγαίο νόστο της πατρίδας. Η εξέλιξη της πλοκής 

συντελείται µε τον ερχοµό στο οικιστικό συγκρότηµα της ξαδέλφης του Βαγγέλη, η 

οποία θα αναδείξει περα απ’ την αφηγηµατική εξέλιξη της λογοτεχνικής γραφής και 

ένα πλαίσιο ιδεολογικών στοιχείων τα οποία χαρακτηρίζουν την συγκεκριµένη 

περίοδο. Η συµπεριφορά της σπιτονοικοκυράς και της κόρης της απέναντι στον 

Βαγγέλη και την νεαρή γυναίκα δείχνει πως η οικονοµική και κοινωνική θέση 

αντανακλάται στους κώδικες συµπεριφερολογίας των µικροαστικών στρωµάτων. Η 

σπιτονοικοκυρά απειλεί τον ήρωα ότι θα τον εκδιώξει και η ανταπάντηση του 

Βαγγέλη µε την επίκληση στον νόµο372 αναδεικνύει τις αλλάγες στο αστικό δίκαιο 

(µέσα στα πλαίσια του µεταρρυθµιστικού τρικουπικού προγράµµατος) και τον 

επανακαθορισµό των ιδιωτικών σχέσεων µεταξύ µισθωτή και µισθευόµενου. Η 

συµπεριφορά των γειτοννισών απέναντι στην φιλοξενούµενη του Βαγγέλη 

αναδεικνύει την στάση που έχουν οι µικρονοικοκυραίοι για άτοµα περιθωριακά και 

ξεπεσµένα. Έτσι, στον ανταγωνιστικό χώρο του άστεως οι ηθικοί κώδικες, αντί να 

συνασπίζουν τα µέλη της κοινότητας373 και να παρηγορούν τους αµαρτωλούς (όπως 

                                                
371 ΄΄Έχουν αξία όλα τα΄αλλα πράγµατα, κυρά µου, εις ένα κόσµο, που µόνον οι παράδες έχουν τιµή;΄΄, 
Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Γείτονας µε το λαγούτο στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 22. 
372 ΄΄Ξέρεις απ’ το νόµο δεν έχεις κανένα δικαίωµα΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Γείτονας µε το λαγούτο 
στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 27. 
373 Στα 1887 διατυπώθηκε η διάκριση µεταξύ Gemeinschaft (κοινότητα) και Gesellschaft (κοινωνία), 
εκφράζοντας την διαλεκτική αντίθεση µεταξύ στην απαρχαιωµένου τύπου πόλη και στο καπιταλιστικό 
άστυ. Έτσι, στα πλαίσια της µεγαλούπολης και της έντονης δυναµικής του αστικού φαινοµένου οι 
κοινοτικοί δεσµοί εκφυλίζονται και η αντίθεση µεταξύ της κοινότητας και της κοινωνίας συνίσταται 
ακόµα πιο ανοικτή, Er. Hobsbawm, ό.π, σελ. 316. Η παράλληλη ανάγνωση του συγκεκριµένου 
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στην Σκιάθο του Λαµπριάτικου Ψαλτη) µεταβάλλονται σε µέσα κοινωνικού 

διαχωρισµού και ταξινόµησης.374 Η νεαρή βιώνει τον κοινωνικό ρατσισµό ακόµα και 

µετά την αποχώρηση του Βαγγέλη καθώς, ΄΄ποτέ δεν ήκουσε τ’ όνοµα της. Όλα τα 

παρεγκώµια, όσα δεν υπήρχον εις κανέν εκδιδόµενον λεξικόν, της έρριπτον 

κατάµουτρα΄΄
375 ενώ όταν ένας νοικάρης της κυρ-Γιάνναινας πληροφορείται (µετά 

την αποχώρηση της) ότι η νεαρά ήταν δασκάλα ανακράζει ΄΄Τι κόσµος! Πως την 

εσκυλόβριζαν άδικα την καϋµένη.΄΄376 

 Στην Αποκρηάτικη Νυχτιά (1892), το οποίο αποτελεί αυταπόδεικτα ένα 

αυτοβιογραφικό κείµενο, ο συγγραφέας µας παρέχει αρκετές ποιοτικές πληροφορίες, 

αναδεικνύοντας την ζωή στις λαϊκές συνοικίες. Το διήγηµα διαδραµατίζεται σε ένα 

οίκηµα προς το τέλος της αρχαίας πόλης377 σε µια γειτονία (η οποία σύµφυτη µε τον 

αφηγηµατικό µύθο) είναι γυναικοκρατούµενη. Ο Παπαδιαµάντης µας παρέχει ένα 

πλαίσιο πραγµατολογικών στοιχείων τα οποία αναδεικνύουν την µετάβαση του 

κοινωνικού προτσές. Καταρχάς οι γυναίκες έχουν αρχίσει να 

καπνίζουν
378,παρουσιάζοντας έναν διαφοροποιηµένο κώδικα συµπεριφερολογίας379 

καθώς η οικία ΄΄Έπλεεν εις το µεταίχµιον, το αόριστον και αβέβαιον, εις το λυκόφως 

εκείνο, µεταξύ παραδόσεως και νεωτερισµού, όπερ, λυκόφως, δεν δύναται να διαρκέση, 

αλλ’ αναγκαίως θα υποχωρήση εις τον ζόφον και θα γίνη νύξ.΄΄380 αναδεικνύοντας τον 

µεταβατικό χαρακτήρα των µικροαστικών στρωµάτων. Ο κεντρικός ήρωας του 

κειµένου, ο Σπύρος Βεργούδης (ο ίδιος ο Παπαδιαµάντης) διαφοροποιείται απ’ τους 

υπόλοιπους γείτονες και αυτή του η διαφοροποίηση θα συντελέσει στην εξέλιξη της 

λογοτεχνικής πλοκής. Ο ήρωας (λόγω της αρχιτεκτονικής διαρρύθµισης του 

οικήµατος) αισθάνεται να κυριεύεται απο ένα αίσθηµα φυλάκισης καθώς 

οποιαδήποτε απόπειρα του να κοιτάξει προς τον δρόµο περιορίζεται ΄΄δια της αυλείου 

                                                                                                                                       
διηγήµατος µε τον Λαµπριάτικο Ψάλτη, αναδεικνύει πως η όξυνση της παραπάνω αντίθεσης είναι 
προϊόν των αστικών κοινωνικών σχέσεων. 
374 ΄΄Την εσκυλόβριζαν, την έλεγαν, ότι είναι και αυτή µια «απο κείνες»΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο 
Γείτονας µε το λαγούτο στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 29. 
375 Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Γείτονας µε το λαγούτο στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 31. 
376 Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Γείτονας µε το λαγούτο στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 31. 
377 ΄΄Προς την Ακρόπολιν, υψηλά παρα το Αγιοταφίτικον΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Αποκρηάτικη Νυχτιά 
στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 32. 
378 ΄΄Η κυρία Ζαχαρού, η µήτηρ της οικογένειας καπνίζουσα ανέτως τα τσιγαρρέτα της΄΄, Αλ. 
Παπαδιαµάντης, Αποκρηάτικη Νυχτιά στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 34. 
379 ΄΄Κι ενίοτε φιλήµατα…µεταξύ γυναικών, οία συνηθίζουσι φορτικώς ν’ ανταλλάσωσιν αι απόγονοι της 
Εύας, κατά τα εξιπασµένα και φραγκοποτισµένα ήθη µας΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Αποκρηάτικη Νυχτιά 
στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 34. 
380 Αλ. Παπαδιαµάντης, Αποκρηάτικη Νυχτιά στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 34-35. 



 87 

θυρίδος, της φραγµένης µε σίδηρα, ως θυρίδος ειρκτής΄΄
381 Η γειτονία προετοιµάζεται 

για τον εορτασµό των Απόκριων έτσι, οι κόρες της κυράς Ζαχάρως του µικροαστικού 

ζεύγους (το δωµάτιο των οποίων έχει νοικιάσει ο ήρωας) έχουν βγεί εκτός της οικίας 

΄΄δια να κάµωσι οψώνια εις την οδόν Ερµού΄΄
382 Οι χοροί µεταµφιεσµένων έχουν 

εισαχθεί πλέον στην ελληνική κοινωνίας και αυτό αποδεικνύεται απ’ την αναφορά 

του συγγραφέα ΄΄Η ανατολική θύρα της οικίας δεν επρόφθανε να ανοίγη και να κλείη. 

Εισήρχοντο κατά ζεύγη, κατά οµάδας, άνδρες, γυναίκες, µεταµφιεσµένοι και άλλοι, 

προσωπίδες και πρόσωπα.΄΄383
Ο Βεργούδης, αποφασίζει να µην αποδεχθεί καµµία 

πρόσκληση για την αποκριάτικη νύχτα έτσι, τα διαφορετικά και πολλαπλά 

ακούσµατα τα οποία ακούει ο ήρωας σηµατοδοτούν τις διαφορετικού τύπου 

διασκεδάσεις των κοινωνικών τάξεων στην Αθήνα του ύστερου 19ου και πως οι 

µουσικές επιλογές εκφράζουν το πολιτιστικό εποικοδόµηµα.384 

 Στον Κοσµολαϊτη (1903) ο ήρωας του διηγήµατος, ο Στέλιος,385 αντιµετωπίζει 

την θρησκεία ως επαγγελµατική ενασχόληση καθώς ΄΄ανελάµβανε εργολαβικώς 

ιεροπραξίας΄΄΄
386, ΄΄εδέχετο πολλάκις περιποιήσεις, γεύµατα΄΄

387 και ΄΄συνέβαινε να 

λαµβάνη µικράς προκαταβολάς εκ πέντε ή οκτώ δραχµών.΄΄388 Οι αναφορές αυτές 

αναδεικνύουν µε ενάργεια την αντίστιξη πόλης και υπαίθρου, καθώς η θρησκεία απο 

µέσο σύνδεσης και επικοινωνίας µε το θείο (όπως στα Πασχαλινά και 

                                                
381 Αλ. Παπαδιαµάντης, Αποκρηάτικη Νυχτιά στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 35. Ο συγγραφέας εκτός απ’ 
τις πληροφορίες που µας παρέχει για την αρχιτεκτονική διαρρύθµιση των µικροαστικών και 
κατώτερων οικηµάτων, χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο τέχνασµα για να αναδείξει, όπως µας 
πληροφορεί η Γκότση, πως η περιορισµένη εµβέλεια, µέσα απο τις οπές και τα στενά παράθυρα έχει 
αντικαταστήσει το αγνάντεµα του ανοικτού ορίζοντα απ’ τα υψώµατα της Σκιάθου, Γεωρ. Γκότση, 
ό.π., σελ. 183. 
382 Αλ. Παπαδιαµάντης, Αποκρηάτικη Νυχτιά στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 36. 
383 Αλ. Παπαδιαµάντης, Αποκρηάτικη Νυχτιά στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 36. 
384 ΄΄Χωρίς να παρευρίσκεται εις καµµίαν διασκέδασιν, µετείχε τριών ή τεσσάρων συγχρόνως […] ήκουε 
τον απερίγραπτον θόρυβον της οικίας…κι εχόρευε µετά της κλίνης του […] Ήκουσε το µελαγχολικόν 
άσµα και την κιθάραν εις την οδόν […] Έπειτα ήκουε και άσµα και χορόν εντόπιον εις δυο γειτονικάς 
οικίας όπου εχόρευον τον συρτόν ή τον καλαµατιανόν, κι’ ετραγουδούσαν το «Μάυρο γεµενί» και τον 
«Μύλο της θειάς µου της Κοντύλως»΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Αποκρηάτικη Νυχτιά στα Αθηναϊκά…, ό.π., 
σελ. 41. 
385 ∆υο παρατηρήσεις είναι σκόπιµο να διατυπωθούν στο συγκεκρίεµένο σηµέιο. Στο σύνολο των 
αφηγηµάτων που εξετάζουµε τα πρόσωπα είναι ή αισθάνονται ξένα στην πόλη, αποστασιοποιηµένα 
κατά την µπρεχτική εκδοχή, καθώς µέσα απο την ετεροχθονεία τους αιτιολογείται και ενισχύεται η 
περιγραφική διάσταση των καταγραφών τους. Η λογοτεχνική-πλασµατική ετεροχθονία των αφηγητών 
και των ηρώων (όπως του Στέλιου στο συγκεκριµένο κείµενο) συνδέεται µε την ετεροχθονία των ίδιων 
των συγγραφέων. Επιπλέον, όπως µας πληροφορεί η Λίζυ Τσιριµώκου όσο γενικεύεται η τεκµαρτή 
αφήγηση και η ρεαλιστική αναπαράσταση της πραγµατικότητας, τα κύρια ονόµατα (προσώπων ή 
τόπων) παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς συντελείται η µετάβαση απ’ την ονοµατοφοβία στην 
ονοµατοµανία, Λιζυ Τσιριµώκου, Γραµµατολογία… ό.π., σελ. 43. 
386 Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Κοσµολαίτης, στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 51. 
387 Αλ .Παπαδιαµάντης, Ο Κοσµολαίτης, στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 52. 
388 Αλ .Παπαδιαµάντης, Ο Κοσµολαίτης, στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 52. 
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Χριστουγεννιάτικα ∆ιηγήµατα) µετατρέπεται σε µια απλή εργασιακή σχέση. Μέσα 

απ΄την διήγηση του Παπαδιαµάντη προκύπτει ότι οι ενασχολήσεις οι οποίες 

εκδραζόταν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις ήταν άµεσα προσαρτηµένες στις 

εγχρήµατες σχέσεις. Ο ήρωας ασχολήθηκε µε τα πολιτικά καθώς του ΄΄είχαν 

υποσχεθεί µιαν θέσιν καλήν΄΄
389 δείχνοντας την εγγενή δυναµική των πελατειακών 

σχέσεων. Εν τέλει ο Στέλιος ασχολήθηκε µε τις εκλογές της Μονής Π. όπου και 

υποστήριξε τον νικητή διοριζόµενος  ως επιστάτης, θέση απ΄την οποία εκδιώχθηκε 

µετά απο µερικούς µήνες. Η τελική φράση του ήρωα (για την παύση του απ΄την 

συγκεκριµένη ενασχόληση) αναδεικνύει το πλέγµα του πελατειακού συστήµατος, 

΄΄Ήτο επόµενον εξήγησε τότε εις τους φίλους του. Αφού δια κάθε θέσιν του 

Μοναστηρίου υπάρχουν είκοσι, τριάντα απαιτητοί υποψήφιοι…΄΄390 Η αναφορά αυτή 

του Παπαδιαµάντη δεν εκφράζει µονάχα τα ισχύοντα στην συγκεκριµένη Μονή, αλλά 

είναι προϊόν ιστορικής σηµασίας για τον 19ο αιώνα. Η σχέση µε το κράτος 

εµφανίσθηκε ως µισθοδοτική και όχι εργοδοτική, καθώς ο κρατικός µηχανισµός 

εκφράσθηκε ως µια πηγή εισοδήµατος (ή άλλων πλεονεκτηµάτων) και όχι σαν µια 

συναρτηση υπηρεσιών στο πλαίσιο µιας καπιταλιστικής αγοράς εργασίας.391 Γύρω 

απ’ το κράτος σχηµατίσθηκε ένας όµιλος ανθρώπων, ο οποίος περίµενε τον διορισµό 

του διαµέσω της κρατικής µηχανής. 

 Στο Χωρίς Στεφάνι (1896), η κεντρική ηρωίδα, η Χριστίνα, παρότι έχει 

φοιτήσει στο Αρσάκειο, έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της νοικοκυράς392 και 

τηρεί µε ευλάβια τα έθιµα της εκκλησίας393 αποφεύγει τις κοινωνικές συναθροίσεις, 

και τις θρησκευτικές εκδηλώσεις καθώς συζεί ανύπανδρη. Έτσι, η επίσηµη εκκλησία 

(σύµφυτη στην πεζογραφία του Παπαδιαµάντη µε τον αστικό πολιτισµό) δεν 

προσφέρει ανακούφιση (όπως στην Σκιάθο) καθώς υιοθετεί κοσµικούς κώδικες 

αποδοχής και απόρριψης.394 Στο διήγηµα, η τέλεση των ακολουθιών του Πάσχα 

οργανώνεται βάση µιας κοινωνικής ιεράρχησης και µε τις υπαγορεύσεις µιας καθαρά 

                                                
389 Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Κοσµολαίτης, στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 56. 
390 Αλ.Παπαδιαµάντης, Ο Κοσµολαίτης, στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 58. Όπως µας πληροφορεί ο 
Τσουκαλάς, τα µισά ελευθέρια επαγγέλµατα απαρτιζόταν κατά 50% απο κληρικούς, Kων. Τσουκαλάς, 
Κοινωνική…ό.π., 130. Έτσι, η αναφορά του ήρωα αναδεικνύει ότι για να απορροφηθεί ο εντυπωσιακός 
πραγµατικά αριθµός των κληρικών, άµεση αιτία ήταν η συνακόλουθη ανάπτυξη του πελατειακού 
συστήµατος. 
391 Γ. ∆ερτιλής, ό.π., σελ. 137. 
392 ΄΄Ετήρει όλα τα χρέη της τα κοινωνικά, και µετήρχετο τα οικιακά έργα της καλλίτερ’ απο καθεµίαν΄΄, 
Αλ. Παπαδιαµάντης, Χωρίς Στεφάνι, στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 67. 
393 ΄΄Ήρχετο η Μεγάλη Πέµπτη…κι έβαφε κατακόκκινα τα πασχαλινά αυγά […] Εζύµωνε καθαρά και 
τεχνικά τις κουλούρες, κι ενέπηγε σταυρωειδώς επάνω τα κόκκινα αυγά΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Χωρίς 
Στεφάνι, στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 68. 
394 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 188. 
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ταξικής διάκρισης. Η νυχτερινή λειτουργία απευθύνεται στους κυρίους,  τους αστούς 

ενώ η λειτουργία της ΄΄Αγάπης΄΄ σύµβολο της θείας µεγαλοψυχίας (σύµφωνα µε τον 

συγγραφέα) φιλοξενεί υπηρέτες και περιθωριοποιηµένους του αστικού πολιτισµού 

όπως την Χριστίνα.395 Η επίσηµη εκκλησία χαρακτηρίζεται απ’ την επιλεκτικότητα 

και την ακαµψία των θεσµών της, έτσι ο Παπαδιαµάντης αναφέρει χαρακτηριστικά 

΄΄Εις τας Αθήνας ως γνωστόνη πρώτη Ανάστασις είναι για τις κυράδες, η δευτέρα για 

τες δούλες. Η Χριστίνα η ∆ασκάλα εφοβείτο τας νύκτας να υπάγει εις την εκκλησίαν 

µήπως την κυττάξουν, και δεν εφοβείτο την ηµέραν να µην την ιδούν.΄΄396 Η κριτική 

του συγγραφέα απέναντι στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους µεταφέρει και την 

αρνητική στάση του απέναντι στους θεσµούς που υπονοµεύουν την οικουµενική 

παράδοση και την αταξική ηθική του χριστιανισµού.397 Έτσι η ηρωίδα αναρωτάται 

΄΄Εως πότε όλη η αυστηρότης των αρµοδίων θα διεκδικήται και θα ξεθυµαίνη µόνον εις 

βάρος των πτωχών και των ταπεινών;΄΄398. H απορία της εκφράζει την βαθιά 

πεποίθηση του συγγραφέα για τις διαλυτικές συνέπειες που συνεπάγεται η ζωή στο 

αστύ. Η Χριστίνα είναι το θύµα της αστικής ηθικής και προκατάληψης η οποία 

αναγκάζει τις γυναίκες που συζούν ανύπανδρες να µένουν στο σκοτάδι και την 

σιωπή. Με αφορµή τον θάνατο των παιδιών της ηρωίδος ο Παπαδιαµάντης (όπως ο 

Ροίδης στο Παράπονο του Νεκροθάπτου) κάνει λόγο για την παιδική θνησιµότητα (η 

οποία απαντάται στις κατώτερες κυρίως συνοικίες) όντας αποτέλεσµα των 

ελλειπέστατων δαπανών για τις συνθήκες υγιεινής.399 

 Στο εµπνευσµένο του διήγηµα, Πατέρα στο σπίτι!400(1895) ο Παπαδιαµάντης 

µέσα απ΄την ιστορία µιας περιθωριακής οικογένειας µας παρέχει πληροφορίες για την 

ζωή στις κατώτερες συνοικίες. Η πρώτη σκηνή στο µπακάλικο µε το µικρό παιδί που 

                                                
395 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 188. 
396 Αλ. Παπαδιαµάντης, Χωρίς Στεφάνι, στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 69. 
397 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 202. 
398 Αλ. Παπαδιαµάντης, Χωρίς Στεφάνι, στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 71. 
399 ΄΄Και όταν εγίνοντο δυο ή τριών ετών και τα είχε πονέσει πλέον ως τέκνα της, τότε ήρχετο ο Χάρος, 
συνοδευόµενος απο την οστρακιάν, την ευλογιάν και άλλας δύσµορφους συντρόφους, και της τα έπαιρνεν 
απο την αγκαλιάν της΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Χωρίς Στεφάνι, στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 73. Οι 
καταγραφές του συγγραφέα πιστοποιούν ότι παρά το υψηλότατο ποσοστό ιατρών (146 στα 1892) οι 
αρχαϊκές συνθήκες άσκησης της ιατρικής και οι κακές συνθήκες δηµόσιας υγιεινής ευθυνόταν για την 
εξάπλωση επιδηµιών οι οποίες ευθυνόταν για την αυξηµένη παιδική θνησιµότητα. Οι καταγραφές της 
Τρίχα αναδεικνύουν τις ελάχιστες κρατικές δαπάνες για τον τοµέα της υγείας. Σύµφωνα µε την 
συγγραφέα, ο προϋπολογισµός του 1883 προέβλεπε πιστώσεις 315.000 δραχµές, δηλαδή το 0,4% των 
συνολικών εξόδων., Λύντια Τρίχα, ό.π., σελ. 391-392. 
400 Το κείµενο είναι αυταπόδεικτα βιογραφικό καθώς ο Παπαδιαµάντης στηλιτεύει για µια ακόµα φορά 
την εργασία του, ΄΄Να λάβω δεκαπέντε δραχµάς, απέναντι ογδοήκοντα οφειλοµένων µοι, δι’ αµοιβήν 
φιλολογικής εργασίας πέντε εβδοµάδων΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Πατέρα στο σπίτι! στα Αθηναϊκά…, ό.π., 
σελ. 84. 



 90 

ζητά λίγο λάδι χωρίς να πληρώσει401 αναδεικνύει ότι τα θύµατα της αστικοποίησης 

είναι εκτός απ’ τις γυναικές και τα ορφανά παιδιά. Μέσα απ΄την πρώτη σκηνή και τα 

λόγια του Παπαδιαµάντη προσλαµβάνουµε το ποιοτικό στοιχείο ότι τα µπακάλικα 

των νοτιοδυτικών συνοικιών του άστεως συνιστούν χώρους κοινωνικής συνάθροισης 

για τα κατώτερα στρώµατα (ας µην ξεχνάµε ότι η πρώτη σκηνή του Αθηναίου 

Χρυσοθήρα εκτυλίσσεται σε ένα µπακάλικο στου Ψυρρή).402 Το διήγηµα 

διαδραµατίζεται σε µια απ΄τις περιθωριακές συνοικίες στα δυτικά της πόλης ΄΄Εις το 

µικρόν εκείνο παντοπωλείον της οδού Σ…κατά την δυτικήν εσχατίαν της πόλεως΄΄.403 

Ο κατώτερος χαρακτήρας τονίζεται απ’ τον σκιαθίτη συγγραφέα µε την χρήση 

επαναλαµβανόµενων φράσεων όπως πτωχαί γυναίκες, µικρόν µαγαζίον και το λιτόν 

δείπνον µου.404 

 Ένα σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει απ΄την αστική πεζογραφία του 

ύστερου 19ου είναι ότι οι γεννήσεις στις αποµακρυσµένες συνοικίες είναι πολλές σε 

αντίθεση µε τα ανώτερα στρώµατα που µαρτυρώνται πυρηνικές ή µονοπυρηνικές 

οικογένειες.405 Μέσα απ’ την αφήγηση του Παπαδιαµάντη προκύπτει ότι µια 

                                                
401 ΄΄Μπάρµπα, βάλε µου λίγο λαδάκι µες στο γυαλί, είπεν η µάννα µου γιατί δεν έχουµε πατέρα στο 
σπίτι.΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Πατέρα στο σπίτι! στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 83. 
402 ΄΄Οι µη έχοντες να κάµουν τίποτε, καθώς εγώ, πολλάκις το εκάλουν, και απέτεινον αυτώ την άνω 
ερώτησιν του µικρού παντοπώλου της γειτονιάς, µόνον και µόνον δια να ακούσωσιν απο το στόµα του 
την απόκρισιν.΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Πατέρα στο σπίτι! στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 83. Η Ματούλα 
Σκαλτσά, αναφέρει ότι τα µπακάλικα συγκέντρωναν αποκλειστικά άτοµα των κατώτερων 
εισοδηµατικών στρωµάτων, οπου οι θαµώνες είχαν την δυνατότητα πίνοντας ρακί και κρασί να 
συζητούν τα νέα της ηµέρας, Ματ. Σκαλτσά, Κοινωνική ζωή και χώροι κοινωνικής συνάθροισης στην 
Αθήνα του 19ου, αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Θεσ/κη, 1993, σελ. 423. 
403 Αλ. Παπαδιαµάντης, Πατέρα στο σπίτι! στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 84. Ο Παπαδιαµάντης 
χρησιµοποιεί σε αρκετές πριπτώσεις των αθηναϊκών του διηγήµατων µονάχα το πρώτο γράµµα της 
οδού ή της συνοικίας, όπως στην περίπτωση αυτή που χρησιµοποιεί το Σ και στην συνέχεια 
αποσιωπιτικά. Στο συγκεκριµένο διήγηµα, όπως έχει δείξει ο Κοτζιάς, ο συγγραφέας αναφέρεται στην 
οδό Σαρρή, Αλέξ. Κοτζιάς,, ό.π., σελ. 39. 
404 Αλ. Παπαδιαµάντης, Πατέρα στο σπίτι! στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 84. 
405 ΄΄Εκ της συζυγίας ταύτης εγγενήθησαν πέντε τέκνα.΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Πατέρα στο σπίτι! στα 
Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 85. Στα κείµενα που εξετάζονται στην συγκεκριµένη εργασία το συµπέρασµα 
αυτό είναι έκδηλο. Χαρακτηριστικά, στο διήγηµα του Άγγελου Βλάχου, Τα Χρήµατα το αστικό ζεύγος 
είναι άκληρο καθώς στην µεγάλη οικία ζουν ΄΄δυο µόνοι, ανήρ και γυνή΄΄, Αγγ. Βλάχος, Τα Χρήµατα, 
∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 248 ενώ αντίθετα το φτωχικό ζευγάρι ΄΄είχε πολλά παιδιά΄΄, Αγγ. Βλάχος, Τα 
Χρήµατα, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 249. Στον Πρώτο Λαχνό η οικογένεια του πλούσιου ήρωα αποτελείται 
απο τέσσερα µέλη ενώ στο κωµικό διήγηµα του ίδιου συγγραφέα Η Εσπερίς του Κυρίου Σουσαµάκη ο 
µεγαλοαστός εργοδότης του ήρωα έχει δυο παιδιά. Εν αντιθέσι ο Αργύρης στο Παράπονο του 
Νεκροθάπτου είναι πολύτεκνος καθώς έχει οχτώ παιδιά. Σύµφωνα µε τις καταγραφές αυτές 
προσλαµβάνουµε ένα εξαιρετικά σηµαντικό ποιοτικό στοιχείο το οποίο φωτίζει την ανέπάρκεια ενός 
αυταπόδεικτα ποσοτικού µεγέθους, όπως η δηµογραφική εξέλιξη. Μέσα απ’ τις καταγραφές της 
αστικής λογοτεχνίας είναι πρόδηλο το πληθυσµιακό κενό που µαρτυράται ανάµεσα στις κατώτερες και 
τις ανώτερες συνοικίες αλλά και ο λόγος που παρατηρείται αυξηµένη θνησιµότητα στις περιθωριακές 
συνοικίες. Ας µην ξεχνάµε την αναφορά του Ροίδη στο Παράπονο του Νεκροθάπτου ΄΄Αι κυπάρισσοι 
είχον µεγαλώσει, ο πληθυσµός των νεκρών ήτο τετραπλάσιος και οι σταυροί τόσον πυκνοί.΄΄, Εµµ. 
Ροίδης, Το παράπονο του Νεκροθάπτου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 80. Γενικά, ο θεσµός της 
οικογένειας είναι απ’ τα πλέον καθοριστικά απότοκα της συγκεκριµένης περιόδου. Η οικογένεια δεν 
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σηµαντική µερίδα των φτωχών στρωµάτων ορίζεται απο lumpen χαρακτηριστικά 

όπως ο πατέρας του παιδιού, το οποίο εµφανίστηκε στην πρώτη σκηνή του κειµένου. 

Ο πατέρας, όπως καταγράφει ο συγγραφέας, ΄΄διήρχετο εν κραιπάλη απο το Σάββατον 

εσπέρας εως την ∆ευτέραν πρωί΄΄
406 και σπαταλούσε τα ελάχιστα χρήµατα που 

αποκτούσε η σύζυγος του. Η οικογένεια του παιδιού είναι µια απ’ τις χαρακτηριστικά 

φτωχές και περιθωριοποιηµένες των δυτικών συνοικιών απ’ τις οποίες λείπουν τα 

βασικά είδη πρώτης ανάγκης.407 Η προϊούσα προβληµατική οικογενειακή ισορροπία 

ανατρέπεται πλήρως µε την άφιξη του πληθωρικού, πλούσιου και ιδιοτελούς 

κουµπάρου, η οποία άφιξη πιστοποεί ότι η δραστική εισβολή του εξωτερικού στον 

οικιακό έχει αυταπόδεικτα οικονοµικό χαρακτήρα.408 Οι αναφορές στον θεσµό της 

κουµπαριάς στηρίζουν την άποψη ότι στον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό του 

ύστερου 19ου, διαπροσωπικοί σύνδεσµοι, οικονοµικής κυρίως φύσης, αντικατέστησαν 

σταδιακά τις προγενέστερες σχέσεις διευρυµένης συγγένειας, οι οποίες χαρακτήριζαν 

τις στατικές και παραδοσιακές αγροτικές κοινότητες. Ο κουµπάρος τελικά δεν 

ξαναπήγε στο σπίτι, καθώς πανδρεύθηκε409 ενώ η Γιαννούλα (όπως αναφέρεται απ’ 

τον συγγραφέα) απλά τον ΄΄είχε πολιτέψει η πτωχή΄΄
410 καθώς ΄΄τα παιδιά 

επεινούσαν΄΄
411 Έτσι, ο κίνδυνος του εκφυλισµού συνδέεται άµεσα µε την οικονοµική 

αστάθεια των γυναικών, απ’ την οποία αφορµάται η παρεπόµενη έκπτωση τους. Οι 

γυναίκες, οι οποίες (κατά κανόνα στα διηγήµατα του Παπαδιαµάντη) εµφανίζονται 

καλύτερες απ’ τους άνδρες να συντηρήσουν την οικογένεια τους, εξαναγκάζονται σε 

συγκαλυµένες µορφές πορνείας για να επιβιώσουν.412 Η διάλυση του οικονοµικού 

                                                                                                                                       
ήταν µονάχα η βασική κοινωνική οµάδα της αστικής κοινωνίας αλλά και η κυριότερη ιδιοκτησιακή και 
επιχειρισιακή µονάδα που τη συνέδεε µε άλλες τέτοιες µονάδες σε ένα σύστηµα διευρυµένης 
ανταλλαγής, Er. Hobsbawm, ό.π., σελ. 354-355. 
406 Αλ. Παπαδιαµάντης, Πατέρα στο σπίτι! στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 85. 
407 Οι αναφορές του Παπαδιαµάντη είναι δηλωτικές ΄΄Η Γιαννούλα δεν είχεν πλέον δεύτερον φόρεµα 
[…]  τα παιδιά δεν είχον πάντοτε ψωµί […]  η εστία σπανίως ήτο αναµµένη […] η αχυροστρώµνη ήτο 
τρύπια […]  η κουβέρτα δεν ήρκει να σκεπάση τα τρία µεγαλύτερα παιδιά.΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, 
Πατέρα στο σπίτι! στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 86. 
408 Οι καταγραφές του συγγραφέα είναι σύµφυτες µε την παραπάνω λογική ΄΄Ήτο άγαµος και 
τεσσαρακοντούτης, παχύς, ευµορφάνθρωπος, µε πλατύ ζουνάρι΄΄, ΄΄Ήτο µέγας και πολύς, κοµµατάρχης 
ενός των πολιτευτών της Αττικής, είχε κερδίσει χρήµατα απο κάτι ενοικιάσεις΄΄ ενώ η απορία του 
Παπαδιάµαντη αναδεικνύει το περιεχόµενο της παραπάνω προβληµατικής ΄΄Τις οίδε ποίους σκοπούς 
έτρεφεν ο κουµπάρος΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Πατέρα στο σπίτι! στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 86-87. 
409 ΄΄Επόµενον ήτο να εύρη νύµφην µε προίκα΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Πατέρα στο σπίτι! στα 
Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 88. Το σχόλιο αυτό του συγγραφέα αναδεικνύει την ταξικό περιεχόµενο που 
σφραγίζει τις έγγαµες εκδηλώσεις.  
410 Αλ. Παπαδιαµάντης, Πατέρα στο σπίτι! στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 88. 
411 Αλ. Παπαδιαµάντης, Πατέρα στο σπίτι! στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 88. 
412 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 198-199. 
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ιστού συνεπάγεται την υλική και βιοτική έκπτωση413 ενώ η ολοκληρωτική εξαθλίωση 

που ορίζεται απο µια τέτοια ζωή στο άστυ τονίζεται µε την φράση, ΄΄µια σταξιά λάδι 

εις το γυαλί΄΄
414 

 Στα Χριστούγεννα του Τεµπέλη (1896) η πλοκή εκράζεται ξανά στο χώρο µιας 

ταβέρνας, ΄΄στην ταβέρνα του Πατσοπούλου΄΄
415 η οποία λειτουργεί παράλληλα και 

σαν µπακάλικο. Όπως προκύπτει απ’ την αφήγηση του Παπαδιαµάντη, στην 

στυγκεκριµένη ταβέρνα συναθροιζόταν πλήθος κόσµου (ακόµα και γυναίκες416) και 

επ΄ευκαιρίας και της δικής του παρουσίας ο συγγραφέας καταπιάνεται µε την 

περιγραφή των θαµώνων. Χαρακτηριστικά µε την περιγραφή της Κυρα-Στρατίνας (η 

οποία κατέχει δυο σπίτια) προσλαµβάνουµε το εύρος των εγχρήµατων σχέσεων και 

πως αυτές ορίζουν την κοινωνική θέση των ανθρώπων. Τα λόγια του συγγραφέα είναι 

δηλωτικά ΄΄Ποια νοικάρισσα της καθυστερεί δυο νοίκια, ποιός οφειλέτης της χρεωστεί 

τον τόκον, ποιά γειτόνισσα της επήρεν δανεικόν και αγύριστον΄΄
417 και αναδεικνύουν 

πως οι χρηµατικές συναλλάγες αποτέλεσαν έναν απ’ τους βασικότερους µηχανισµούς 

διάσπασης των δεσµών αµοιβαίας εµπιστοσύνης που συνείχαν στην παραδοσιακή 

κοινότητα. Μέσα απ’ τις αναφορές του ήρωα, του ∆ηµήτρη, προσλαµβάνουµε ότι 

στην Ελλάδα του ύστερου 19ου  δεν υπάρχει πρόβληµα απασχόλησης (αφού η ζήτηση 

εργασίας είναι σχετικά επαρκής), όµως αντιλαµβανόµαστε ότι τα ηµεροµίσθια είναι 

εξαιρετικά χαµηλά και σε συνδυασµό µε τις υψηλές τιµές (λόγω του 

υπερπληθωρισµού) συµπιέζουν τα εισοδηµατικά επίπεδα των µικροαστικών και 

κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων διασπώντας την αγοραστική τους δύναµη418 Ο 

                                                
413 ΄΄Χωρίς άρτον […] χωρίς φωτιάν […], χωρίς φόρεµα, χωρίς στρώµνην, χωρίς σκέπασµα, χωρίς 
χύτραν και χωρίς στάµναν και χωρίς ραπτικήν µηχανήν!΄΄ Αλ. Παπαδιαµάντης, Πατέρα στο σπίτι! στα 
Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 88 
414 Αλ. Παπαδιαµάντης, Πατέρα στο σπίτι! στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 88. 
415 Αλ. Παπαδιαµάντης, Τα Χριστούγεννα του Τεµπέλη στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 89. Η Σκαλτσά, η 
οποία έχει ασχοληθεί µε την µελέτη των χώρων κοινωνικής συνάθροισης στην Αθήνα του 19ου µας 
πληροφορεί ότι οι ταβέρνες λειτουργούσαν σαν οινοµαγειρία για τα κατώτερα στρώµατα και σαν 
πατσάδες για τα ανώτερα. Αυτές που απευθυνόταν στα κατώτερα βρισκόταν (όπως προκύπτει απ΄τις 
καταγραφές της συγγραφέως αλλά και απ’ τις αναφορές του Παπαδιαµάντη) στις νοτιοδυτικές 
συνοικίες και κυρίως στην Παλαιά Αγορά, Ματ. Σκαλτσά, ό.π., σελ. 421. 
416 ΄΄Ήρχετο πολλάκις της ηµέρας η γριά-Βασίλω […] Ήρχετο και η Κυρά-Κώσταινα η Κλησιάρισσα […] 
Ήρχετο κι η Στρατίνα, νοικοκυρά µε δυο σπίτια΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Τα Χριστούγεννα του Τεµπέλη 
στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 90. 
417 Αλ. Παπαδιαµάντης, Τα Χριστούγεννα του Τεµπέλη στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 90. 
418 Τα λόγια του ήρωα είναι δηλωτικά και µας προσφέρουν πραγµατολογικά στοιχεία για ένα 
κατεξοχήν ποσοτικό µέγεθος ΄΄Έµένα η φαµίλια µου δουλεύει, εγώ δουλεύω, ο γυιός µου δουλεύει, το 
κορίτσι πάει στην µοδίστρα και µ’όλα αυτά, δεν µπορούµε ακόµα να βγάλουµε τα νοίκια της κυρα-
Στρατίνας. ∆ουλεύουµε για την σπιτονοικοκυρά, δουλεύουµε για τον µπακάλη, για τον τσαγκάρη, για τον 
έµπορο.΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Τα Χριστούγεννα του Τεµπέλη στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 92. Οι 
αναφορές του Παπαδιαµάντη είναι εξαιρετικά σηµαντικές και αναδεικνύουν την τάση των 
ηµεροµισθίων να συµπιέζονται πλέον και να οδηγούν σε µια πρωταρχική διαδικασία δηµιουργίας 
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µάστρο-Παύλος, κεντρικός ήρωας του διηγήµατος, δουλεύει περιστασιακά στα 

βυρσοδεψεία
419 αναδεικνύοντας τόσο την σηµασία της παραπάνω δραστηριότητας, 

όσο και την φύση των βιοτεχνικών-µεταποιητικών µονάδων, την τελευταία δεκαετία 

του 19ου αιώνα να είναι εντάσεως εργασίας.420 Ο Παπαδιαµάντης µέσα απ΄τον ήρωα 

του διηγήµατος τονίζει τόσο τον περιθωριακό χαρακτήρα του τελευταίου421 όσο και 

τον κατώτερο χαρακτήρα της συνοικίας ο οποίος διαγράφεται µέσω του µοτίβου των 

εξαθλιωµένων οικειών.422 

 Στις Κουκλοπαντρειές (1903) η αφηγηµατική πλοκή διαδραµατίζεται (όπως τα 

περισσότερα διηγήµατα του συγγραφέα) σε ένα εξαθλιωµένο αστικό συγκρότηµα 

δωµατίων οπου ζουν φτωχές οικογένειες και ένοικοι.423 Η περιθωριακή αστική 

κατοικία πιστοποιείται απ’ την µίζερη διαβίωση και την αβάσταχτη µοναξιά των 

ενοίκων. Οι ήρωες του διηγήµατος (που κατά κανόνα δεν έχουν οικογένεια) 

υπογραµµίζουν την απουσία προσωπικών, θρησκευτικών και κοινωνικών δεσµών στο 

άστυ. Η αστική χωροταξική διευθέτηση της πόλης διαβρώνει το συλλογικό 

συναίσθηµα εγκλωβίζοντας τα λαϊκότερα στρώµατα στην εσχατία της πόλης, ενώ ο 

πρόχειρος οικοδοµικός σχεδιασµός τα συνθλίβει ασκώντας µια αντιστρόφως ανάλογη 

µορφή βίας. Η ευτελής ποιότητα των κατασκευών και η ανεπάρκεια ζωτικού χώρου 

εξαναγκάζουν τους ενοίκους σε ένα είδος απρεπούς και οχληρής γειτνίασης.424 Έτσι, 

΄΄αι σχέσεις µεταξύ της νοικάρισσας ταύτης και της Ζαφείραινας […] δεν ήσαν πολύ 

                                                                                                                                       
εφεδρικού στρατού. Τα συµπεράσµατα της ιστοριογραφίας για την πτώση των ηµεροµισθίων είναι 
αντιπροσωπευτικά. Ο Χατζηιωσήφ αναφέρει χαρακτηριστικά ΄΄Η τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα 
(το κείµενο του Παπαδιαµάντη γράφεται στα 1896) προκαλέι µεγάλα κύµατα εσωτερικής µετανάστευσης 
και ενισχύει τις τάσεις δηµιουργίας εφεδρικού στρατού γεωργίας. Έτσι τα ηµεροµίσθια αρχίζουν να 
φθίνουν µε αποτέλεσµα να ανατρέπεται η σχέση υψηλό ηµεροµίσθιο-υψηλό κόστος εργασίας.΄΄, Χρ. 
Χατζηιωσήφ, ό.π., σελ. 338. Ο Αριστοτέλης Κουρτίδης στο χρονογραφικό του κείµενο Αι Εργάτιδαι 
των Αθηνών µας πληροφορεί ότι παρότι το ωράριο είναι ένδεκα ώρες, το ηµεροµίσθιο είναι χαµηλό, 
δυο δραχµάς, αναφορά που πιστοποιεί την παραπάνω υπόθεση, Αρ. Κουρτίδης, Αι Εργάτιδαι των 
Αθηνών, Ηµερολόγιο Σκόκου, τ. 4ος, 1889, σελ. 266. 
419 ΄΄Μετανοεί τώρα πικρώς, διότι δεν επήγε τας τελευταίας ηµέρας εις τα βυρσοδεψεία να δουλεύση και 
να βγάλη ολίγα λεπτά΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Τα Χριστούγεννα του Τεµπέλη στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 
93. 
420 Η περίοδος του ύστερου 19ου χαρακτηρίζεται απ’ την διεύρυνση του τοµέα της µεταποίησης, η 
οποία πήρε πολλές και ποικίλες µορφές (µύλοι, λιοτρίβια, βυρσοδεψεία) µε εποχική λειτουργία και 
βοτεχνικό χαρακτήρα. Όπως αναφέρει η Χριστίνα Αγριαντώνη συντελείται µια απο τα κάτω 
εκβιοµηχάνιση µε τα πενιχρά µέσα, αξιοποιώντας κυρίως την εργασία, προωθώντας µια βιοµηχανία µε 
την µε περιορισµένη ή καθόλου εκµηχάνιση, Χρ. Αγριαντώνη, ό.π., σελ. 227. 
421 ΄΄Την νύκτα επέρασεν εις εν ολονύκτιον καφενείον΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Τα Χριστούγεννα του 
Τεµπέλη στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 95. 
422 ΄΄Τα ισόγεια, αι τρώγλαι, τα κοτέτσια της Κυρά-Στρατίνας, όλα εκοιµώντο […] τριών ή τεσσάρων 
οικογενειών, όπου εκατοικούσαν εις τα ανήλια δωµάτια΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Τα Χριστούγεννα του 
Τεµπέλη στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 95. 
423 ΄΄Απο τας πέντε ή έξι χαµογείους τρώγλας, τας αραδιασµένας κατά µήκος της αυλής΄΄Αλ. 
Παπαδιαµάντης, Οι Κουκλοπαντρειές στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 98. 
424 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 184. 
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οµαλαί΄΄
425 παρότι ΄΄την είχε βοηθήσει να διώξουν απο την αυλήν δυο πρώην 

νοικάρρισες΄΄.426 Μέσα απο το λογοτεχνικό παράδειγµα της Ζαφείραινας και των 

υπόλοιπων ηρωίδων του διηγήµατος, ο Παπαδιαµάντης θα µας προσφέρει πλήθος 

πραγµατολογικών και ιδεολογικών στοιχείων τα οποία θα ενισχύσουν την βασική 

άποψη της εργασίας για την διείσδυση αστικών παραγωγικών σχέσεων στον ελληνικό 

κοινωνικό σχηµατισµό. Η ηρωίδα ΄΄κατ’ εκείνον τον καιρόν, τα είχε καλά και µε τις 

τρείς νοικάρισσες, επειδή ήτο Σεπτέµβριος, και µόλις είχον καταλάβει και αι τρείς τα 

δωµάτια, είχον δε προπληρώσει τα ενοίκια.΄΄427 Έτσι, η εµπρόθεσµη πληρωµή του 

ενοικίου µεταβάλλεται σε δείκτη προσωπικής αξιοπιστίας και αναδεικνύει πως το 

ανθρώπινο ήθος ορίζεται µε βάση την νέα συνάρτηση χρηµατικής αξίας και χρονικής 

διάρκειας.428 Οι χρηµατικές συναλλαγές (όπως φαίνεται απ’ το σύνολο των 

παπαδιαµαντικών αθηναϊκών κειµένων) αποτέλεσαν έναν απο τους βασικούς 

µηχανισµούς διάσπασης των δεσµών αµοιβαίας εµπιστοσύνης, ενώ η γενικότερη 

διείσδυση των συναλλαγών τοις µετρητοίς ακυρώνει τα δεδοµένα χωρικά και χρονικά 

πλαίσια των προσωπικών σχέσεων. Όπως µας πληροφορεί η Γκότση429, ο 

Παπαδιαµάντης στο συγκεκριµένο κείµενο σκιαγραφεί µε ενάργεια την 

υποκατάσταση των παραδοσιακών εκφράσεων γενναιοδωρίας απ’ τις απρόσωπες 

οικονοµικές συναλλαγές. Ο συγγραφέας µέσα απ΄τα λόγια της Πολύτιµης µας 

πληροφορεί αφενός για το γεγονός ότι οι τιµές δεν σύναδουν αναγκαστικά µε την 

ποιότητα και αφετέρου την διεργασία µε την οποία οι δυνάµεις της αγοράς 

συµπιέζουν το βιοτικό επίπεδο των κατώτερων στρωµάτων και τα εξωθούν σε έναν 

βαθύτατα εξαθλιωµένο τρόπο διαβίωσης. Τα λόγια της ηρωίδος είναι χαρακτηριστικά 

΄΄Όχι, πως έχουν κάτι παλιοκοτέτσια εκεί, που δεν είναι χειρότερα απ’ τα αχούρια, και 

σε βρίσκουν στην ανάγκη, και σε πνίγουν, και σου ζητούν δεκατρείς και δεκαπέντε 

δραχµές νοίκι! Που το ηύραν γραµµένο; Μ’ αυτά και µ’ αυτά πλουτούν αυτοί, µε του 

                                                
425 Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Κουκλοπαντρειές στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 98. 
426 Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Κουκλοπαντρειές στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 98. 
427 Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Κουκλοπαντρειές στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 98. Η αναφορά του συγγραφέα 
για τον µήνα Σεπτέµβριο δεν είναι τυχαία καθώς είναι ο µήνας κατά τον οποίο συντελείται ο 
«ενοικιαστικός πυρετός» στην Αθήνα. Ο Αριστοτέλης Κουρτίδης σε ένα κείµενο του αποδεικνύει την 
φρασή του Παπαδιαµάντη, καταγραφεί συγκεκριµένα ΄΄Την πρώτην Σεπτεµβρίου εκτελέιται πανοικεί 
µετανάστευσις ολόκληρου πόλεως, δεν είµεθα σχεδόν κάτοικοι, αλλά νοµάδες. Στήνοµεν που την σκηνήν 
ηµών εν έτος, έπειτα συστέλλοµεν αυτήν και εκκινούµεν προς άλλην διεύθυνσιν.΄΄, Αρ. Κουρτίδης, 
Ενοικιάσεις και µετοικήσεις, εικών εκ του αθηναϊκού βίου, Περιοδικό Εστία, τ. 20ος, Αρθ. 505, 1885, 
σελ. 606. 
428 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 187. 
429 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 186. 
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φτωχού τον ιδρώτα, οι αιµατοφάγοι.΄΄430 Ο λόγος της Πολύτιµης είναι βαθύτατα 

κοινωνικός
431, καθώς τα εργατικά στρώµατα εκτός απ’ την άµεση εκµετάλλευση που 

υφίστανται απ’ τον εργοδότη (τον κάτοχο των παραγωγικών µέσων) είναι 

αντικείµενα αποµύζησης και απ’ τα παρασιτικά στρώµατα της κοινωνίας (τον 

σπιτονοικοκύρη, τον έµπορο κ.α.). Παρά τον µεταβατικό χαρακτήρα της, η ελληνική 

κοινωνία εµφανίζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της ταξικής διχοτόµησης. Στα 

πλάσια των αστικών κοινωνικών σχέσεων παρότι η παραγωγή κοινωνικοποιείται η 

ιδιοποίηση παραµένει ατοµική καθώς τα µέσα παραγωγής παραµένουν ατοµική 

ιδιοκτησία ενός περισµένου αριθµού ανθρώπων432. Έτσι, µια µειονότητα οδηγείται σε 

µια παρασιτική και επιδεικτική διαβίωση εξαναγκάζοντας µια σηµαντική µερίδα 

ανθρώπων να ζει περιθωριακά (κάτω των ορίων της αναπαραγωγής της) παρα τον 

παραγωγικό χαρακτήρα της εργασίας της.433 Η κατακραυγή της ηρωίδας µαρτυρά το 

έυρος των εγχρήµατων σχέσεων και πως οι τελευταίες παράγουν τις ταξικές 

αντιθέσεις ΄΄Απο που να πληρώσει τόσο νοίκι; Και τι να φάη! Με µια δραχµή την 

ηµέρα που µπορεί µια να βγάλει µε το εργόχειρο΄΄.434 Στο συγκεκριµένο κείµενο ο 

συγγραφέας χρησιµοποεί ξανά το µοτίβο των εγκαταλελειµένων γυναικών για να 

υπογραµµίσει τον κίνδυνο του κοινωνικού εκφυλισµού σε έναν χώρο που εµµένει 

υποκριτικά σε αυστηρές ηθικές αρχές αλλά καθιστά αδύνατη την εφαρµογή τους.435 

                                                
430 Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Κουκλοπαντρειές στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 104. 
431 Στο σηµείο αυτό, βάση των λεγοµένων της ηρωίδας είναι κατάδηλo το λαθεµένο των απόψεων των 
Αλέξανδρου Κοτζιά, Αλέξ. Κοτζιάς,, ό.π., σελ. 46 και Παναγιώτη Μουλλά, Παν. Μουλλάς, 
Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, αυτοβιογραφούµενος, Ερµής, Αθήνα, 1974, σελ. µζ΄, ότι οι χαρακτήρες 
του Παπαδιαµάντη είναι αρκετά ξεκοµµένοι απ’ την κοινωνική συνείδηση και την ψυχολογία των 
αστικών λα¨κών στρωµάτων. Στην ίδια λαθεµένη λογική κινείται και η ΄΄µεσοβέζικη΄΄καταγραφή του 
Μαστροδηµήτρη ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ΄΄Κανένας δεν λέει ότι ο Παπαδιαµάντης γράφει 
ερήµην της κοινωνίας που ζει. ∆εν κοινωνιολογεί σηµαίνει πως δεν βλέπει µονοδιάστατα τον άνθρωπο, 
ως µονάδα πολιτική, ούτε και πιστεύει πως ο κόσµος µπορεί να γιατρέψει µόνος τις πληγές του΄΄, Παν. 
Μαστροδηµήτρης, Η Νεοελληνική Σύνθεση. Θέµατα και Κατευθύνσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 
Νεφέλη, Αθήνα, 1999, σελ. 252-253. Αναντίρρητα, οι ήρωες του Παπαδιαµάντη, όταν 
ψυχογραφούνται είναι βέβαια άτοµα, αλλά ταυτόχρονα αναθεωρούνται απ’ το κάτοπτρο του 
κοινωνικού και φυσικού τους περιβάλλοντος, Rod. Beaton, ό.π., σελ. 145. 
432 V. I. Lenin, Ο Ιµπεριαλισµός, Ανώτατο Στάδιο του Καπιταλισµού, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 2005, 
σελ. 29-30. 
433 ΄΄Και τι κόσµος είναι αυτός, στην Αθήνα!...Κρίµα στ’όνοµα που έχει! Στην Πόλη, που είναι Τούρκοι, 
και πάλι σε πονούν και σε βοηθούν καλύτερα. Εκεί σε πονούν και σε συµπονούν οι Τούρκοι…ξεπονούν 
οι Χριστιανοί, σε γδύνουν…΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Κουκλοπαντρειές στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 
104. Αισθήµατα φιλίας απέναντι στους Τούρκος διαγράφονται και στο Ποίος ήτον ο φονεύς του 
αδελφού µου, του Γεωργίου Βιζυηνού, όπου ο αφηγητής αναφέρει ΄΄Αυτός είναι ένας Τούρκος, που τον 
εγιάτρευεν η  µητέρα εφτά µήνες εις το σπίτι µας, και αυτή είναι η µάνα του, που ήλθε τώρα να της πει το 
Σπολλάτη΄΄, Γεωρ. Βιζυηνός, Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού µου, µετά Προλόγου Κωστή Παλαµά, 
Εκδότης Ι.Ν. Σιδέρης, Αθήνα, [χ.χ], σελ. 22. 
434 Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Κουκλοπαντρειές στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 104. 
435 ΄΄Τους βγάζουν την ψυχή ανάποδα, κι ύστερα αγανακτούν τάχα γιατί δεν τις βλέπουν να κάνουν 
φρόνιµα!...Αυτοί τις σπρώχνουν να γίνονται άτιµες.΄΄ Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Κουκλοπαντρειές στα 
Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 105. 
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Η καταδυναστευτική εξουσία του υλισµού (όπως και αν αυτός εκφράζεται) 

αλλοτριώνει τόσο την ηθική, όσο και την προσωπική αίσθηση περι τιµής. Οι 

προσβολές της Ζαφείρενας προς την Πολύτιµη ΄΄Γιατί, µωρή µπαλαρίνα, σαν ήθελες 

να πνιγής, δεν πνιγόσουνα;΄΄ αποκαλύπτουν πόσο ασταθής είναι ο ρόλος της γυναίκας 

που ζεί µόνη της στην πόλη (όπως η Πολύτιµη) όπου η συνοικία εισβάλει στην οικία 

και πλήτει τον απώτατο παράγοντα κοινωνικής συνοχής.436   

 Στους Φιλόστοργους (1895) η κεντρική ηρωίδα του διηγήµατος, η κυρα 

Πράπω, ασχολείται µε τον µεταβατικό χαρακτήρα της περιαστεακής γεωργίας. Ο 

συγκεκριµένος τύπος καλλιέργειας χαρακτηρίζεται απο δύο συγκεκριµένες ιστορικές 

συνθήκες, τον αποµακρυσµένο χώρο παραγωγής
437 (εκτός των ορίων της 

πρωτεύουσας) και απ΄την εµπορευµατοποίηση ευπαθών γεωργοκτηνοτροφικών 

προϊόντων.438 Μέσα απ’ την περιγραφή της ηρωίδος αναδεικνύεται ο διευρηµένος 

εµπορευµατικός χαρακτήρας του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού καθώς οι 

εµπορευµατικές σχέσεις εκδράζονται µε διάφορες µορφές εντός του κοινωνικού 

προτσες. Η ηρωίδα πωλεί τα προϊόντα της λιανικά, σε υψηλή τιµή κυρίως σε άτοµα 

µε τα οποία έχει συγγενικούς δεσµόυς (όπως ο πλούσιος νονός της που διαµένει στα 

Πατήσια). Παράλληλα µε την απλή εµπορευµατική παραγωγή, έχει αναπτυχθεί και η 

µεγάλη αγορά, όπου το πλήθος των πωλητών είναι µεγάλο, το προϊόν σχετικά 

οµοιογενές και η τιµή χαµηλότερη σε σχέση µε µια λιανική πώληση.439 Η ηρωίδα 

µεταβαίνει εν τέλει στον νονό της και του πωλεί το εµπόρευµα της ενώ, µέσα απ’ την 

κίνηση του τελευταίου να της δώσει ΄΄δύο ή τρείς δεκάρες, δια να πληρώση το 

λεωφορείον΄΄
440 προσλαµβάνουµε την βελτίωση των µέσων συγκοινωνίας τα οποία 

συνδέουν µεταξύ τους αποµακρυσµένες περιοχές (Πατήσια και Μεταξουργείο). Οι 

περιπλανόµενοι πωλητές, οι οποίοι κατά κανόνα µαρτυρόνται στις κατώτερες 

συνοικίες, κάνουν την εµφάνιση τους και στα διηγήµατα του Παπαδιαµάντη καθώς ο 

Νικόλας ο Μανάβης ΄΄είχε την δικαιοδοσίαν του εκτεινόµενην τριγύρω εις του Ψυρρή, 

εις του Τάτση την Βρύσιν, εις του Τριγγέτα, εις τον Αη Θανάσην, µέχρι της πλατείας 

                                                
436 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 185. 
437 ΄΄Εις µιαν άκρην της πόλεως΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Φιλόστοργοι στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 110. 
438 ΄΄Το γάλα το επώλει προς ογδόντα λεπτά µε την οκάν την ιδικήν της […]  τα περιστέρια εκτάτως 
µόνον, χωρίς ωρισµένον τιµολόγιον […]  τα’ αυγά προς δεκαπέντε λεπτά το εν, την σαρακοστήν΄΄, Αλ. 
Παπαδιαµάντης, Οι Φιλόστοργοι στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 110. 
439 ΄΄Εις την µεγάλην αγοράν […] προς µιαν δεκάραν τα τρία (αυγά)΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι 
Φιλόστοργοι στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 110 αντίθετα µε την ηρωίδα η οποία όπως είδαµε πωλεί το ένα 
στην τιµή των δεκαπέντε λεπτων.. 
440 Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Φιλόστοργοι στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 112. 
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Κουµουνδούρου΄΄
441 Το διήγηµα εκτυλίσσεται µέσα απο το µοτίβο ενός παιδιού το 

οποίο έχει χαθεί εντός της γειτονιάς και εντός της συγκεκριµένης θεµατικής ο 

συγγραφέας µας παρέχει στοιχεία τόσο για την παιδική θνησιµότητα, καθώς δυο 

παιδιά του Μάστρο-∆ηµήτρη είχαν πεθάνει, όσο και για τους κατοίκους των λαϊκών 

συνοικιών οι οποίοι χαρακτηρίζονται απ΄την περιστασιακή και περιθωριακή εργασία 

τους.442 Το παιδί εν τέλει αναγνωρίζεται και είναι ένα απ’ τα πέντε υιοθετηµένα 

παιδιά του Στέργιου του Παρκιώτη. Ο ήρωας παρότι είναι το κλασικό παράδειγµα 

υποπρολεταρίου υιοθετεί παιδιά απ’ το Νηπιακόν Ορφανοτροφείον για το οποίο ο 

Παπαδιαµάντης µας πληροφορεί ότι ΄΄ίσως είναι πολλοί όπου φοβούνται να διέλθωσιν 

έξωθεν του ιδρύµατος εκείνου, και δεν ηξεύρουν που των Αθηνών κείται΄΄.443 Η 

συγκεκριµένη αναφορά του συγγραφέα πέρα απ’ το ότι αναδεικνύει ότι τα 

εγκαταλελειµένα παιδιά είχαν αυξηθεί χαρακτηριστικά τα τέλη του 19ου, είναι 

σύµφυτη µε την λογική του λογοτεχνικού µύθου, ο οποίος δείχνει ότι µονάχα οι 

άνθρωποι του µόχθου και της εργασίας είναι αυτοί που χαρακτηρίζονται απο µια 

ανθρωπιστική προσέγγιση στα κοινωνικά ζητήµατα.  

 Στον Καλόγερο (1892) το εκτενέστερο αθηναϊκό διήγηµα του Παπαδιαµάντη, 

ο σκιαθίτης συγγραφέας σκιαγραφεί την έκπτωση των ηθικών και θρησκευτικών 

αξιών οι οποίες µέσα στο απρόσωπο άστυ έχουν αρχίσει να  εκφυλίζονται. Η πόλη 

στο διήγηµα αυτό, σχετίζεται µε τις διασπαστικές δυνάµεις της γυναικείας φύσης 

καθώς η επιθυµία του ήρωα-κοσµοκαλόγερου γεννά βασανιστικές οπτασίες.444 Στην 

επόµενη σκηνή του διηγήµατος (στο παντοπωλείο του Κασαρόπουλου) 

προσλαµβάνουµε µέσα απ’ την συζήτηση των θαµώνων πλήθος πραγµατολογικών 

στοιχείων για την εξεταζόµενη περίοδο. Ο συγγραφέας µέσα απ’ τα λόγια του κυρ-

Γιάννη αναφέρει ότι ΄΄η µεγαλυτέρα αιτία της παρακµής των µοναστηριών είναι η 

σκανδαλώδης ανάµιξις της πολιτείας και των κοσµικών προσώπων εις τα καλογηρικά 

πράγµατα.΄΄445 Η αναφορά αυτή δείχνει πως µέσα απ’ την πολιτεία εξαχρειώνεται 

ακόµα περισσότερο ο µοναστηριακός θεσµός. Οι σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους είναι 

βαθιά ριζωµένες και οργανικές, ο κυρ-Γιάννης κατηγορεί την αντιβασιλεία του 

                                                
441 Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Φιλόστοργοι στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 115. 
442 Χαρακτηριστικά ένα απο τα πρόσωπα που εµφανίζεται στο κείµενο, ο Στέργιος ο Παρκιώτης 
΄΄µαζεύει και κουβαλεί τον χειµώνα αγριολάχανα, ραδίκια, ζαχάρια, πικραλίδες, βρούβες, βλαστάρια΄΄, 
Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Φιλόστοργοι στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 116. 
443 Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Φιλόστοργοι στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 117. 
444 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 119. Ο διάλογος του κεντρικού ήρωα, του πατέρα Σαµουήλ, µε την κυρά 
Τασού είναι δηλωτικός ΄΄Θα σε ιδούµε το βράδυ; έχουν κάτι να σου τα κορίτσια.΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, 
Ο Καλόγερος στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 134. 
445 Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Καλόγερος στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 139. 
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Όθωνα για το ότι είχε δηµεύσει µέρος της περιουσίας των µονών.446 Έτσι, παρα την 

διείσδυση των αστικών διεργασιών τόσο στις παραγωγικές σχέσεις, όσο και στους 

θεσµούς, η εκκλησία παραµένει ένας οργανισµός, ο οποίος βρίσκεται σε οριζόντια 

σύνδεση µε το κράτος. Μέσα απ’ την διαδικασία αυτή, η θρησκευτική ηθική 

καταπίπτει απ΄την εισβολή του δεσµού του χρήµατος, οι διαλυτικές συνέπειες του 

οποίου αλλοτριώνουν τα θρησκευτικά υποκείµενα.447 Ο Παπαδιαµάντης µέσα απ’ τις 

σκέψεις του Σαµουήλ εκφράζει την ηθική παρακµή της εκκλησίας και πως οι 

νεοτερικοί θεσµοί, επιφέρουν διαλυτικές συνέπειες στην φύση της.  

 Η αίσθηση του χώµατος που νίωθει στο στόµα του ο Σαµουήλ (η οποία 

εκφράζει την σήψη του κοσµικού βίου)448 έρχονται σε διαλεκτική αντίθεση µε την 

ενθύµιση των στίχων του Άµωµου (που του θυµίζουν το µοναστήρι).449 Το αντιθετικό 

αυτό σχήµα που χρησιµοποιεί ο Παπαδιαµάντης πέρα απ’ την θρησκευτική του 

µορφή και αίσθηση εκφράζει ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο. Μέσα απ΄τα 

συµφραζόµενα η είσοδος στην πόλη σηµατοδοτεί την πτώση απ’ τον παράδεισο 

(στην λογική του συγγραφέα) του αγροτοµοναχικού βίου, ενώ η λύτρωση 

προσφέρεται µονάχα µε την επαναφορά στο ΄΄Περιφραγµένο Περιβόλι της 

Παναγίας΄΄
450 Η θολή πλευρά της αστικοποίησης σχολιάζεται απ’ τον συγγραφέα µε 

την έµµεση τάυτιση του καλόγερου µε µπεκιάρη, καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά 

΄΄προς τους µπεκιάρηδες, τους µη έχοντας εστίαν και οικογένειαν εν Αθήναις και 

ζώντας µονότονον βίον εις εν ψυχρόν δωµάτιον όπου πληρώνουσι δεκαπέντε ή είσκοσι 

δραχµάς ενοίκιον, απλώς δια να µην κοιµώνται εις το ύπαιθρον τον χειµώνα.΄΄451 Η 

                                                
446 ΄΄Να µην τη δηµεύση, όπως άλλοτε ιεροσύλως η βαυαρική αντιβασιλεία έπραξεν΄΄, Αλ. 
Παπαδιαµάντης, Ο Καλόγερος στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 140. 
447 ΄΄Και µετά τον εσπρινόν, όταν ήρχιζαν να λογοµαχώσι περι διανοµής εισοδηµάτων καταγγέλοντες 
αλλήλους ως πλεονέκτας και άρπαγας΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Καλόγερος στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 
142. 
448 ΄΄Αφού έπλυνε και έπλυνε το στόµα, και η αλλόκοτος εκείνη οσµή δεν εξηλέιφετο΄΄, Αλ. 
Παπαδιαµάντης, Ο Καλόγερος στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 145. 
449 ΄΄Ως γλυκέα τω λάρυγγι µου τα λόγια σου υπερ µέλι τω στόµατι µου!΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο 
Καλόγερος στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 145. 
450 Αλ. Μωραϊτίδης, Το Τάξιµον, στο Τα διηγήµατα, (επιµ.) Νικ. Τριανταφυλλόπουλος, Γνώση και 
Στιγµή, Αθήνα, 1990, τ. 3ος, σελ. 118. Στο διήγηµα αυτό του Παπαδιαµάντη και στο Τάξιµον του 
Μωραϊτίδη παρότι η Αθήνα θεωρείται χώρος εκφυλισµού και αλλοτρίωσης του θρησκευτικού 
αισθήµατος αναδεικνύεται πως µέσα απ΄τους πειρασµούς και τις δυσκολίες της πόλης επιτυγχάνεται η 
διαδικασία ωρίµανσης και ολοκλήρωσης του κοινωνικού ανθρώπου. 
451 Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Καλόγερος στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 150. Μια παρατήρηση είναι σκόπιµο 
να διατυπωθεί στο συγκεκριµένο σηµείο. Η συνεχής αναφορές των πεζογράφων της περιόδου για τις 
τιµές των ενοικών µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι τιµές διακυµαινόταν ανάµεσα στις 15-20 
δραχµές. Ο Παπαδιαµάντης στο διήγηµα αυτό µας παρέχει το συγκεκριµένο εύρος τιµών ενώ και στις 
Κουκλοπαντρειές αναφέρει ότι το ενοίκιο στις κατώτερες περιοχές ήταν ανάµεσα στις ΄΄ δεκατρείς και 
δεκαπέντε δραχµές΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Κουκλοπαντρειές στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 104. Την 
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αναφορά αυτή του συγγραφέα περιλαµβάνει το γενικότερο πλαίσιο της εποχής. Το 

διήγηµα δηµοσιεύεται στα 1892, όταν η αστικοποίηση και η κίνηση προς την Αθήνα 

εντείνεται. Η δηµογραφική αύξηση της πόλης αφορµάται µε την εγκατάσταση σ’ 

αυτήν ανθρώπων οι οποίοι εγκαταλείπουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους για την 

εξεύρεση εργασίας, κατοικώντας σε σπίτια µικρά και εξαθλιωµένα, καταβάλλοντας 

εξαιρετικά υψηλά ενοίκια τα οποία έχουν αυξηθεί λόγω της εκτεταµένης ζήτησης. Ο 

ήρωας εν τέλει φεύγει απ’ την Αθήνα για την Θεσσαλονίκη και το Άγιο Όρος452. Το 

αντίστροφο ταξίδι απ’ την Αθήνα στον Άθωνα αποτελεί έκφανση της λυτρωτικής 

εξόδου απ’ την πρωτεύουσα, η οποία στην διηγηµατογραφία του Παπαδιαµάντη 

ορίζεται µε το µοτίβο της οδυνηρής εισόδου σε αυτήν.453 

 Στην Βλαχοπούλα (1892) το διήγηµα παρότι εκτυλίσσεται στα περίχωρα της 

πόλης και συγκεκριµένα σε ένα χωριό ΄΄επι του καταφεροµένου απο του ύψους της 

επιβλητικής Πεντέλης΄΄
454 ανήκει στα αθηναϊκά διηγήµατα καθώς περιλαµβάνει 

πλήθος οικονοµικών και κοινωνικών στοιχείων τα οποία πιστοποιούν την µετάβαση 

στις παραγωγικές σχέσεις. Ειδικότερα, µέσα απ’ την δραµατική και έντονη 

σκιαγράφηση των συµβάντων (κυρίως µε το ταξίδι της αγνής κόρης της επαρχίας 

προς την πρωτεύουσα) µας προσφέρει πραγµατολογικά στοιχεία για το πλαίσιο των 

µεταβολών που συντελούνται στον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό του ύστερου 19ου 

αιώνα. Το διήγηµα εκτυλίσσεται γύρω απο την ιστορία µιας νεαρής γυναίκας η οποία 

έµεινε ορφανή σε πολύ µικρή ηλικία και αναγκάστηκε να µετοικήσει στην Αθήνα για 

την εξέυρεση µιας καλύτερης διαβίωσης. Η Φλώρα (η ηρωίδα του διηγήµατος) είχε 

µείνει ορφανή απο µικρή και είχε πάει στην Αθήνα ΄΄Ως δούλαν εις ένα σπίτι […] εκεί 

επολιτίσθη και άλλαξε την φορεσία της κ΄εξέχασε να οµιλή αλµπιριστί κ΄έµαθε να οµιλή 

σκληριστί΄΄΄
455. Η συγκεκριµένη αναφορά δείχνει την διαφοροποίηση των ηθών στην 

                                                                                                                                       
τιµή 15 µας καταγράφει επίσης ο Ροίδης στο Παράπονο του Νεκροθάπτου, όπου ο Αργύρης πληρώνει 
το συγκεκριµένο ποσό για µια εξαθλιωµένη κατοικία στην περιοχή της Βάθειας. 
452 ΄΄Επεβιβάσθη εις το πρώτον ατµόπλοιον, το επιπλέον δια την Θεσσαλονίκην, και µε αίσθηµα 
ανακουφίσεως, δια το οποίο ηπόρει και αυτός, επέστρεψεν εις τον Άθωνα, εις την µετάνοιαν του΄΄, Αλ. 
Παπαδιαµάντης, Ο Καλόγερος στα Αθηναϊκά…, ό.π., σελ. 159. 
453 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 119-120. 
454 Αλ. Παπαδιαµάντης, Η Βλαχοπούλα, στα Άπαντα…, ό.π.,, τ. 2ος, σελ. 363. Ο Γιώργος Βαλλέτας έχει 
δείξει ότι το χωριό του συγκεκριµένου διηγήµατος είναι το Χαρβάτι, Γιωρ. Βαλέτας, Παπαδιαµάντης, 
Η ζωή-το έργο- η εποχή του, 2η 

Έκδοση, Εκδοτικός Οίκος Βίβλος, Αθήνα, 1954-1955, σελ. 533. 
455 Αλ. Παπαδιαµάντης, Η Βλαχοπούλα, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 2ος, σελ. 364. Το γεγονός ότι σε ένα 
χωριό κοντά στην Αθήνα εµµένουν κυριαρχικά γλωσσικά ιδιώµατα όπως τα αρβανίτικα αναδεικνύει το 
χαµηλό επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήµατος, εκτός των ορίων της πρωτεύουσας.  Ενώ η περιγραφή 
της ενδυµασίας των γυναικών την συγκεκριµένη περίοδο έχει αναχθεί σε αγαπηµένο µοτίβο της 
πεζογραφίας. Ο Μητσάκης αναλώνεται στην εκτενέστατη περιγραφή µιας νεαράς την οποία συναντά 
στην ακρογιαλία ΄΄Και µε το ψάθινο καπέλο της, το κοντόγυρο, λευκό µε τη στριµµένη πλεξίδα, τη 
µισόξανθη, µε το βραχύ της φουστανάκι, που καλόβολο,αφίνει να προβάλλουν τορνευτές οι κνήµες της, 
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Αθήνα (στην στροφή του αιώνα) και συµπυκνώνει εναργώς το πολιτισµικό, 

κοινωνικό και οικονοµικό κενό ανάµεσα στην πόλη και στην υπαιθρο, κενό το οποίο 

είναι αναπόδραστο απότοκο των αστικών κοινωνικών σχέσεων.456 Μέσα απο τις 

δυσκολίες της Φλώρας, ο Παπαδιαµάντης µας προσφέρει το µοτίβο µέσα στο οποίο 

µαρτυράται η στυγνή εκµετάλλευση των απροστάτευτων επαρχιωτισσών οι οποίες 

ερχόταν στην Αθήνα για να βρούν εργασία, ενώ αποτυπώνεται και η γενικότερη 

συζήτηση της εποχής γύρω απ’ το ζήτηµα προστασίας της γυναικείας απασχόλησης. 

Η περίπτωση της ηρωίδας εντάσσεται στο συγκεκριµένο πλάισιο αφότου οι πιο 

πολλές απο τις νεαρές αυτές εργάζονταν ως τροφοί, υπηρέτριες και εργάτριες και 

ήταν ιδιάιτερα ευάλλωτες στην σκληρή και ανάρµοστη συµπεριφορά των αφεντικών 

τους.457 Η απροστάτευτη Φλώρα είχε δοθεί αρχικά ΄΄ως θεραπαινίς εις ξένον 

οίκον΄΄
458 όπου περνούσε σχετικά καλά καθώς ΄΄η κυρία της έτυχε να είναι διακριτική 

και φιλάνθρωπος΄΄
459. Όµως, το αφεντικό της Φλώρας, στρατιωτικός, φαινοµενικά 

επιφανής άνδρας ΄΄Πλούσιος ιδιοκτήτης εν Αθήναις, πεντηκοντούτης, υψηλός, 

ευτραφής, µελαψός το πρόσωπο, µαύρος τα χείλη΄΄460 την παρενοχλεί σεξουαλικά και 

απαιτεί την συγκατάθεση της. Έτσι, η εργαζόµενη ηρωίδα είναι έκθετη σε διπλή 

υποτέλεια και εκµετάλλευση, οικονοµική και σεξουαλική. Όπως προκύπτει απο την 

µελέτη της βιβλιογραφίας, η υπηρέτρια δεν είναι το αντίστοιχο του οικιακού εργάτη 

αλλά κάτι πολύ βαθύτερο. Ο δεσµός της µε τους εργοδότες είναι αφενός χρηµατικός 

και αφετέρου προσωπικός κάτι που πρακτικά συνεπάγεται την πλήρη εξάρτηση της, 

καθώς ζούσε σε κάποιο φτωχικά επιπλωµένο δωµάτιο της αστικής οικίας και 

µπορούσε εύκολα να ελεγχθεί.461 Μετα τον θάνατο της κυρίας της η Φλώρα είναι 

ακόµα πίο εκθετη στη συµπεριφορά του αφεντικού της ο οποίος γίνεται ακόµα πιο 

πιεστικός και η παρενόχληση του ακόµα πιο έντονη,462 γεγονός που αναδεικνύει τους 

                                                                                                                                       
µε τη λεπτή της µέση, και το ζεύγος το στρογγυλλό των αρτιγέννητων της µαστών, µικροκάµωτη.΄΄, Μιχ. 
Μητσάκης, Παρα το Κύµα, στο Μιχ. Μητσάκης, Το Έργο του, (επιµ.) Μιχ. Περάνθης, Βιβλιοπωλείο 
Εστίας, Αθήνα, 1956, σελ. 122. 
456 Ουσιαστικά, µέσω της πεζογραφίας της συγκεκριµένης περιόδου η µετάβαση στην πόλη 
σηµατοδοτεί µια πορεία απο το γνωστό στο άγνωστο, απο το καταφύγιο στην πλήρη έκθεση, απο την 
ταυτότητα στην ανωνυµία, απο την ασφάλεια στον κίνδυνο αλλά και απο την αιχµαλωσία στην 
ελευθερία.  
457 Όπως θα διαφανεί στο επόµενο κεφάλαιο ο Μιχαήλ Μητσάκης στην Κυρά Κώσταινα (1893) θα 
αναδείξει την ύπαρξη δικτύων εκµετάλλευσης των γυναικών της επαρχίας . 
458 Αλ. Παπαδιαµάντης, Η Βλαχοπούλα, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 2ος, σελ. 372. 
459 Αλ. Παπαδιαµάντης, Η Βλαχοπούλα, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 2ος, σελ. 372. 
460 Αλ. Παπαδιαµάντης, Η Βλαχοπούλα, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 2ος, σελ. 372. 
461 Er. Hobsbawm, ό.π., σελ. 358. 
462 ΄΄Αχ! Άθλια! βρώµα!...αλλού ξέρεις να κάνης ψυχικά σ’ εµένα, τον αφέντη σου, που σε πήρα στο σπίτι 
µου και σε ανάστησα, κάνεις την τίµια΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Η Βλαχοπούλα, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 
2ος, σελ. 374-375. 
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κινδύνους που εγκυµονεί ο αστικός χώρος για την αγνότητα των απροστάτευτων 

γυναικών καθώς στην λογική του συγγραφέα ο αστικός χώρος εξισώνεται µε τον 

βιαστή του άσπιλου παραδοσιακού κόσµου. Η απειλούµενη παρθενία της κόρης των 

επαρχιών συµβολίζει την µε σεξουαλικούς όρους επιδροµή νέων µορφών 

οικονοµικής και θεσµικής κυριαρχίας καθώς οι αστικές κοινωνικές σχέσεις 

ανασυνθέτουν τους όρους εκµετάλλευσης µε αποτέλεσµα να απειλείται ο ηθικός και 

φυσικός κόσµος των αδύναµων κοινωνικών οµάδων. Έτσι, στην λογική του 

λογοτεχνικού µύθου η ηθική και κοινωνική αποκατάσταση της Βλαχοπούλας 

επιτυγχάνεται µε την επιστροφή της απο την πρωτεύουσα στην υγιή ύπαιθρο και τον 

γάµο της µε τον συγχωριανό της Ζήσον.463 . Η µεταβολή της απο θεραπαινίδα σε 

Βλαχοπούλα πιστοποιείται απο την αλλαγή του ευρωπαϊκού ενδύµατος µε την 

παραδοσιακή φορεσιά προάγοντας την προκαπιταλιστική παραγωγική αξία της 

γυναίκας.464 Η εργασία στην οικία και στον αγρό που υποτιµάται στο περιβάλλον της 

πόλης καθώς συνδέεται µε προαστικά χειρωνακτικά χρεή αναγνωρίζεται στο διήγηµα 

όχι µονάχα ως χρήσιµη αλλα ως κοινωνικά αναγκαία.465 Μέσα απο το συγκεκριµένο 

διήγηµα του Παπαδιαµάντη είναι πρόδηλος ο µεταβατικός χαρακτήρας που 

παρατηρείται στο ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό µε αποτέλεσµα οι αστικές 

κοινωνικές σχέσεις να συνυπάρχουν µε χαρακτηριστικά ενός προκαπιταλιστικού 

εποικοδοµήµατος. Κατά τον τρόπο αυτό, µέσα απο την αφήγηση του συγγραφέα, 

διαφαίνεται τόσο η δοµή της αστικής οικογένειας στην οποία δεν κυριαρχούν τα 

ιδεαλιστικά ιδεολογήµατα της άρχουσας τάξης (ελευθερία, αξιοποίηση ευκαιρίας και 

επιδίωξη ατοµικού κέρδους) όσο και ο χαρακτήρας της συγκεκριµένης περιόδου, 

κατά την οποία απαντώνται τροποποιηµένες επιβιώσεις προκαπιταλιστικών σταδίων 

πολιτισµού, στα κατώτερα κιυρίως κοινωνικά στρώµατα, όπως οι δεισιδαιµονίες και 

τα έθιµα της προαστικής υπαίθρου. 

 Στις Παραπονεµένες (1899) ξανά η αφηγηµατική πλοκή εκτυλίσσεται στον 

περίβολο της αυλής ενός εξαθλιωµένου αστικού συγκροτήµατος466 πιστοποιώντας 

την προσφιλή τάση του συγγραφέα να µας προσφέρει περιγραφές των οικιών και των 

                                                
463 ΄΄Τον Ζήσον […] όστις έµελλε, µετά µιαν εβδοµάδα, να στεφθή εις γάµον µετά της ωραίας λιγυράς 
βλαχοπούλας, αποκαθιστών, δια µιας πράξεως, την νέαν εις την υπόληψιν της΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Η 
Βλαχοπούλα, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 2ος, σελ. 377.  
464 ΄΄Η γραία Σιδερή είχε φορέσει εις την κόρην της τες µπόλιες και τες ποδιές΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Η 
Βλαχοπούλα, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 2ος, σελ. 376-377. 
465 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 123. 
466 ΄΄Άθλια είναι η αυλή κατά τα’ άλλα, τρώγλας πολλάς έχει δι’ ενοικίασµα΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι 
Παραπονεµένες, στα Άπαντα…, ό.π., τ.3ος, σελ. 193. 
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χώρων κοινωνικής συνάθροισης των κατώτερων στρωµάτων. Ο Παπαδιαµάντης 

σκιαγραφεί την παιδική εργασία καθώς οι δυο νεαρές (γυρω απ’ τις οποίες κινείται ο 

αφηγηµατικός µύθος) ΄΄έκοβαν κ’ έρραβαν, είχαν µάλιστα απο µιαν ραπτικήν µηχανήν, 

την οποίαν εξοφλούσαν κατά δόσεις εβδοµαδιαίας΄΄
467 Ο συγγραφέας µέσα απ’ την 

περιγραφή των ενοίκων του συγκροτήµατος καταγράφει ποιοτικά στοιχεία για την 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Στο κείµενο αυτό, µέσα απ’ το µοτίβο των 

εγκαταλελειµένων γυναικών, αναδεικνύει τις διαλυτικές συνέπειες που επιφέρει στον 

κοινωνικό ιστό η διείσδυση των αστικών κοινωνικών σχέσεων. Η περιγραφή των 

γυναικείων χαρακτήρων του συγκεκριµένου λογοτεχνήµατος είναι χαρακτηριστική 

΄΄Την είχε στεφανωθεί την Κούλαν ο δικός της κ’ έµεινε µιαν βραδιάν µαζί της κ’ 

ύστερα έγινεν άφαντος΄΄
468, ΄΄η Μαριγούλα, το καλό κορίτσι, έµεινε χωρίς 

αρραβωνιαστικόν απο προχθές βράδυ΄΄
469, ΄΄η Γαρυφαλλία ήτον άνανδρη γυναίκα΄΄

470 

καθώς την εγκατέλειψε ο σύζυγος της και η κακοποίηση της Μαρίκας471 

αναδεικνύουν ότι στις γυναίκες των κατώτερων στρωµάτων συµπυκνώνεται το δράµα 

της προόδου και συνιστούν τα θύµατα του αστικού φαινοµένου. Έτσι, αν για τους 

άνδρες οι περιπέτειες της πρωτεύουσας λειτουργούν παιδευτικά, οδηγώντας στην 

ψυχολογική ωρίµανση (ή ακόµα και στην κοινωνική ανέλιξη) για τις γυναίκες οδηγεί 

στον ηθικό ή ακόµα και στον φυσικό αφανισµό τους. Τα κέρµατα που τοποθετούν οι 

Παραπονεµένες πάνω στην ΄΄θαυµατουργή΄΄ εικόνα της Μεγαλόχαρης472 φανερώνουν 

την εµπορευµατοποίηση, η οποία έχει διεισδύσει ακόµα και στην θρησκευτική 

επίκληση, πιστοποιώντας στην αντίληψη του συγγραφέα τον διαβρωτικό χαρακτήρα 

των χρηµάτων.  

 Στο Τυφλό Σοκάκι (1906) η αφηγηµατική πλοκή διαδραµατίζεται ΄΄σε ένα 

δρόµο που δεν βγαίνει΄΄
473 σε µια λαϊκή συνοικία. Παρενθετικά ενός γάµου (του 

Γιάννη του Ζουγράκη και της Ρηνούλας της Κοφινούς) ο συγγραφέας στηλιτεύει (για 

µια ακόµα φορά) την εµπορευµατοποίηση των θρησκευτικών εκδηλώσεων, καθώς η 

                                                
467 Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Παραπονεµένες, στα Άπαντα…, ό.π., τ.3ος, σελ. 193. 
468 Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Παραπονεµένες, στα Άπαντα…, ό.π., τ.3ος, σελ. 193. 
469 Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Παραπονεµένες, στα Άπαντα…, ό.π., τ.3ος, σελ. 194. 
470 Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Παραπονεµένες, στα Άπαντα…, ό.π., τ.3ος, σελ. 194. 
471 ΄΄Σήµερον έχει µαύρην την γνάθον, µαύρην την γωνίαν του βλεφάρου΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι 
Παραπονεµένες, στα Άπαντα…, ό.π., τ.3ος, σελ. 194. Στο ∆ύο ∆ράκοι  (1906) ο συγγραφέας µετέρχεται 
ξανά τον ξυλοδαρµό µιας απροστάτευτης γυναίκας απο τον σύζυγο της καθώς ΄΄Την έδερνε, την 
εστουµπούσε, καθώς ήτο γερµένη στο κρεβάτι, άρρωστη, ύστερα την έρριχνε κάτω στο πάτωµα, και την 
χτυπούσε µε τα χέρια, την κλωτσούσε µε τα πόδια, την αφάνιζε, την έλιωνε΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, ∆ύο 
∆ράκοι, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 104. 
472 ΄΄Η Κούλα εκόλλησε τρείς πεντάρες επάνω εις την εικόνα, η Μαριγούλα άλλας τρείς, εκόλλησε και η 
Γαρουφαλιά άλλας δυο΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Οι Παραπονεµένες, στα Άπαντα…, ό.π., τ.3ος, σελ. 196.  
473 Αλ. Παπαδιαµάντης, Το Τυφλό Σοκάκι, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 115. 
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φράση του επιτρόπου, ΄΄Εγώ, απο το παγκάρι, κοιτάζω µόνον τις µισοτριβές που 

έρχονται΄΄
474 και το δηκτικό σχόλιο του αφηγητή475 ΄΄το αληθές ήτο, ότι ενδιαφέρεται 

πολύ περισσότερον δια τις δεκάρες παρά δια κάθε άλλο΄΄
476 πιστοποιούν την διείσδυση 

των εγχρήµατων, βαθύτατα υλικών σχέσεων στο χώρο της εκκλησίας. Η εισβολή του 

κουµπάρου στην οικία του ανδρόγυνου σε συνδυασµό µε την µικροαστική του 

εργασία και εµφάνιση477 ελκύουν την σύζυγο του Ζουγράκη, η οποία εν τέλει 

συνάπτει ερωτική σχέση µ’αυτόν. Η µοιχεία (η οποία γίνεται λογοτεχνικό µοτίβο για 

την αστική πεζογραφία του ύστερου 19ου) συµβολίζει την µεταβολή των ηθών που 

συνπάγεται η ζωή στο άστυ και σηµατοδοτεί την παρεπόµενη ηθική έκπτωση, η 

οποία είναι λογικό προϊόν των υλικών και χρηµατικών δραστηριοτήτων. Η γυναικεία 

ηθική κινδυνεύει και η κατάληξη της (στα διηγήµατα του Παπαδιαµάντη) είναι 

συνήθως διττή, είτε µε την απόλυτη ηθική εξαχρείωση (η οποία συνδέεται µε την 

παραµονή στην εκµαυλιστική πρωτεύουσα) όπως την περίπτωση της Ρηνούλας, είτε 

µε την διακράτηση της ηθικής αξιοπρέπειας, η οποία αποκτάται µε την διαφυγή απ’ 

το µολυσµένο άστυ, όπως η Φλώρα στην Βλαχοπούλα.  

 Στην Κοινωνική Αρµονία (1906) είναι πρόδηλη τόσο η µετάβαση στις 

κοινωνικές σχέσεις όσο και η καταγραφή ιδεολογικών αναφορών οι οποίες συντελούν 

στην σύνθεση του κοινωνικού ιστού της συγκεκριµένης περιόδου. Ο ήρωας του 

διηγήµατος, ο Φοράµπαλλας, αποτελεί, στην λογική του παπαδιαµαντικού µύθου, το 

αντιπροσωπευτικό προϊόν της εξέλιξης των κοινωνικών σχέσεων και της κατάπτωσης 

που συνεπάγεται η ζωή στο µολυσµατικό άστυ. Ο  µεσοαστός ήρωας478, συµπυκνώνει 

όλα εκέινα τα χαρακτηριστικά της παρασιτικής διαβίωσης479 και των πελατειακών 

σχέσεων καθώς την ηµέρα που διαδραµατίζεται το διήγηµα είχε ΄΄υπάγει προς 

                                                
474 Αλ. Παπαδιαµάντης, Το Τυφλό Σοκάκι, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 115. Ο Παπαδιαµάντης 
κατακρίνει την στάση των ιερέων και στο Άλλος Τύπος (1903) όπου η υλιστική συµπεριφορά ενός 
ιερέα αναγκάζει την σύζυγο του να πει ΄΄Καλά του έλεγα εγώ να µην κάνει πολλά διαβάσµατα, να µην 
κυνηγά πολύ τα λεφτά και να λυπάται τη φτώχεια΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Άλλος Τύπος, στα Άπαντα…, 
ό.π., τ. 3ος, σελ. 598. 
475 Μια διευκρύνιση για την ευκολότερη κατανόηση των αθηναϊκών κειµένων πρέπει να καταγραφεί 
στο σηµείο αυτό. Στο σύνολο των αθηναϊκών διηγηµάτων συγγραφέας και αφηγητής ταυτίζονται 
πλήρως , µε µοναδική εξαίρεση Το Θαύµα της Καισαριανής και τη Χολεριασµένη που και τα δυο 
φέρονται ως διηγήσεις της κυρά-Ρήνης Ελευθέραινας «σεβάσµιας γερόντισσας Αθηναίας» και 
ανιστορούν στα 1901 συµβάντα του 1852 και 1854,  Αλέξ. Κοτζιάς,, ό.π., σελ. 15, 27. 
476 Αλ. Παπαδιαµάντης, Το Τυφλό Σοκάκι, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 116. 
477 ΄΄Ήτον εις νέος µε  γυαλάκια, λιµοκοντόρος µάλλον, ο οποίος έκαµνε τον µικροµεσίτην΄΄,  Αλ. 
Παπαδιαµάντης, Το Τυφλό Σοκάκι, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 116. 
478 ΄΄Το κτίριον του καφενείου ήτο κτήµα του. Η οικία η συνεχόµενη όπισθεν κτήµα του. Ήτο αρχιµόρτης 
µε περιουσίαν΄΄, ΄΄,  Αλ. Παπαδιαµάντης, Κοινωνική Αρµονία, , στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 139. 
479 ΄΄Έπαιρνε κ’ ένα ύπνον επι της καθέκλας εις το ύπαιθρον. Ετερλίκωνε εις εν µπακάλικον αντικρινόν, 
εµπεκροµεθούσε, εφλυάρει, ησχρολόγει ωργίαζε΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Κοινωνική Αρµονία, , στα 
Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 139. 
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επίσκεψιν εις ενός πολιτευοµένου, ίσως υπουργού διετελούντος- εις του Ζ. ή του Κ. ή 

του Λ., αδιάφορον- βεβαίως δια να ζητήση ρουσφέτια. Είχε ψήφους ο 

αρχιµόρταρος.΄΄480 Ο µαθητευόµενος του ήρωα, εγγονός µιας γριάς, που κατοικεί 

στην συγκεκριµένη γειτονιά, ο οποίος είχε εγκλειστεί στο φρενοκοµείο, για την 

χρήση ναρκωτικών,481 αναδεινύει τον περιθωριακό χαρακτήρα των νέων στις 

κατώτερες συνοικίες των Αθηνών και πως µέσα απ’ τις υλικές αναζητήσεις εκπίπτουν 

στην ηθική και (σε αρκετές περιπτώσεις) στην φυσική εξαχρείωση. Η περιγραφή του 

µικρού αγοριού (το οποίο είναι εξουθενοµένο απ’ την κούραση) και της γριάς, η 

οποία είχε χάσει τα χρήµατα της ΄΄όλον τον κόπον της εβδοµάδος της΄΄
482 

αναδεικνύουν αφενός την σκληρότητα της παιδικής εργασίας483 και αφετέρου την 

                                                
480 Αλ. Παπαδιαµάντης, Κοινωνική Αρµονία, , στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 139. Η αναφορά αυτή 
για τις δραστηριότητες του ήρωα αναδεικνύει ένα απο τα σηµαντικότερα απο ιστοριογραφική άποψη 
συµπεράσµατα για την περίοδο του 19ου αιώνα. Οι πελατειακές σχέσεις αυταπόδεικτα αποτέλεσαν την 
κυριότερη έκφανση του πολιτικού εποικοδοµήµατος την συγκεκριµένη περίοδο και αποτέλεσαν κοινό 
αφηγηµατικό τόπο για την πεζογραφία της εποχής ο Ροίδης στο Η Πολιτική εν Ελλάδι Ρητορεία 
αναφέρει ΄΄Εκ του βουλευτού εξαρτάται όχι µόνον της κυβερνήσεως ο βίος, αλλά και η τιµή, η περιουσία, 
η ασφάλεια, ο επιούσιος άρτος ή τουλάχιστον η πλήρωσις πόθου τινός των πλείστων Ελλήνων΄΄, Εµµ. 
Ροίδης, Η Πολιτική εν Ελλάδι Ρητορεία, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 176. Ο Χρήστος Λυριντζής σε µια 
σύντοµη, µα εξαιρετικά περιεκτική επισκόπηση των ιστοριογραφικών πορισµάτων για το δίκτυο των  
πελατειακών σχέσεων στον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό του ύστερου 19ου , αναφέρει ότι το 
πελατειακό σύστηµα ήταν απότοκο τριών συγκεκριµένων ιστορικά συνθηκών α)του τρόπου ανάπτυξης 
του καπιταλισµού στην Ελλάδα και της συνάθρωσης του µε άλλους τρόπους παραγωγωγής, β) της 
δηµιουργίας ενός υπερτροφικού κρατικού µηχανισµού και γ) της αυτονοµίας της πολιτικής, Χρ. 
Λυριντζής,  Πολιτική και Πελατειακό Σύστηµα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, στο Θέµατα Νεοελληνικής 
Ιστορίας (18ος-20ος αιώνας) (επιµ.) Γ.Β. ∆ερτιλής-Κ. Κωστής, Εκδόσεις Αντώνη Σακκουλά. Αθήνα, 
1991, σελ. 260. Παρόµοια συνµπεράσµατα για το πελατειακό σύστηµα διατύπωσαν τόσο ο Γιώργος 
∆ερτιλής, όσο και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ο ∆ερτιλής θεωρεί ότι καθώς πρόσβαση στους 
κρατικούς µηχανισµούς είχαν µονάχα οι πολιτικοί, το γεγονός αυτό στήριζε το ρόλο τους σαν 
πατρώνων στην προσπάθεια των πελατών για κοινωνική και οικονοµική εξασφάλιση, Γ. ∆ερτιλής, 
ό.π., σελ. 140, ενώ ο Τσουκαλάς αναφέρει ότι δηµιουργήθηκε µια κρατική αστική τάξη που στήριξε 
την κυριαρχία της στην πολιτική εξουσία, στον έλεγχο των κρατικών µηχανισµών και στην χρήση 
πελατειακών δικτύων, Κων. Τσουκαλάς, Εξάρτηση… ό.π., 295-300. Οµώς, παρα την σηµασία των δυο 
παραπάνω ιστοριογραφικών πορισµάτων ο γράφων θεωρεί ότι η άποψη του Λυριντζή είναι εξαιρετικά 
διεισδυτική και κατευθύνει την έρευνα σε µια ολόπλευρη πρόσληψη. Ένα καθοριστικό γεγονός για τον 
υπερτροφικό χαρακτήρα του πελατειακού δικτύου είναι η παντελής έλλειψη πολιτικής ιδεολογίας, τα 
λόγια του καυστικού Ροίδη είναι δηλωτικά ΄΄Ούτε δυναστικούς έχοµεν, ούτε δηµοκρατικούς, ούτε 
κληρικοφρόνας, ούτε αντικληρικούς, ούτε σοσιαλιστάς, ούτε µίσος µεταξύ των κοινωνικών τάξεων, αφού 
εξ’ ίσου σπάνιοι είναι παρ’ ηµίν οι τρώγοντες καθ’ ηµέραν φασιανούς, όσον και οι στερούµενοι του 
επαρκούς προς χορτασµόν τεµαχίου λευκού ή µέλανος άρτου΄΄, Εµµ. Ροίδης, Η Πολιτική εν Ελλάδι 
Ρητορεία, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 181-182. 
481 ΄΄Τέλος, έλαβε πείραν του χασίς και άλλων πραγµάτων. Τότε έπαθεν νευρικήν διατάραξιν. Είτα η 
οικογένεια του τον έκλεισε εις του ∆ροµοκαϊτη΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Κοινωνική Αρµονία, , στα 
Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 140. 
482 Αλ. Παπαδιαµάντης, Κοινωνική Αρµονία, , στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 142. 
483 Η παιδική εργασία δεν καταγράφεται στις επίσηµες στατιστικές, αλλά αποτελεί ένα κοινωνικό 
φαινόµενο που θίγεται απ΄την αστική πεζογραφία. Σύµφωνα µε την Παπαστεφανάκη (η επίσης τονίζει 
την έλειψη στατιστικών καταγραφών) αναφέρει ότι στο σύνολο των εργαζοµένων παιδιών, τα κορίτσια 
15-18 ετών αποτελούν το 39%, τα αγόρια 15-18 το 37%, τα κορίτσια 12-14 το 14% και τα αγόρια 12-
14% το 9%, Λήδα Παπαστεφανάκη, Μισθωτή Εργασία, στο Η Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονοµίας τον 
19ο …, ό.π., σελ. 278. Το αυξηµένο ποσοστό των κοριτσιών (ειδικά ανάµεσα στην ηλικία 12-14) σε 
σχέση µε αυτήν των αγοριών, αιτιολογείται απ΄την αυξηµένη πρόσβαση των αγοριών στους 
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χαµηλή πληρωµή της χειρονακτικής εργασίας, αφού η γριά είχε λάβει για εργασία 

µιας εβδοµάδας ΄΄εν πεντάδραχµον χαρτί΄΄
484.  

 Στο εξαιρετικά σύντοµο διήγηµα Το Νάµι της (1906) για µια ακόµα φορά οι 

χαρακτήρες ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα. Η µικρή ανώνυµη νεαρή 

(γύρω απ’ την οποία συντελείται η εξέλιξη της λογοτεχνικής πλοκής) είναι γόνος 

κατώτερων στρωµάτων καθώς ο πατέρας της ήταν Ιταλός εργάτης ΄΄εις Λαύρειον […] 

ή εις τον Ισθµόν΄΄.485 Η αναφορά στα φτειασειδώµατα της νεαρής486 αναδεικνύει ότι 

τα νέα ήθη περι αισθητικής έχουν διεισδύσει και στις κατώτερες κοινωνικές βαθµίδες. 

Ενώ για µια ακόµα φορά µέσα απ΄τα σχόλια του Παπαδιαµάντη ΄΄Την ερωτεύθηκε 

αυτός που βλέπετε µαζί της, γυιός δικηγόρου τάδε…έχει παράδες ο πατέρας του΄΄ και 

την καταληκτική φράση ΄΄επήρε δρόµο, βλέπετε…βγήκε το νάµι της΄΄ καταδείχνεται 

ότι οι γυναίκες των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων στρέφονται σε 

συγκαλυµµένες µορφές πορνείας για να ανταπεξέλθουν στις νεότευκτες υλικές 

απαιτήσεις. 

 Στον Αντίκτυπο του Νου (1874-1910)487 το τελευταίο εξεταζόµενο κέιµενο του 

συγκεκριµένου κεφαλαίου, ο Παπαδιαµάντης µέσα απ΄την περιγραφή µιας οµάδας 

νεαρών µας εκθέτει τις νεότευκτες διεργασίες του αστικού φαινοµένου. Η 

καταγωγή
488 των τριών ηρώων και η παρεπόµενη ιδιότητα τους συµπυκνώνουν τον 

πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας, χαρακτήρας σύµφυτος µε την 

εντονότατη αστικοποίηση. Η εργασία του Σαββατίνου, ΄΄του κατ’ οίκους 

νοσοκόµου΄΄
489 και το σχόλιο του αφηγητή ΄΄έπαιρνε λεπτά΄΄

490 δείχνει ότι οι 

                                                                                                                                       
µηχανισµούς του εκπαιδευτικού συστήµατος. Σύµφωνα µε τις καταγραφές του Bickford-Smith, ο 
αριθµός των αγοριών είναι εντυπωσικά µεγαλύτερος απ’ αυτόν των κοριτσιών, καθώς ο αριθµός των 
αγοριών, στην Αττική, είναι (στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση) 30301 ενώ των κοριτσιών 9130, R.A.H. 
Bickford Smith, ό.π., σελ.176. Οι καταγραφές του περιηγητή δεν διασταυρώθηκαν απο άλλη πηγή, 
όµως στην προκειµένη περίπτωση µας ενδιαφέρουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αριθµού και όχι ο 
αριθµός αυτός κάθε αυτός. 
484 Αλ. Παπαδιαµάντης, Κοινωνική Αρµονία, , στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 142. 
485 Αλ. Παπαδιαµάντης, Το Νάµι της, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 119.  Εδώ όπως µας πληροφορεί ο 
Κοτζιάς , µολονότι ως προς τον Ισθµό, η πρόσφατη διάνοιξη της διώρυγας αποτελούσε ένα µοτίβο 
ικανό για µια εκτενέστερη µνεία, ο Παπαδιαµάντης δεν αναφέρει τίποτε. Αυτό αφορµάται σύµφωνα µε 
τον αναλυτή, απ’ την γενικότερη τάση του συγγραφέα να µην ενσωµατώνει στα διηγήµατα του τις 
µεγάλες τεχνικοοικονοµικές αλλαγές, Αλέξ. Κοτζιάς,, ό.π., σελ. 46-47. 
486 ΄΄Με κοµψόν ένδυµα, µε τα µαλλιά βοστρυχισµένα καµπύλα.΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, Το Νάµι της, στα 
Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 120. 
487 Ο Τριανταφυλλόπουλος, στην πληρέστερη επιµέλεια των Απάντων του Παπαδιαµάντη το κατατάσει 
στα αχρονολόγητα. 
488 ΄΄Ο Αντώνιος Αλµπέργος, Σικελιώτης απο την Κατάνην […] Ο Σαββατίνος Λευϊ […] Εβραίος απο 
την Κέρκυραν […] και ο Λύσανδρος Παπαδιονύσης, ένας απο τους δικούς µας.΄΄, Αλ. Παπαδιαµάντης, 
Ο Αντίκτυπος του Νου, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 367. 
489 Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Αντίκτυπος του Νου, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 370. 
490 Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Αντίκτυπος του Νου, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 370. 
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συνθήκες υγιεινής στα δηµόσια νοσοκοµεία δεν ήταν καλές, καθώς οι εύπορες 

οµάδες του πληθυσµού εξαναγκάζονται να νοσηλεύονται στις οικίες τους. Η κατοικία 

του ιταλού του Αλµπέργου ΄΄εις µιαν πάροδον της οδού Αιόλου΄΄
491 είναι ενδηκτική 

της µικροαστικής του συγκρότησης αφού ΄΄εκέρδιζεν αρκετά απο την τέχνην του΄΄.492 

Το διήγηµα εκτυλίσσεται γύρω απ΄την φιλονικία µεταξύ του Σαββατίνου και ενός 

κερκυραίου, του γέρου Πουπή, που συχνάζει στο καφενείο οπου είναι θαµώνες οι 

τρείς προαναφερθέντες χαρακτήρες. Μέσα απ’ την περιγραφή του γαµπρού του 

Πουπή, ο Παπαδιαµάντης µας παρέχει µια απ’ τις ελάχιστες αναφορές του για 

ανθρώπους της αστικής τάξης. Οι περιγραφή του αστού είναι δηλωτική καθώς ζούσε 

΄΄ως πήθικος πολυτελείας […] επί της κλίνης εξαπλωµένος, φορών βελούδινην ρόµπαν, 

έφερε πεντ-εξ δακτυλίδια, βαρείαν χρυσήν καδέναν, εγκόλπιον ή µεδάλλιον κτλ.΄΄493 Ο 

συγγραφέας µέσα απ’ την περιγραφή του χαρακτήρα αυτού µας αναδεικνύει (οπως 

σχεδόν όλοι οι εξεταζόµενοι πεζογράφοι της έρευνας) τον στείρο µιµητισµό των 

ευρωπαϊκών συνηθειών απ΄την αστική τάξη, καθως ο συγκεκριµένος χαρακτήρας 

είναι ΄΄µάλλον Φράγκος παρα Ρωµηός΄΄
494 Οι ασχολίες του τελευταίου ΄΄είχε λάβει εις 

µισθούς, συντάξεις και έκτακτους αµοιβάς απο το Ταµείον του Ελληνικού Κράτους άνω 

των διακοσίων χιλιάδων δραχµών΄΄ µαρτυρούν τον παρασιτικό χαρακτήρα της 

ελληνικής οικονοµίας και σκιαγραφούν την διαδικασία σχηµατισµού µιας 

΄΄κρατικής΄΄ αστικής τάξης, η οποία ιδιοποιούταν το οικονοµικό πλεόνασµα µέσα απ’ 

τον κρατικό µηχανισµό. Η τελευταία σκηνή του διηγήµατος, µε τον Πόυπη να 

επιτίθεται στον εβραίο τον Σάλβο, αναδεικνύει τόσο τον ασυµπαγή χαρακτήρα του 

ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού, όσο και τις εθνικιστικές διεργασίες που 

συντελούνται στην Ευρώπη τον ύστερο 19ο αιώνα.495 Η φράση του Πουπή ΄΄αυτοί (οι 

Εβραίοι) µας τρώγουν τους κόπους µας και µας πίνουν το αίµα΄΄ αναδεικνύει το 

ιδεολογικό υπόβαθρο της αντι-ευραϊκής προπαγάνδας το οποίο διαµορφώνεται την 

περίοδο αυτή. 

                                                
491 Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Αντίκτυπος του Νου, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 370. 
492 Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Αντίκτυπος του Νου, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 370. 
493 Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Αντίκτυπος του Νου, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 374. 
494 Αλ. Παπαδιαµάντης, Ο Αντίκτυπος του Νου, στα Άπαντα…, ό.π., τ. 4ος, σελ. 373. 
495 Όπως αναφέρει ο Rudolf Hilferding, o 19ος (και κυρίως ο 20ος) αιώνας χαρακτηρίζεται µε την 
µετάβαση απο την έννοια του κράτους σαν γεωγραφικά ανεξάρτητη περιοχή στην έννοια ενός έθνους-
κράτους ανώτερα απ’ τα υπόλοιπα, R. Hilferding, Finance Capital, A study of the Latest Phase of 
Capitalist Development, Routledge & Kegan Paul, London, 1981, σελ. 335. H πολιτική του 
χρηµατιστικού κεφαλαίου χαρακτηρίζεται και εδραιώνεται ιδεολογικά µε την διαστροφή της εθνικής 
ιδέας καθώς µια ολιγαρχική ιδέα περι κυριαρχίας αντικατέστησε την δηµοκρατική περι ισότητας. Έτσι, 
µέσα απ’ αυτήν την διαδικασία η εθνική ιδέα γίνεται η κινητήρια δύναµη της πολιτικής και της 
ιδεολογίας µε αναπόδραστο απότοκο οι ταξικοί ανταγωνισµοί να εξαθανισθούν και να υπερβούν τα 
αυθύπαρκτα όρια τους προς την µεταφυσική υπηρεσία της συλλογικότητας. 
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Ο Μιχαήλ Μητσάκης αποτελεί µια εξαιρετικά ιδιάζουσα περίπτωση στα 

ελληνικά γράµµατα, εγγενώς διαφοροποιηµένη απ΄το σύνολο των πεζογράφων της 

εξεταζόµενης περιόδου. Ο Μητσάκης, όπως µας πληροφορεί ο Κωνσταντίνος 

∆ηµαράς
496, είναι ύφος, ένα ύφος διαµορφωµένο όχι για να γοητεύσει αλλά να 

συναρπάσει και να καταπλήξει. Η γλώσσα του, ιδιότυπη, εντάσσει µέσα σε µια 

καλοδουλεµένη καθαρεύουσα στοιχεία της δηµοτικής (κυρίως στους διαλόγους) τα 

οποία της δίνουν χρώµα και ζωντάνια.497 Η συντριπτική πλειοψηφία των κειµένων 

του συγγραφέα εκδράζεται στο χώρο της πρωτεύουσας (εκτός απο µια σειρά 

ταξιδιωτικών εντυπώσεων απ΄την Κέρκυρα και την Πάτρα, και το εκτενέστερο 

διήγηµα Ο Αυτόχειρ που διαδραµατίζεται επίσης στην Πάτρα) στα οποία ο Μητσάκης 

αναδεικνύει ότι στην νεότερη µεγαλούπολη η όραση κατέχει την απόλυτη 

προτεραιότητα. Μέσα απ’ τα λογοτεχνήµατα του συγγραφέα συντελείται η µετάβαση 

απ’ την ακοή (την κυρίαρχη αίσθηση στην προφορική κουλτούρα της υπαίθρου) στην 

βαθµιαία πριµοδότηση της όρασης.498 Ο Μητσάκης είναι ο χρονογράφος της εποχής 

του καθώς µέσα απ΄την γραφή του αποτυπώνεται µε την µορφή collage ο κόσµος της 

καθηµερινότητας σε όλες της τις εκφάνσεις (απο την ανερχόµενη τάξη των 

νεόπλουτων, µέχρι τους περιθωριακούς στις κατώτερες συνοικίες) και σε όλες τις 

συνδηλώσεις της. Ο δρόµος είναι ο ζωτικός του χώρος, όπου περιεργάζεται σαν 

προσεκτικός φυσιολόγος, ότι διαδραµατίζεται στον δηµόσιο αστικό χώρο.499 Μέσα 

απ’ την συγκεκριµένη διεργασία ο συγγραφέας συλλαµβάνει την απρόβλεπτη 

ποικιλία του αστικού τοπίου ως µια σειρά στιγµιοτύπων της καθηµερινής 

πραγµατικότητας.500 

Ο Μητσάκης µέσα απ’ τα κείµενα του µεταµορφώνει το αστικό τοπίο σε 

ανοίκειο θέαµα, µε σκοπό να το διελευκάνει και εν τέλει να το καταστήσει 

αναγνώσιµο και αναγνωρίσµο. Ο αποµονωµένος πλάνης (flaneur) συναντά τον 

εµβληµατικό αφηγητή µιας κοινωνίας όπου τα υλικά αντικείµενα επενδύονται µε 

προσωπικό νόηµα και τα εξωτερικά φαινόµενα αναγάγονται σε σηµεία ενδότερων 

                                                
496 Κων. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σελ. 498. 
497 Κων. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σελ. 498-499. Όπως µας πληροφορεί ο Μιχάλης Περάνθης, στην πλέον 
αξιόλογη έκδοση του έργου του συγγραφέα, ΄΄Μετά το 1888 και την έκδοση του Ταξίδι µου κάθε λόγιος 
και ποιητής ήταν υποχρεωµένος να λάβει µια σαφή θέση εντασσόµενος στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο 
(της καθαρεύουσας ή της δηµοτικής). Ο Μητσάκης ούτε καθαρευουσιάνος, ούτε δηµοτικιστής υπήρξε. 
Προσπαθεί να συνδυάζει την δηµοτική και την καθαρεύουσα, αρµονισµένες στους κανόνες ενός 
εσωτερικού ρυθµού., Μιχ. Μητσάκης, Το Έργο του…, ό.π., σελ. 34-35. 
498 Λιζυ Τσιριµώκου, Γραµµατολογία… ό.π., σελ. 22-23. 
499 Λιζυ Τσιριµώκου, Γραµµατολογία… ό.π., σελ. 21-22. 
500 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 21. 
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καταστάσεων. Ο καλλιτέχνης είναι εκείνος που όχι µονάχα βλέπει αλλά και κατανοεί, 

επιδεικνύοντας τα αντικείµενα αυτά µε αληθοφάνεια και ζωντάνια.501 Ο Μητσάκης, 

άλλοτε εµφανίζεται αυτοπροσώπως στο κείµενο (να περιδιαβάζει στους δρόµους της 

πόλης) και άλλοτε χωρίς να παρουσιάζεται, επιθεωρώντας τα συµβάντα της 

καθηµερινής ζωής απ’ την οπτική γωνία ενός αποστασιοποιηµένου περαστικού. Η 

κειµενική µεταγραφή της δυσαρµονικής αστικής πραγµατικότητας εµπεριέχει µια 

υπόσχεση κατανόησης και οργάνωσης της. Έτσι, (µέσα απ’ τα κείµενα του) η Αθήνα 

προβάλλει αλλοπρόσαλη καθώς συµφύρει άτεχνα το παλιοκαιρινό µε το µοντέρνο, 

την φτώχεια µε την πολυτέλεια και την απλότητα µε την εξεζητηµένη 

καλαισθησία.502 Οι περιγραφές των αντικειµένων και των χαρακτήρων µε σκηνές του 

δρόµου αποδιδόµενα µε την φωτογραφική και φωνογραφική απόδοση της 

καθηµερινής πραγµατικότητας, αναγκάζουν τον συγγραφέα να αποποιηθεί εντελώς 

τις µυθοπλασιάκες καταγραφές. Σύµφωνα µε την λογική αυτή, ο Μητσάκης, ξεπερνά 

τον Ροίδη (ο οποίος βέβαια τον επηρέασε βαθύτατα) και καθίσταται ο πλέον 

συνειδητός και συνεπέστερος εκπρόσωπος του ελληνικού νατουραλισµού.503 Το 

συγκεκριµένο κεφάλαιο κινείται προς µια συγκεκριµένη κατέυθυνση, καθώς θα 

εξεταστούν τα λογοτεχνήµατα του συγγραφέα µέσα στο πλαίσιο που ο ίδιος 

κατέρτισε. Στην πρώτη νοητή ενότητα θα εξεταστεί η ευρύτερη κατηγορία των 

Αθηναϊκών Σελίδων, στην δεύτερη το Άνθρωπη και Κτήνη και στην τελευταία το 

εκτενέστερο διήγηµα του συγγραφέα Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας και κάποια 

συντοµότερα λογοτεχνήµατα τα οποία δεν εντάσσονται σε κάποια συγκεκριµένη 

θεµατική ενότητα. Μέσα απ΄το ανάπτυγµα του συγκεκριµένου κεφαλαίου θα γίνει 

εναργής η άποψη του γράφοντος ότι τα κείµενα της αστικής πεζογραφίας του 

ύστερου 19ου συνιστούν εξαιρετικά σηµαντικές ιδεολογικές µαρτυρίες. 

Το πρώτο κέιµενο της συγκεκριµένης ενότητας είναι ο Οιωνός
504 (1887) στο 

οποίο ο συγγραφέας µας παρέχει πλήθος πραγµατολογικών στοιχείων για τον 

κοινωνικό σχηµατισµό της περιόδου αυτής. Το διήγηµα εκτυλίσσεται γύρω απο την 

                                                
501 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 291. 
502 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 294. 
503 Όπως θα διαφανεί στην ανάπτυξη του συγκεκριµένου κεφαλαίου, ο Μητσάκης είναι ο πρώτος που 
εντάσσεται στην λογική του κοσµοπολιτισµού στον χώρο της τέχνης (όπως την είχε διατυπώσει ο 
Αγησίλος Γιαννόπουλος Ηπειρώτης στην Επιστολιµαία ∆ιατριβή του) και της διεθνοποίησης της 
φιλολογίας που καταγραφει ο Παλαµάς στα 1899, η καταγραφή του σηµαντικότερου εκπροσώπου της 
Γενιάς του 1880 είναι χαρακτηριστική ΄΄Αλλά κατά τον αιώνα τούτον ωσαύτως τα µέγιστα ανεπτύχθη 
ότι θ’ αποκάλουν διεθνοποίησιν της φαντασίας. Υπο την αλληλεπίδρασιν των φιλολογιών και 
καλλιτεχνιών των διαφόρων λαών, µια ούτως ειπείν πολυσύνθετος προκύπτει φιλολογία και τέχνη, η 
ευρωπαϊκή΄΄, Κ. Παλαµάς, Άπαντα…, ό.π., τ. 2ος, σελ. 381. 
504 ∆ηµοσιεύθηκε στο Περιοδικό Εστία στις 26/4/1887. 
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ιστορία µιας άρρωστης νεαρής, η οποία βρίσκεται στο µεταίχµιο ζωής και θανάτου 

και παρότι αναφέρεται σε µια λαϊκή συνοικία της πόλης, το σπίτι (στο οποίο 

διαδραµατίζεται η λογοτεχνική πλοκή) φαίνεται να είναι αστικό καθώς το δωµάτιο 

που είναι κατάκειτη η ηρωίδα  µαρτυρά την αστικό σχεδιασµό της οικίας.505 Η 

αναφορά στον γιατρό, ο οποίος είναι ΄΄περίσκεπτος και σκυθρωπός, µη δυνάµενος να 

εννοήση του λαθραίου κακού το αίτιον, µη γνωρίζον πώς να πολεµήση τον κρυφίον 

εχθρόν΄΄
506 δείχνει ότι παρά την εξέλιξη της ιατρικής, τα παραδείγµατα άγνοιας όσον 

αφορά τα ιατρικά ζητήµατα είναι εξαιρετικά συχνά.507 Επιπλέον, η αναφορά ότι η 

ηρωίδα νοσηλεύεται στο σπίτι, αναδεικνύει την προτίµηση των µεσαίων και 

ανώτερων στρωµάτων να αποφεύγουν τα δηµόσια νοσοκοµεία.508 Η ξαφνική 

εµφάνιση µιας αγύρτισσας, η οποία πωλέι ΄΄τύχες΄΄ έρχεται σε αντίθεση µε την 

ύπαρξη των διαβατών, των καφενείων, της αστικής οικίας αλλά και της µητέρας της 

ασθενούς (η οποία αποτελεί ένα µικροαστικό πρότυπο γυναίκας), καθώς εκφράζει την 

ύπαρξη δεισιδαιµονιών εντός ενός πλαισίου εκσυγχρονιστικών αλλαγών. Η µητέρα εν 

τέλει πείθεται απ’την παρότρυνση της γριάς και αποφασίζει να αγοράσει µια τύχη για 

την κόρη της. Η ψυχολογική αντίθεση της µητέρας (η οποία ΄΄Γελώσα και η ίδια δια 

την αιφνίδιαν προληπτικήν επιθυµίαν ήτις την κατέλαβε, δεν αντέχει εις τον πειρασµόν 

να ιδή τι θα δυνηθή άραγε να προφητεύση το πτηνόν αυτό, το σοφόν πτηνόν, όπερ 

περιάγει ο αγύρτης΄΄
509) και το διαλεκτικό ζεύγµα ανάµεσα στον τυχοπωλητή και τον 

                                                
505 ΄΄Παρ’ όλην του δωµατίου την θερµότητα και το πάχος των εφαπλωµάτων΄΄΄, Μιχ. Μητσάκης, 
Οιωνός, στο Έργο του… ό.π., σελ. 59. 
506 Μιχ. Μητσάκης, Οιωνός, στο Έργο του… ό.π., σελ. 59 
507 Ο αρχαϊκός τρόπος εξάσκησης της ιατρικής έχει οδηγήσει τους πεζογράφους της εποχής να θίξουν 
δηκτικά το συγκεκριµένο ζήτηµα και να προσφέρουν ποιοτικές πληροφορίες για την κατάσταση της 
ιατρικής την συγκεκριµένη περίοδο. Ο Παπαδιαµάντης κατηγορεί τους ιατρούς µε τρόπο 
χαρακτηριστικό ΄΄Άλλοτε έλεγον: Την εσηµαδεψ’ ο Χάρος, τώρα λέγουν: Την αποφάσισ’ ο γιατρός΄΄, Αλ. 
Παπαδιαµάντης, Μια Ψυχή, στα Άπαντα…, ό.π., τ.2ος, σελ. 230. Ενώ και ο Γεώργιος Βιζυηνός στο 
εξαιρετικό ψυχογραφικό του διήγηµα, Το Αµάρτηµα της Μητρός µου, αναφέρει: ΄΄Πάσα νόσος, 
άγνωστος εις τον λαόν, δια ναθεωρηθή ως φυσικό πάθος, πρέπει ή να υποχωρήσει εις τας στοιχειώδεις 
ιατρικάς του τόπου γνώσεις, ή να επιφέρη εντός ολίγου τον θάνατον΄΄, Γεωρ. Βιζυηνός, Το Αµάρτηµα της 
Μητρός µου, Περιοδικό Εστία, τοµ. 15ος, Αρθµ., 380, 1883, σελ. 226. 
508 Όπως µας πληροφορεί η Τρίχα, όσοι είχαν οικονοµική δυνατότητα νοσηλευόταν στο σπίτι τους µε 
ιατρική παρακολούθηση, µε αποτέλεσµα στα νοσοκοµεία να καταφεύγουν οι φτωχοί, Λυν. Τρίχα, ό.π., 
σελ. 385. Στο Βάπτισµα του Μητσάκη, η παρουσία της γριάς µαίας και ο χαρακτηρισµός της ως 
άµαθης και ερρυτιδωµένης µαρτυρούν τον ταξικό χαρακτήρα και τις αρχαϊκές συνθήκες υγιεινής Μιχ. 
Μητσάκης, Το Βάπτισµα, Περιοδικό Εστία, τοµ. 16ος, Αρθµ. 415, 1883, σελ. 783. 
 
509 Μιχ. Μητσάκης, Οιωνός, στο Έργο του… ό.π., σελ. 62-63. Η συσχέτιση τύχης και ασθένειας, η 
οποία µαρτυράται στο συγκεκριµένο διήγηµα, αποτελεί ένα συνηθισµένο λογοτεχνικό σχήµα για την 
πεζογραφία της συγκεκριµένης περιόδου και εκφράζει µε δηλωτικό τρόπο τις δεισιδαιµονίες που 
κυριαρχούν ακόµα στο πολιτισµικό εποικοδόµηµα.  Ο Βιζυηνός τοποθετεί την µητέρα του να έχει µια 
παρόµοια συµπεριφορά στο Αµάρτηµα της Μητρός µου καθώς ΄΄Η µητήρ µου ήτο µάλλον ευλαβής παρά 
δεισιδαίµων. Κατ’ αρχάς απετροπιάζετο τας τοιάυτας διαγνώσεις, και ηρνείτο να εφαρµόση τας 
προτεινοµένας γοητείας, φοβουµένη µη αµαρτήση. Άλλως τε ο ιερεύς ενέγνωσεν ήδη επι της ασθενούς 



 111 

ιατρό εκφράζουν την µεταβατική κατάσταση που µαρτυράται στον ελληνικό 

κοινωνικό σχηµατισµό του ύστερου 19ου αιώνα.  

Στο εξαιρετικά σηµαντικό (απ’ την άποψη της συγκεκριµένης εργασίας) Η 

ζωή εις την πρωτεύουσαν (Το θέρος) (1890) στο οποίο µιλά αποκλειστικά ο 

πεζογράφος, ο Μητσάκης θα σκιαγραφήσει λογοτεχνικά τον κοινωνικό ιστό της 

περιόδου. Ο συγγραφέας µέσα απ’ την παρατήρηση της εξωτερικής εµφάνισης, της 

συµπεριφοράς, της καθηµερινότητας, του τρόπου διασκέδασης και των χώρων 

κοινωνικής συνάθροισης των κοινωνικών στρωµάτων θα προσφέρει ποιοτικά 

στοιχεία απ’ την ζωή των ευρύτερων κοινωνικών οµάδων.510 Η διάθεση του 

Μητσάκη να σκιαγραφήσει και να φωτίσει την µεταβατική κοινωνική δοµή στο 

ελληνικό βασίλειο τον 19ο αιώνα προικωνοµάτε απ’ την διττή του αναφόρα στην 

αρχή του διηγήµατος. ∆ιατυπώνει χαρακτηριστικά ΄΄Ευνόητον εποµένως, αν τον 

µεταβατικόν χαρακτήρα της εποχής, ήν διατρέχει το ηµέτερον έθνος νυν, ουδαµού 

αλλού θα ηδύνατο τις να εύρη καλλίτερον διατυπούµενον ή εις τα ήθη των κατοίκων της 

χώρας΄΄
511 και συνεχίζει ΄΄Τον κυκεώνα, ον παριστά παρ΄ηµίν πολιτεία άµα και 

κοινωνία, του εθνικού οικοδοµήµατος το ασυµπαγές έτι και ακατάρτιστον, ουδαµού θα 

ηδύνατο τις να εύρη ούτω προφανώς εικονιζόµενον όσω εις την incoherance των 

βιοτικών έξεων και φαινοµένων΄΄
512 Ο συγγραφέας κάνει λόγο για την διείσδυση των 

ευρωπαϊκών προτύπων, η οποία πλέον είναι κατάδηλη513 

Πρώτη κοινωνική τάξη είναι η πλουτοκρατία514 η οποία έχει θεσµοθετήσει τα 

γαλλικά ήθη και συνήθειες καθώς ΄΄εκτός των σουαρέ, εν µεγίστη ενεργεία και ακµή 

είνε και αι µατινέ και αι απρέ µιντί και τα φαϊβ ό κλόκ, αι ηµερίδες, αι απογευµατιναί, 

τα δειλινά ή όπως άλλως εξελληνίζονται΄΄
515 Ο τρόπος διασκέδασης των 

µεγαλοαστικών στρωµάτων εκδράζεται σε ένα διττό πλαίσιο, αφενός στους χορούς 

                                                                                                                                       
τους εξορκισµούς του κακού, δια παν ενδεχόµενον. Αλλά µετ ολίγον µετέβαλε γνώµην […] Η θρησκεία 
έπρεπε να συµβιβασθή µε την δεισιδαιµονίαν. Πλησίον εις τον σταυρόν, επι του στήθους της Αννιώς, 
εκρέµασεν εν χαµαγλί, µε µυστηριώδεις αραβικάς λέξεις.΄΄, Γεωρ. Βιζυηνός, ό.π., σελ. 226-227. 
510 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 290. 
511 Μιχ. Μητσάκης, Η ζωή εις την πρωτεύουσαν (Το Θέρος), στο Έργο του… ό.π., σελ. 66. 
512 Μιχ. Μητσάκης, Η ζωή εις την πρωτεύουσαν (Το Θέρος) , στο Έργο του… ό.π., σελ. 66. 
513 ΄΄Η του έξωθεν ερχοµένου ρεύµατος επίδρασις είνε πλέον η αισθητή και υπο την ορµήν αυτού 
εξαφανίζονται βαθµηδόν τα ολίγιστα υπολειπόµενα έτι ίχνη του παρελθόντος΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Η ζωή 
εις την πρωτεύουσαν (Το Θέρος) , στο Έργο του… ό.π., σελ. 68. 
514 ΄΄Της πλουτοκρατίας την δύναµην και την ύπαρξιν δεν θα ήτο εύκολον να αρνηθή τις΄΄, Μιχ. 
Μητσάκης, Η ζωή εις την πρωτεύουσαν (Το Θέρος) , στο Έργο του… ό.π., σελ. 68. 
515 Μιχ. Μητσάκης, Οιωνός, στο Έργο του… ό.π., σελ. 68. Τα µεγαλοαστικά κοινωνικά στρώµατα 
υιοθετούν τις γαλλικές κοινωνικές εκδηλώσεις καθώς γαλλικά έπιπλα και ταπισερί, κρυστάλλινα 
σερβίτσια και φωτιστικά, λευκά λινά τραπεζοµάντηλα και µαχαιροπίρουνα ολοκληρώνουν µια κατά το 
δυνατόν πιστή αντιγραφή της ευρωπαϊκής κοµψότητος, Ματ. Σκαλτσά, ό.π., σελ. 649-652. 



 112 

516(οι οποίοι αποτελούν θεσµό για τα αστικά σαλόνια του 19ου ) και αφετέρου στις 

εξοχικές εκδροµές. Η Κηφισιά αποτελεί µια απο τις σηµαντικότερες κοσµικές 

περιοχές καθώς είναι ΄΄αληθές αριστοκρατικόν κέντρον µε τας κοµψάς επαύλεις της και 

τα δυο µεγάλα ξενοδοχεία της΄΄
517 Η πλουτοκρατία  αποτελείται απο συγκεκριµένες 

κοινωνικές οµάδες αφού ΄΄ο συχνάζων εις τας αιθούσας ταύτας κόσµος είνε συνήθως ο 

διπλωµατικός, ο χρηµατιστικός, ο οµογενικός, τραπεζίται, πρέσβεις, γραµµατείς, 

επιτετραµένοι, αυλικοί, ανώτεροι υπάλληλοι.΄΄518 οι οποίοι σύµφωνα µε την άποψη του 

συγγραφέα δεν έχουν αφοµοιώσει τα ευρωπαϊκά ήθη µε φυσικό τρόπο καθώς ΄΄οι 

διακεκριµένοι τρόποι, ούς επιτηδεύονται αφίνουν, ενιότε προσωπεία διαφανή…και 

αγωγής ατέλειαν…και απερίττου ευγένειας στέρησιν΄΄.519 Στην συνέχεια αναφέρει 

στοιχεία για την µεσαία τάξη520, τους µικροαστούς, αυτό που χαρακτηρίζει την τάξη 

αυτή είναι σύµφωνα µε τον Μητσάκη η άκριτη µίµηση των πλουτοκρατών καθώς ΄΄το 

θέαµα του τριακοσάδραχµου…δεν είναι εκ των µάλλον σπανίων και ήττον 

αξιοθρηνήτων φαινοµένων και στρωµάτων.΄΄521 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

µίµησης είναι το πιάνο522 για τις νεαρές και το σφαιριστήριο για τους νεαρούς της 

τάξης αυτής. Ο λαός (η κατώτερη τάξη) ΄΄έχει τα ιδιαίτερα καφενεία του,τα ιδιαίτερα 

                                                
516 ΄΄∆ίδονται ζωηροί και πολυπληθείς χοροί, des bals travestis, costumes, pares et masques ΄΄, Μιχ. 
Μητσάκης, Η ζωή εις την πρωτεύουσαν (Το Θέρος), στο Έργο του… ό.π., σελ. 69. 
517 Μιχ. Μητσάκης, Η ζωή εις την πρωτεύουσαν (Το Θέρος) , στο Έργο του… ό.π., σελ. 69. Όπως µας 
πληροφορεί η Ματούλα Σκαλτσά, στις ανατολικές περιοχές της Αθήνας οι ντόπιοι και οµογενείς 
µεγαλοαστοί κτίζουν µέγαρα µε τσιλερικά διακοσµητικά στοιχεία (καρυάτιδες, µπαλούστρες, 
κρατήρες, κίονες και κιανόκρανα) τα οποία αναδεικνύουν τον κλασικιστικό αρχιτεκτονικό ρυθµο, 
Ματ. Σκαλτσά, ό.π., σελ. 413. Αν ανατρέξουµε στα Αποµνηµονεύµατα του Συγγρού, τον κυριότερο 
εκπρόσωπο του παροικιακού κεφαλαίου αναφέρεται ότι η οικία του κτίστηκε ΄΄επι της οδού Κηφισιάς, 
απέναντι της βορείου πλευράς των Ανακτόρων΄΄ και η δαπάνη κατασκευής της ήταν περι τις 320.000 
δραχµές, Ανδ. Συγγρός, ό.π., τ. 3ος, σελ. 97-98. 
518 Μιχ. Μητσάκης, Η ζωή εις την πρωτεύουσαν (Το Θέρος) , στο Έργο του… ό.π., σελ. 69. 
519 Μιχ. Μητσάκης, Η ζωή εις την πρωτεύουσαν (Το Θέρος) , στο Έργο του… ό.π., σελ. 70. O Ροίδης 
στον Χορό των Ανακτόρων ειρωνεύεται τον Συγγρό αναφέροντας χαρακτηριστικά ΄΄Παρατηρείται 
έλλειψις του κ. Συγγρού […]  ίνα µας οµιλήση περι της αξίας του οίνου του γαλλιστί και δολοφονήση την 
γλώσσαν ταύτην΄΄, Εµµ. Ροίδης, Ο Χορός των Ανακτόρων, Άπαντα… ό.π., τ. 3ος, σελ. 166-167. 
520 ΄΄Έπειτα έρχεται η µέσις τάξις. Ή µάλλον πασών άµορφος και στερουµένη ιδίας προσωπικότητος. 
Κατώτεροι υπάλληλοι, επαγγελµατίαι, συνταξιούχοι, µικροεισοδηµατίαι, φοιτηταί΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Η 
ζωή εις την πρωτεύουσαν (Το Θέρος) , στο Έργο του… ό.π., σελ. 70. 
521 Μιχ. Μητσάκης, Η ζωή εις την πρωτεύουσαν (Το Θέρος) , στο Έργο του… ό.π., σελ. 70. 
522 ΄΄Το κλειδοκύµβαλον δεν λείπει απο της αιθούσης, ήτις στολίζεται επίσης καταλλήλως΄΄, Μιχ. 
Μητσάκης, Η ζωή εις την πρωτεύουσαν (Το Θέρος) , στο Έργο του… ό.π., σελ. 70-71. Σύµφωνα µε τον 
Hobsbawm, οι αστικές σχέσεις εξαρτώταν απ’ την ύλη (ή τουλάχιστον µέσω του χρήµατος που 
µπορούσε να αγοράσει την ύλη). Έτσι, κανένα αστικό σπίτι δεν ήταν πλήρες χωρίς πιάνο, δεν υπήρχε 
κόρη αστών που να µην ήταν υποχρεωµένη να κάνει ατέλειωτες ασκήσεις πάνω στα πλήκτρα του, Er. 
Hobsbawm, ό.π., σελ. 347-348. Μια αναφόρα χαρακτηριστκή της τάσης αυτής απαντάται στο 
χρονογράφηµα του Κουρτίδη, Η Ισσοροπία της ευτυχίας, όπου η φτωχή υπηρέτρια η Τριανταφυλλία 
µόλις κέρδισε τον πρώτο λαχνό του λαχείου ΄΄Ενοικίασεν εν εύµορφο σπιτάκι, ήρχισε να µανθάνη 
γράµµατα και πιάνο΄΄, Αρ. Κουρτίδης, Η Ισορροπία της ευτυχίας, Ηµερολόγιο Σκόκου, τ. 3ος, 1888, σελ. 
282. 
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καπηλεία του τα ιδιαίτερα θεάµατα του΄΄
523 Η καθηµερινότητα των λαϊκών στρωµάτων 

όπως προκύπτει απ’ τις καταγραφές της πεζογραφίας διαφοροποιείται απ’ τα 

υπόλοιπα κοινωνικά στρώµατα καθώς ήταν αποκοµµένη γεωγραφικά και οικονοµικά 

απ’ τις εξελίξεις του µητροπολιτικού κέντρου. Έτσι, οι χώροι συνάθροισης που 

αναφέρει ο Μητσάκης εκδράζονται µέσα στην διαφοροποίηση αυτή. Σύµφωνα µε το 

κείµενο αυτό ο νεοελληνικός πολιτισµός αποτελεί ένα υβρίδιο επιφανειακών 

προσαρµογών στα ευρωπαΙκά πρότυπα µε πλήθος ανατολιτικών καταλοίπων. Έτσι, 

το νεότευκτο έθνος αδυνατεί να εκµοντερνιστεί και να αποκτήσει ενιαία πολιτισµική 

ταυτότητα.524 

 Στην Κυρά-Κώσταινα
525 (1893) ο Μητσάκης µέσα απ’ την οµώνυµη ηρωίδα 

του διηγήµατος µας προσφέρει ποιοτικά στοιχεία τα οποία χρωµατίζουν τον 

κοινωνικό ιστό της περιόδου. Μέσα απ’ τις δραστηριότητες της ηρωίδας και τα 

σχόλια του συγγραφέα-αφηγητή προσλαµβάνουµε ότι στην Ελλάδα του ύστερου 19ου, 

το αστικό φαινόµενο και οι παρεπόµενες του φαινοµένου αυτού κοινωνικές σχέσεις 

έχουν ενταθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να αναπτύσσονται δίκτυα εκµετάλλευσης των 

απροστάτευτων γυναικών. Έτσι, η ηρωίδα ΄΄είναι µεσίτρα, πασίγνωστος µεσίτρα, 

µεσίτρα υπηρετριών, µαγειρισσών, καµαριέρων, νταντάδων, δουλαρίων και παντός 

αναλόγου εµπορεύµατος΄΄
526 και γίνεται αντικείµενο σχολιασµού απο µια µερίδα 

ανθρώπων καθώς (όπως µας µεταφέρει ο συγγραφέας) ΄΄αι κακαί γλώσσαι, λέγουν ότι 

προς αυτό αρµονικώς ενοίκει κι’ άλλα επαγγέλµατα, ποικίλα, τα οποία των σηµερινών 

λαών η στενή διάνοια δεν θεωρεί και πολύ εύφηµα΄΄
527 Έτσι, ο συγγραφέας έµµεσα 

(µέσα απ’ το επάγγελµα της ηρωίδος του) κατακρίνει την αναπτυσσόµενη τάση για 

πορνεία και αναδεινύει την ύπαρξη δικτυών εκµετάλλεσυης των απροστάτευτων 

                                                
523 Μιχ. Μητσάκης, Η ζωή εις την πρωτεύουσαν (Το Θέρος) , στο Έργο του… ό.π., σελ. 71. 
524 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 290. 
525 ∆ηµοσιέυεται στην εφηµερίδα Ακρόπολις στις 6/2/1893. Ο Ταγκόπουλος στην δική του έκδοση των 
Απάντων του Μητσάκη, στα Φιλολογικά Έργα µας πληροφορεί ότι ο συγγραφέας κατασκόπευσε 
επανειληµµένα την ηρωίδα για να την αποδόσει σε όλη της την αναγλυφικότητα.  
526 Μιχ. Μητσάκης, Η Κυρά-Κώσταινα, στο Έργο του… ό.π., σελ. 99. Ο θεσµός της υπηρέτριας είναι 
εξαιρετικά σηµαντικός για την υπο εξέταση περίοδο, καθώς η παρουσία υπηρετών ξεχώριζε τον αστό 
απο τους κοινωνικά κατωτέρους του. Έτσι, η ΄΄κυρία΄΄ µπορούσε να οριστεί ως µια γυναίκα που δεν 
εργαζόταν και για τον λόγο αυτό διέταζε κάποιους άλλους να εργαστούν, µε την υπεροχή της να 
θεµελιώνεται πάνω στην σχέση αυτή. Τα λόγια του Θανάση, του υπηρέτη, στο κωµικό διήγηµα του 
Άγγελου Βλάχου, Η Εσπερίς του Κυρίου Σουσαµάκη, είναι δηλωτικά της συγκεκριµένης 
εκµεταλλευτικής σχέσης ΄΄Μα…αφεντικά, αλήθεια, που όχι καλύτερα. Μεσ’ τη λάσπη και τη βροχή 
τρέχα ν’ αγοράζης γάντια και να πιάνης αµάξι! Α! δεν θα γίνω κ’ εγώ αφέντης καµιά φορά!, Αγγ. 
Βλάχος, Η Εσπερίς του Κυρίου Σουσαµάκη, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 191. 
527 Μιχ. Μητσάκης, Η Κυρά-Κώσταινα, στο Έργο του… ό.π., σελ. 99. Ο Μητσάκης µε αφορµή τα 
δηκτικά σχόλια ενάντίον της ηρωίδος του, ειρωνεύεται για µια ακόµα φορά τον Θεόδωρο ∆ηλιγιάννη 
καθώς διερωτάται ΄΄Οπόσα δεν κατελαλήθησαν και όποιαι µηχανορραφίαι δεν ελέχθησαν εναντίον του 
Θεοδώρου ∆εληγιάννη;΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Η Κυρά-Κώσταινα, στο Έργο του… ό.π., σελ. 100. 
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γυναικών που εγκαθίστανται στην Αθήνα απ’ την επαρχία.528 Ο Μητσάκης µέσα 

απ΄την κεντρική ηρωίδα του διηγήµατος (και το συµβάν µε την συριανή κοπέλα που 

καταφθάνει στην πρωτεύουσα για την εξεύρεση εργασίας) αναδεικνύει αφενός τον 

τρόπο µε τον οποίο οι ανύποπτες επαρχιώτισσες πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης απο 

όµορφους και εµφανίσιµους νέους529 και αφετέρου ότι το το αστικό φαινόµενο 

ενισχύει την εγκληµατικότητα θύµατα της οποίας είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά.530 

Ο καυγάς µεταξύ της Κυρά-Κώσταινας και των τριών ανδρών για το ποίος θα 

ιδιοποιηθεί την φτωχή νεαρά αναδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται η 

ανήξερη κόρη της επαρχίας και των νήσων στο αστικό κέντρο του ελληνικού 

βασιλείου. Ενώ τα λόγια της νεαράς και τα σχόλια της ηρωίδας αποκαλύπτουν και 

σκιαγραφούν τόσο το δίκτυο εκµετάλλευσης531 όσο και το πώς δηµόσιοι λειτουργοί 

εµπλέκονται άµεσα στην συγκεκριµένη διαδικασία.532 

 Στο εξαιρετικά σύντοµο µα λυρικότατο Ζωγραφία Νυκτερινή
533 (1893) ο 

Μητσάκης µας προσφέρει στοιχεία αφενός για τον εκσυγχρονισµό της πρωτεύουσας 

(στην πλατεία Οµονοίας) καθώς, ΄΄Φαιοί κ’ ευθείς, οι τηλεγραφικοί στύλοι κατά µήκος 

της. Οξέα, υπερύψηλα τα τέσσερα κοντάρια του ηλεκτρικού, σβυστά, φρουρούν τας 

τέσσαρας πλευράς της παµµεγέθη. Άφωτα τα γκάζ΄΄
534 και αφετέρου για την 

ζωτικότητα της, παρά το περασµένο της ώρας. Ο τσαγκάρης που εµφανίζεται 

τελευταίος στο διήγηµα να περισυλλέγει τα χρηµατικά αποµεινάρια της 

προηγούµενης νύκτας είναι το ιστορικό προϊόν των περιθωριακών τάσεων που 
                                                
528 Οι αναφορές του Μητσάκη είναι δηλωτικές και αποδεικνύουν την ύπαρξη των δικτύων αυτών ΄΄Ότι 
τα κέρδη της και εν γένει το επάγγελµα της σχετίζεται κυρίως µάλλον προς την εργασίαν µελών του 
σώµατος των νεανίδων, τας οποίας προµηθεύει, άτινα συνήθως είναι κάπως ολιγότερον φανερά απο τας 
χείρας των΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Η Κυρά-Κώσταινα, στο Έργο του… ό.π., σελ. 100. Η Μαρία Κοράσίδου 
µας πληροφορεί ότι στα τέλη του 19ου (το κείµενο µεταγράφεται στα 1893), τα δίκτυα εκµετάλλευσης 
απροστάτευτων γυναικών είχαν πυκνώσει αισθητά, Μαρ. Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οι 
θεραπευτές τους: φτώχια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο 

αιώνα, Ι.Α.Ε.Ν., Αθήνα, 
1996, σελ. 189-190. 
529 ΄΄Νέος τις, φορών πλατύγυρον καπέλλον, ως υπόπτου εξωτερικού΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Η Κυρά-
Κώσταινα, στο Έργο του… ό.π., σελ. 101. 
530 Ο Bickford Smith, αναφέρει ότι η Αθήνα (και γενικότερα η Αττική) είναι η περιοχή οπου 
µαρτυράται το σηµαντικότερο ποσοστό εγκληµατικότητας, τα λόγια του διάσηµου περιηγητή είναι 
δηλωτικά ΄΄It is rather a bad sign that Attica should be the most murdersome province in Greece, 
under the very eyes of the government, at the very headquarters of Police, not to speak for the centre of 
education and learning, there ought to be less difficulty than elsewhere in getting the peace decently 
kept.΄΄, R.A.H. Bickford Smith, ό.π., σελ. 167. 
531 ΄΄Να…µπήκαµε στο σιδηρόδροµο µαζύ και ήρθαµε΄΄ και ΄΄Και πάνε και βρίσκουνε απο το 
βαπόρι…και τις παίρνουνε και και τις γλεντάνε. Και ύστερα τις πουλάνε στο Γκαζ.΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Η 
Κυρά-Κώσταινα, στο Έργο του… ό.π., σελ. 104. 
532 Ο αστυνοµικός κλητήρας που κάνει την εµφάνιση του στο τέλος του διηγήµατος λέει ΄΄Παρ’ το 
κορίτσι και τράβα…και µην παραφωνάζεις…τι σκούζεις έτσι…άφισε να κρυώση το πράµα κι’ έρχοµαι 
και σε βρίσκω΄΄. Μιχ. Μητσάκης, Η Κυρά-Κώσταινα, στο Έργο του… ό.π., σελ. 105. 
533 ∆ηµοσιεύθηκε στην Ακρόπολη στις 16/5/1893 
534 Μιχ. Μητσάκης, Ζωγραφιά Νυκτερινή, στο Έργο του… ό.π., σελ. 107-108. 
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αναπτύσσονται στην ελληνική κοινωνία την συγκεκριµένη περίοδο.535 Έτσι, ο 

΄΄κερµατοσυλλέκτης΄΄ παρουσιάζεται ως το έµβληµα της εξαθλιωµένης αθηναϊκής 

κοινωνίας και µετατρέπεται σε λογοτεχνικό µοτίβο απ’ τον συγγραφέα, παρέχοντας 

πληροφορίες για τις βαθιές κοινωνικές µεταβολές που συντελούνται στο τελευταίο 

τέταρτο του 19ου.  

 Στο Παρα την ∆εξαµενήν
536, µέσα απο µια παρέα φοιτητών θα µας 

παρουσιάσει τους τρόπους διασκέδασης και τους χώρους κοινωνικής συνάθροισης 

στην Αθήνα του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα. Οι φοιτητές ΄΄αφού επήγαν εκ 

του Πανεπιστηµίου εις το ζαχαροπλαστείον, όπου έφαγαν γλυκά, διηθύνθησαν εκείθεν 

εις ξενοδοχείον τι, της Νεαπόλεως, όπου ο γνώριµος κυρ Γιώργης τοις παρέδοκε το 

δείπνον΄΄
537 Η προέλευση των φοιτητών είναι χαρακτηριστική καθώς ΄΄οι πλείστοι 

(είναι) εκ Πελοποννήσου, τινές νησιώται εκ Νάξου και Σύρου, δυο τρείς εξωτερικοί, 

και εις κολοσσιαίος Ρουµελιώτης΄΄
538 Η αναφορά αυτή του συγγραφέα (ότι οι 

φοιτητές προέρχονται απο συγκεκριµένες περιοχές του ευρύτερου ελλαδικού χώρου) 

µας οδηγεί σε συγκεκριµένες υποθέσεις, οι οποίες χρωµατίζουν τον κοινωνικό 

σχηµατισµό της περιόδου αυτής. Η προέλευση των φοιτητών είναι αποτέλεσµα µιας 

διττής διεργασίας: είτε θα προέρχονται απ΄τον ευρύτερο νησιωτικό χώρο (Σύρος, 

Νάξος κλπ) λογω του ότι εκεί έχει συντελεστεί η διαδικασία της διευρυµένης 

αναπαραγωγής και έτσι οι γόνοι της ακµάζουσας εµπορικής τάξης εξωθούνται στο 

αστικό κέντρο για την απόκτηση ανώτερης µόρφωσης, είτε απο τις περιοχές οπου 

                                                
535 ΄΄Με την ελπίδα πως µπορεί να βρή παράδες πέφτοντας απ’ τους θαµώνας κατά λάθος εις την γήν.΄΄, 
Μιχ. Μητσάκης, Ζωγραφιά Νυκτερινή, στο Έργο του… ό.π., σελ. 112-113. 
536 Αναδηµοσιεύθηκε στην Νέα Εστία στις 1/1/1935. 
537 Μιχ. Μητσάκης, Παρα την ∆εξαµενήν, στο Έργο του… ό.π., σελ. 114. Οι χώροι που καταγράφει ο 
Μητσάκης (και έχουν επαναληφθεί απ΄την πεζογραφία της συγκεκριµένης περιόδου) παρέχουν 
σηµαντικά στοιχεία για τις διασκεδάσεις της εποχής. Καταρχάς, το συγκεκριµένο χρονικό άνυµα η 
λέξη ξενοδοχείο σηµαίνει εστιατόριο, έτσι έχουµε ξενοδοχεία φαγητού σε αντιδιαστολή µε τα 
ξενοδοχεία ύπνου, Ματ. Σκαλτσά, ό.π., σελ. 429. Ο Μητσάκης τοποθετεί την πλοκή ενός άλλου 
διηγήµατος του στο Εν τω Ξενοδοχείω στον χώρο του εστιατορίου ενός ξενοδοχείου. Τα 
ζαχαροπλαστεία όπως µας πληροφορεί η Σκαλτσά αποτελούσαν στην ουσία µια µεταλλαγή των 
καφενείων καθώς τα είδη που προσέφεραν ήταν παραδοσιακός τούρκικος καφές, καφές µε γάλα, µόκα 
µους, τσάϊ, σοκολάτα, µαστίχα, ρακί, µπύρα, λικέρ, κονιάκ, γλυκά, ευρωπαϊκής και ελληνικής 
ζαχαροπλαστικής, λουκούµια κ.α., Ματ. Σκαλτσά, ό.π., σελ. 511. Ο Βλάχος στο Η Εσπερίς του κυρίου 
Σουσαµάκη, µας πληροφορεί για την διείσδυση των ζαχαροπλαστείων στην ελληνικό κοινωνικό 
σχηµατισµό αφου ο ήρωας του διηγήµατος ΄΄Παρήγγειλε εις το Σολωνείον τα απαιτούµενα γλυκίσµατα 
και δροσιστικά, µη λησµονήσας και τα παγωτά.΄΄, Αγγ. Βλάχος, Η Εσπερίς του Κυρίου Σουσαµάκη, 
∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 180. Ο Κουρτίδης µας παρέχει πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες του 
φοιτητικού σώµατος ΄΄εν τεµάχιον άρτου µε τηγανιτόν συκωτάκι ή βακαλάον ή αλίπαστον ιχθύν ή 
τουλουµοτύρι΄΄, Αρ. Κουρτίδης, Επανέρχονται, Περιοδικό Εστία, τ. 14ος, Αρθ. 352, 1882, σελ. 617. 
538 Μιχ. Μητσάκης, Παρα την ∆εξαµενήν, στο Έργο του… ό.π., σελ. 114. Οι εξωτερικοί για τους 
οποίους κάνει αναφορά ο συγγραφέας προέρχονται απ΄τα πλούσια παροικιακά κέντρα του ελληνισµού 
και κυρίως απ’ την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια και τον ευρύτερο οθωµανικό χώρο, R.A.H. 
Bickford Smith, ό.π., σελ. 180. 
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προεπαναστατικά είχαν σχηµατιστεί τα τζάκια του ελλαδικού χώρου, τα οποία λόγω 

της παρεπόµενης παρακµής τους εξωθούν τα παιδιά τους στην Αθήνα για να 

απορροφηθούν απ΄τον αναπτυσσόµενο κρατικό µηχανισµό και να δηµιουργήσουν 

στην συνέχεια την ιδότυπη ΄΄κρατική΄΄ αστική τάξη (όπως για παράδειγµα ο 

∆ηµήτρης στο Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας το οποίο θα εξεταστεί στην συνέχεια).539 Η 

παρέα των φοιτητών καταλήγει εν τέλει σε ένα καφενείο, στο µοτίβο του οποίου µέσα 

απ΄την µουσική αντίστιξη την οποία καταγράφει ο Μητσάκης, θα προσλάβουµε τον 

µεταβατικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας και πως αυτός αντανακλάται στις 

συνδηλώσεις του εποικοδοµήµατος.540 Ο ύστερος 19ος χαρακτηρίζεται απ’ την 

αναµέτρηση παραδόσεων διαφορετικής προέλευσης, οι καταγραφές του συγγραφέα 

είναι χαρακτηριστικές (αφού κάθε φοιτητής είπε διαδοχικά και ένα τραγούδι του 

τόπου του) ΄΄Άχ, Καλαµατιανοπούλα µου, φαρµάκωστον το γέρο! […] Για µια 

παπαδοπούλα µε βάλανε στη στρούγκα […] Οι συριανοί έδωκαν το σύνθηµα των 

ευρωπαϊκών και ετραγούδησαν το ∆ρέψατε πάλιν, ερασταί, ευδαίµονες, ναρκίσσους και 

το Της καρδιάς το τικ-τικ-τακ.΄΄541 Η αντίθεση µεταξύ των ακουσµάτων καθίσταται 

εναργέστερη όταν ΄΄εκ παρακειµένης τινός οικίας, πιάνον ήρχισεν κρουόµενον 

θορυβωδώς΄΄
542 Όταν το πιάνο ανέκρουσε το γνωστό τραγούδι στην Αθήνα το 

Λεπλεπιτζή οι φοιτητές άρχισαν να τραγουδούν πάνω στον ρυθµό αυτό και ο 

Μητσάκης ολοκληρώνοντας το διήγηµα καταλήγει ΄΄Συνήφθη, ως εις τερατώδη ύµνον 

προς τον σύγχρονον εν Ελλάδι πολιτισµόν, προς τον σύγχρονων εν Ελλάδι βίον, κατά το 

ήµισυ ευρωπαϊκόν και το ήµισυ έλληνα, κατά το ήµισυ φράγκον και κατά το ήµισυ 

                                                
539 Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνει ο αριθµός των φοιτητών που καταγράφει ο Bickford Smith, Απο 
σύνολο των 3331 φοιτητών στα 1889-1890, οι 1096 προερχόταν απ’ την περιοχή της Πελοπονήσσου 
και οι 231 (ο δεύτερος µεγαλύτερος αριθµός στην συγκεκριµένη καταγραφή) απ’ τις Κυκλάδες, R.A.H. 
Bickford Smith, ό.π., σελ. 182. 
540 ΄΄Οι νέοι αυτοί ζώντες εις Αθήνας µόνοι για να πάρουν το δίπλωµα…ωσάν να ήσαν εις τας επαρχίας 
των το βάθος, µε τας έξεις των, µε τα αισθήµατα των, µε τας συνηθείας των.΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Παρα 
την ∆εξαµενήν, στο Έργο του… ό.π., σελ. 118. Μέσα απ’ τις καταγραφές της πεζογραφίας 
προσλαµβάνουµε το στοιχείο ότι το φοιτητικό σώµα ενίσχυσε αναπόδραστα την αγορά της 
πρωτεύουσας καθώς µε την έλευση τους ΄΄Άφονον χρήµα εισρέει και κυκλοφορεί,πυρετωδώς 
µεταβιβαζόµενον απο θυλάκιον εις θυλάκιον΄΄, Αρ. Κουρτίδης, Επανέρχονται…ό.π., σελ. 616. 
541 Μιχ. Μητσάκης, Παρα την ∆εξαµενήν, στο Έργο του… ό.π., σελ. 117-118. Η χρήση λαϊκών ή 
λαϊκότροπων τραγουδιών που απαντώνται στα αθηναϊκά διηγήµατα πιστοποιούν την αυθεντικότητα 
της λογοτεχνικής ιστορίας και παρέχουν το ιστορικό άλλοθι τόσο της εποχής όσο και της αφήγησης, 
Λιζυ Τσιριµώκου, Γραµµατολογία… ό.π., σελ. 39-40. Ο Κουρτίδης (επ’ευκαιρίας της αναφοράς των 
τραγουδιών διαφορετικής προέλευσης) καταγράφει ότι κάθε µέτοικος µεταφέρει στην πρωτεύουσα 
΄΄και ολίγην ατµόσφαιραν του τόπου του και την αναπνέει επι των πεζοδροµίων των Αθηνών σύρει µεθ’ 
αυτού το χωριόν του, τρώγει, πίνει ευθυµεί, διαπληκτίζεται κατά τας παραδόσεις των προγόνων του, δια 
των πόρων του διαπνέει πανταχού την πατρίδα του΄΄, Αρ. Κουρτίδης, Επανέρχονται…ό.π., σελ. 618. Με 
τον τρόπο αυτό η Αθήνα καθίσταται ο χώρος στον οποίο συγκρούονται τα διάφορα γλωσσικά 
ιδιώµατα, οι διαφορετικές συνήθειες και τα διαφορετικά ήθη, γεγονός που µαρτυρά τον συνθετικό 
χαρακτήρα της πόλης. 
542 Μιχ. Μητσάκης, Παρα την ∆εξαµενήν, στο Έργο του… ό.π., σελ. 119. 
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ανατολίτην, δοµινοφορούντα, µασκαράν, επιχρυσοµένον τενεκέν, βρακάν µε ψηλό 

καπέλλο΄΄
543 αναδεινύοντας τις πολιτισµικές αντιθέσεις της ελληνικής κοινωνίας.  

 Μέσα απ΄το χρονογραφικό του κείµενο Άπορα Παιδιά
544 ο Μητσάκης 

σκιαγραφεί την βάναυση (για την αισθητική ενός ευρυµαθούς λόγιου) σύγχυση 

δηµοτικών, ανατολίτικων και ευρωπαϊκών ρυθµών, σύγχυση η οποία αναδεικνύεται 

σε έµβληµα της πολιτισµικά ακαταστάλαχτης ελληνικής κοινωνίας. Η πλοκή του 

κειµένου αφορµάται µε την περιγραφή ενός µεγάρου, στο οποίο φιλοξενούνται άπορα 

παιδιά.545 Η αναφορά αυτή του συγγραφέα ενέχει διττό χαρακτήρα, αφενός µαρτυρά 

τον αρχιτεκτονικό ρυθµό (ο οποίος είναι αναντίρρητα κλασικιστικός) και αφετέρου 

υποννοείται η ευεργεσία των οµογενών, η οποία πήρε την µορφή της δωρεάς 

δηµοσίων κτιρίων.546 Η όψη της πρωτεύουσας µε ΄΄φανάρια πενιχρά, θαµπά, φανάρια 

της Αθήνας, ωσανεί νεκροταφείου, δήθεν γκάζ, αλλά και σαν πετρέλαιο, σαν λάδι, 

άφωτα, µουντά, κωλοφωτίες χωριού δεκάτης τάξεως΄΄
547
καταγγέλεται µε ροίδεια 

γλώσσα και ύφος η επαρχιώτικη κατάσταση των Αθηνών. Στους δρόµους της πόλης 

απαντάται η αντίθεση βυζαντινού, ανατολικού και ευρωπαϊκού ρυθµού και έτσι η 

πρωτεύουσα προβάλει αλλοπρόσαλη, καθώς συµφύρει άτεχνα το παλιοκαιρινό µε το 

µοντέρνο, την φτώχεια µε την πολυτέλεια, την λιτότητα µε την εξεζητηµένη 

καλαισθησία.548 

Το επόµενο κείµενο στο οποίο θα επικεντρωθεί η ανάλυση είναι το Εις 

Αθηναίος Χρυσοθήρας (1892) το οποίο σύµφωνα µε τον ∆ηµαρά αποτελεί το 

µοναδικό συγκροτηµένο διήγηµα του συγγραφέα.549 Τεχνικά το διήγηµα, παρότι 

παρουσιάζει αναγνωστικές δυσκολίες (καθώς προτάσεις υποταγµένες και 

                                                
543 Μιχ. Μητσάκης, Παρα την ∆εξαµενήν, στο Έργο του… ό.π., σελ. 122. Το αλλόπρόσαλλο χαρακτήρα 
της ελληνικής κοινωνίας µεταχειρίζονται οι λογοτέχνες της εποχής, ενδύοντας τον λογοτεχνικά. Ο 
Βλάχος (όπως είχαµε καταγράψει στο πρώτο κεφάλαιο της συγκεκριµένης εργασίας) αναφέρει ΄΄ 
Περίεργον πολιτισµόν έχουν αι Αθήναι. Πολιτισµόν Λονδίνου και πολιτισµόν χωρίου της Βουλγαρίας΄΄, 
Αγγ. Βλάχος, Πρώην και νυν Αθήναι, ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 357-358. 
544 Αναδηµοσιεύθηκε στην Νέα Εστία στις 1/12/1942. 
545 ΄΄Μέγα το κτίριο, επιβάλλον, καλλιµάρµαρον, λαµπρόν, µε τα κάτασπρα του µπαλκόνια αναγείρεται 
κοµψώς, έγινε φόρος κοινωνική, τρανή, σηµαίνουσα.΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Άπορα Παδιά, στο Έργο του… 
ό.π., σελ. 129. 
546 Όπως έχει αναδείξει η έρευνα ο 19ος αιώνας είναι το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
δηµιουργούνται µε τα χρήµατα των Ελλήνων της διασποράς τα µεγάλα δηµόσια κτίρια που 
διακοσµούν την πρωτεύουσα. O Deschamps αναφέρει χαρακτηριστικά ΄΄Η πόλη της Αθήνας δεν πρέπει 
να παραπονιέται για πατριωτικό φιλότιµο, καθώς ολόκληροι δρόµοι µε όµορφα µέγαρα και κοµψές βίλες 
οφείλονται στην µεγαλουργία πολλών χρηµατιστών ειδικών να πολλαπλασιάζουν τις µπαγκανότες΄΄, G. 
Deschamps, ό.π., σελ. 75-76. 
547 Μιχ. Μητσάκης, Άπορα Παδιά, στο Έργο του… ό.π., σελ. 129. 
548 ΄΄∆ίπλα ο Αη Γιώργης, ο Καρύστης, η αθηναϊκωτέρα εκκλησία […] Ένας µπακάλης τούρκος στην 
γωνιά. Κ’ εδωπέρα ένα χόµ, κοµψόν και άνετον, κρυσφύγετον φαµίλιας΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Άπορα 
Παδιά, στο Έργο του… ό.π., σελ. 129-130. 
549 Κων. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σελ. 499.  
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παρενθετικές σφηνώνονται µέσα στην εξέλιξη της αφήγησης) καταδείχνει τα όρια του 

ελληνικού βερισµού και αποτελεί µια φιλολογική αναφορά ιστορικού χαρακτήρα. 

Έτσι, ο Αθηναίος Χρυσοθήρας µε µοτίβο το θλιβερό αποµεινάριον της λαυρεωτικής 

υστερίας διαγράφει λογοτεχνικά την µεταλλειοµανία, την χρυσή ασθένεια που ως 

ίκτερος απλώθηκε στην πόλη και µετέτρεψε την Αθήνα του 1870 σε ΄΄είδος τι 

αµερικάνικης πόλεως µαινόµενων χρυσοθήρων, εις µικράν Καλιφορνίαν.΄΄Μέσα απο 

τις καταγραφές του Μητσάκη παρουσιάζεται µε δηκτικό ύφος τόσο η επισκόπηση του 

Λαυρεωτικού Ζητήµατος όσο και το µικροαστικό όνειρο του εύκολου πλουτισµού 

και της κοινωνικής προαγωγής, στοιχεία σύµφυτα µε τον διευρυµένο εκχρηµατισµό 

της οικονοµίας και την διείσδυση των αστικών κοινωνικών σχέσεων. 

Ο Μητσάκης µε την χρήση των τριών ηρώων του διηγήµατος και την σχέση 

που αναπτύσσεται ανάµεσα τους, θα µας προσφέρει πλήθος πραγµατολογικών 

στοιχείων τα οποία είναι εξαιρετικά σηµαντικά για την απάντηση των ερωτηµάτων 

της έρευνας. Οι δύο κέντρικοί ήρωες του διηγήµατος, ο ∆ηµήτρης (συγγραφέας και 

αφηγητής) και ο Μεγγλίδης είναι αυτοί που συντελούν στην εξέλιξη του 

λογοτεχνικού µύθου ενώ ο ο τρίτος ο Παναγιώτης είναι αυτός που θα αναλάβει τον 

επικουρικό ρόλο του συνδέσµου µεταξύ των δύο άλλων προσώπων. Ο ∆ηµήτρης και 

ο Μεγγλίδης συναντώνται έτσι στο µπακάλικο του Παναγιώτη και µέσα απο την 

συνάντηση αυτή θα εξελιχθεί το περιεχόµενο του διηγηµάτος. Τα κύρια πρόσωπα του 

κειµένου ανακαλύπτουν ότι κατάγονται απο τον ίδιο τόπο και συγκεκριµένα απο την 

Τρίπολη, αναφορά η οποία πιστοποιεί την ένταση της αστικοποίησης τον ύστερο 19ο 

κατά την διάρκεια του οποίου καταφθάνουν στην πρωτεύουσα του ελληνικού 

βασιλείου άνθρωποι απο διαφορετικές περιοχές και απο εντελώς διαφοροποιηµένες 

κοινωνικές οµάδες.550 Ο Μεγγλίδης επ ευκαιρίας της συνάντησης αφηγείται την 

επαγγελµατική του πορεία, η οποία συνιστά πραγµατολογικό στοιχείο ιστορικού 
                                                
550 Ο ∆ηµήτρης, δεν ανήκει στα κατώτερα στρώµατα καθώς η αντίδραση του φίλου του, όταν τον 
βλέπει στην πλατεία του Ψυρρή λέει ΄΄Αµ πως ήταν κι’ αυτό και ξέπεσες κατά το Ψυρρή;…΄΄, Μιχ. 
Μητσάκης, Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας, στο Μιχ. Μητσάκης, Φιλολογικά Έργα, Τακτοποιηµένα και 
Φροντισµένα, (επιµ.) ∆ηµ. Ταγκόπουλος, τ. 2ος, Αθηναϊκό Βιβλιοπωλείο Χρ. Γιάνναρη & Σιας, Αθήνα, 
1922, σελ. 27. Ενώ ο Μεγγλίδης, εκδράζεται στα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα και αυτό 
πιστοποιείται απ’ την ενδυµασία του ΄΄Ενδυµασίαν εφόρει οµοιόµορφον εξ΄εγχωρίου υφάσµατος΄΄,  
Μιχ. Μητσάκης, Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά Έργα, ό.π., σελ. 30. Η αναφορά του 
Μητσάκη για το εγχώριο ένδυµα του Μεγγλίδη αναδεικνύει την εξαιρετική σηµασία της 
βαµβακουργίας µετά το 1870. Όπως µας πληροφορεί ο Χατζηιωσήφ, η συγκεντρωση της ιπποδύναµης 
και της εργατικής δύναµης στην βαµβακουργία είναι εντυπωσιακά εντονότερη σε σχέση µε όλες τις 
υπόλοιπες βιοµηχανικές µονάδες και αυτό είναι αποτέλεσµα του ότι η βαµβακουργία αφενός 
παρουσιάζει σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό προστιθέµενης αξίας και αφετέρου έχει αποµακρυνθεί 
απ’ την εµπορευµατική παραγωγή πολύ περισσότερο απ’ τους υπόλοιπους παραγωγικούς κλάδους, Χρ. 
Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη, η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία, 1830-1940, Ιστορική 
Βιβλιοθήκη Θεµέλιο, Αθήνα, 1993, σελ. 72-73. 
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χαρακτήρα καθώς µας αποδίδει πως µέσα απο την εξέλιξη του ελληνικού κοινωνικού 

σχηµατισµού ανασυντίθενται νέες κοινωνικές και επαγγελµατικές κατηγορίες. Επι τω 

προκειµένω, ο ήρωας εργαζόταν αρχικά στα ∆ηµόσια Έργα (την έξαρση της 

τρικουπικής περιόδου) σε διάφορες επαρχιακές πόλεις απο όπου όµως εκδιώχθηκε 

καθώς δεν είχε θεσµοποιηθεί ακόµα η µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων.551 Η 

απόλυση του Μεγγλίδη αναδεικνύει τόσο την αποτυχία του Τρικούπη να πετύχει τον 

θεσµό της µονιµότητας όσο και την έκταση του υπερτροφικού πελατειακού δικτύου, 

καθώς µε κάθε αλλαγή κυβέρνησης ο πυρήνας των δηµοσίων υπαλλήλων 

µεταλλασόταν ολοκληρωτικά.552 Ασχολήθηκε µε το εµπόριο, την καλλιέργεια 

µεταξιού, την σταφιδοκαλλιέργεια για να καταλήξει εν τέλει ξανά δηµόσιος 

υπάλληλος.553 Η πορεία του ήρωα συνιστά στοιχείο ιστορικού χαρακτήρα καθως 

                                                
551 ΄΄Έκαµα κάµποσα χρόνια στην Χαλκίδα, στο Ναύπλιον, στην Άµφισσα, το µισθούλη µου ταχτικόν, 
έξοδα λίγα, τυχερά όσα θέλεις, βλέπεις η θέσις εσηκονε πασσάς! […] µε κατέτρεξαν οι κύριοι βουλευταί 
µας…µ’ έβγαλαν απο τα ∆ηµόσια Έργα.΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά 
Έργα, ό.π., σελ. 31.  
552 Mε τις αναφορές του Μεγγλίδη, προσλαµβάνουµε ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό το οποίο είναι 
εξαιρετικής σηµασίας για την κατανόηση του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού. Τα λόγια του ήρωα 
αναδεικνύουν ότι το δηµόσιο έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία δόµησης και παγίωσης των µη 
παραγωγικών στρωµάτων του πληθυσµού, έτσι (λόγω της µη µονιµότητας) η εναλλαγή των 
υπαλλήλων ήταν εξαιρετικά συχνή και αυτό συντέλεσε τόσο στην κάκιστη οργάνωση του δηµοσίου 
τοµέα, όσο και στην διόγκωση του δηµοσίου τοµέα, Κων. Τσουκαλάς, Εξάρτηση… ό.π., σελ. 135-137. 
Σύµφωνα µε τις αναφορές του Ροίδη, µέσα απ’ την στήριξη ενός βουλευτή δύναται κάποιος ΄΄να γένη 
υπάλληλος, πρόξενος, αξιωµατικός, δικαστής ή και καθηγητής΄΄, Εµµ. Ροίδης, Η Πολιτική εν Ελλάδι 
Ρητορεία, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 179. 
553 ΄΄Έκαµα για λίγο καιρό τον έµπορο […] Τα µετάξια στην ακµή τους στην Σπάρτη, είχα φίλους εκεί 
[…] Πηγαίνω στον Πύργο-ξέρεις η γυναίκα µου είνε απο τον Πύργο-κάθησα κάµποσο καιρό..κάτι 
σταφίδες, κάτι τέτοια΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά Έργα, ό.π., σελ. 31. 
Στον Αυτόχειρα (1895) ο Μητσάκης µας παρέχει πλήθος πραγµατολογικών στοιχείων για τον 
εξαιρετικά σηµαντικό χαρακτήρα της σταφίδας για την ελληνική οικονοµία. Ο συγγραφέας-αφηγητής 
καταφθάνει στην Πάτρα και µε µοτίβο την αυτοκτονία ενός άγνωστου άνδρα διασώζει και καταγράφει 
την δυναµική πορεία του σταφιδικού ζητήµατος αλλά και τον εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο της πατρινής 
οικονοµίας. Οι αναφορές του Μητσάκη είναι χαρακτηριστικές:  ΄΄Τα καβαλλέτα απο των οποίων 
κρέµονται οι πλάστιγγες δι’ ων ζυγιαζετ’ η σταφίς΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Αυτόχειρ, στα Πεζογραφήµατα, 
Νεφέλη, Αθήνα, 1988, σελ. 277 ενώ µας παρέχει πληροφορίες τόσο για τον εξαγωγικό, όσο και για τον 
µονοκαλλιεργητικό χαρακτήρα της πόλης ΄΄Να έρθη η ώρα να µπαρκαρισθούν γι’ αγνώστους χώρας 
[…] Και τα αµπέλια…εκτεινόµενους καθ’όλας τας διευθύνσεις, πανταχόθεν΄΄, Μιχ. Μητσάκης, 
Αυτόχειρ, στα Πεζογραφήµατα, Νεφέλη, Αθήνα, 1988, σελ. 282-283. Η σταφιδική οικονοµία υπήρξε 
αναντίρρητα η κυριότερη παραγωγική διαδικασία της συγκεκριµένης περιόδου. Η επέκταση των 
σταφιδοκαλλιεργειών εντάθηκε µετά το απροσδόκητο άνοιγµα της γαλλικής αγοράς λόγω της 
φυλλοξήρας στα γαλλικά αµπέλια. Μετά το 1890 (και την επάνοδο των γαλλικών αµπελώνων) όλο και 
περισσότερες σοδειές έµεναν απούλητες γεγονός που έπληξε τους σταφιδοκαλλιεργητές, των οποίων 
τα κτήµατα έβγαιναν σε πλειστηριασµό χωρίς να αγοράζονται. Η σταφιδική κρίση, συγκλόνισε την 
εύθραυστη ελληνική οικονοµία, συντέλεσε στην µεταβολή των παραγωγικών δοµών και επιτάχυνε την 
διαδικασία µετασχηµατισµού της ελληνικής κοινωνίας. Στον Αυτόχειρα ο Μητσάκης εκτός των άλλων 
µας παρέχει ποιοτικά στοιχεία τόσο για τον κοινωνικό ίστο της πόλης όσο και για τις διασκεδάσεις των 
ανώτερων και των κατώτερων στρωµάτων, πιστοποιώντας την σηµασία των λογοτεχνικών 
καταγραφών. Παρά τον εξαιρετικά σηµαντικό χαρακτήρα του συγκεκριµένου διηγήµατος, δεν θα το 
εντάξουµε στην έρευνα καθώς η εργασία (όπως έχει διαφανεί απ’ τον πρόλογο) έχει σαν χωροτοπικό 
µοτίβο την Αθήνα. Το σταφιδικό ζήτηµα θίγεται επίσης απο τον Ροίδη στο Ακαδηµία χωρίς 
Ακαδηµαϊκους στο οποίο αναδεικνύει τον µονοκαλλιεργητικό χαρακτήρα της ελληνικής οικονοµίας 
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δέιχνει αφενός την έκταση των εµπορευµατικών σχέσεων της ελληνικής οικονοµίας, 

τον µονοκαλλιεργητικό χαρακτήρα της (µε την µεταξοπαραγωγή και κυρίως την 

σταφίδα) και αφετέρου τον παρασιτικό τρόπο παραγωγής, ο οποίος χαρακτηρίζεται 

απο την απουσία παραγωγικών δραστηριοτήτων (είναι χαρακτηριστικό ότι ο ηρωας 

δεν ασχολήθηκε µε απασχολήσεις βιοµηχανικού χαρακτήρα) και µαρτυρά παράλληλα 

την εξαιρετικά ισχυρή δοµή του κρατικού µηχανισµού. . Η τελευταία του εργασία 

αναδεικνύει την υπερδιόγκωση του δηµοσίου τοµέα αλλα είναι και λογικό προιόν των 

διευρυνόµενων πελατειακών σχέσεων. Τα λόγια του Μεγγλίδη είναι δηλωτικά ΄΄Κινώ 

και πάω στον Αναγνωστόπουλο, µοναχός µου, του παριστάνω την θέσιν µου, τον 

παρακαλώ στενά, και µε διορίζει απαριθµητήν επι της φορολογίας των οίνων στην 

Λιβαδειά΄΄
554 ο Μεγγλίδης εκδιώκεται και απο την θέση αυτή µε αποτέλεσµα να 

περιφέρεται άεργος στις κατώτερες συνοικίες της Αθήνας. . Ο ∆ηµήτρης είναι ένας 

επιτυχηµένος δικηγόρος555 µε αξιόλογη περιουσία. Η επαγγελµατική ενασχόληση του 

ήρωα είναι χαρακτηριστική καθώς υποδηλώνει τα συµπεράσµατα της ιστοριογραφίας 

τόσο για την αύξηση των νοµικών στην Αθήνα όσο και για τον υλικό ξεπεσµό των 

µεγάλων ΄΄τζακιών΄΄ τον ύστερο 19ο έκπτωση η οποία οδηγεί τα παιδιά τους στην 

εσωτερική µετανάστευση (µε πρόδηλο τόπο την πρωτεύουσα) ώστε να 

απορροφηθούν στον παρασιτικό τριτογενή τοµέα. Οι ήρωες φέυγουν αποχωρούν απ’ 

το µπακάλικο του Παναγιώτη και διασχίζουν κάθετα την πλατεία του Ψυρρή όπου 

συνεχίζουν την συζήτηση τους και µας πληροφορούν ότι στον περιβάλλοντα χώρο 

της πλατείας υπάρχουν µαγειρεία στα οποία συχνάζουν τα κατώτερα στρώµατα.556 

                                                                                                                                       
καθώς οι καλλιεργητές ΄΄εκριζώσαντας τους ελαιώνας, θυσιάσαντας τα πρόβατα των επίστευσαν ότι 
δύναται ολόκληρον το έθνος να ζή και να πλουτή επ’ άπειρον΄΄, Εµµ. Ροίδης, Ακαδηµία χωρίς 
Ακαδηµαϊκους, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 195. 
554 Μιχ. Μητσάκης, Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά Έργα, ό.π., σελ. 31-32. Οι περιοδικές 
κρίσεις της σταφίδας, εξανάγκασαν το κράτος να διαχειρίζεται τα πλεονάσµατα διοχετεύοντας τα στην 
εγχώρια βιοµηχανία µε σκοπό την εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτηση και µέσα απ’ την 
διαδικασία αυτή αναπτύχθηκαν τα οινοποιεία. Το κείµενο γράφεται πρίν το 1893 (την µεγάλη 
σταφιδική κρίση) όπου µαρτυρόνται πλεονάσµατα άνω του 20% και την παρεπόµενη θεσµοθέτηση του 
παρακρατήµατος, Καίτ. Αρώνη-Τσίχλη, Η κοινωνία της σταφίδας και ο Τρικούπης, στο Χαρίλαος 
Τρικούπης και η εποχή του, ό.π., σελ. 364-365. 
555 ΄΄Και καλός δικηγόρος! προσέθηκεν ο Παναγιώτης. Έχει υποθέσεις΄΄,  Μιχ. Μητσάκης, Εις Αθηναίος 
Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά Έργα, ό.π., σελ. 33. Η αύξηση των δικηγόρων στην Αθήνα είναι 
εντυπωσιακή, ο Τσουκαλάς µας πληροφορεί ότι οι δικηγόροι ξεπερνούν τους 1000 το 1870 και τους 
2000 το 1889, Κων. Τσουκαλάς, Εξάρτηση… ό.π., σελ. 153, ενώ ο Bickford Smith στο κεφάλαιο του 
βιβλίου του για το Πανεπιστήµιο µας πληροφορεί ότι στα 1886 οι φοιτητές νοµικής ήταν 1281 σε 
σύνολο 2634 (49% συνολικού σώµατος φοιτητών) και στα 1889 ήταν 1370 σε σύνολο 2807 (46% 
σώµατος), R.A.H. Bickford Smith, ό.π., σελ. 181. Οι νοµικοί λειτουργούν σε µεγάλο βαθµό γύρω απ’ 
τα προβλήµατα που προκύπτουν λόγω της άσκησης της κρατικής εξουσίας καθώς έχουν ειδικευµένη 
διαµεσολάβηση ανάµεσα στο άτοµο και στο Κράτος. 
556 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μεγγλίδης µε τον Παναγιώτη θα έτρωγαν σε κάποιο µαγειρείο της 
περιοχής, ενώ δεν προσκαλούν τον ∆ηµήτρη να συµφάγει µαζί τους γεγονός που αναδεικνύει την 
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Η οµαλότητα της συζήτησης µεταξύ των προσώπων του διηγήµατος 

ταράσσεται µε την αποκάλυψη του Μεγγλίδη ότι διαθέτει ένα µεταλλείο στον 

Ωρωπό, αναφορά η οποία είναι δηλωτική για το µικροαστικό πρότυπο του ανθώπου ο 

οποίος προσπαθώντας να ξεγελάσει έναν πλούσιο αστό, επιχειρεί να πλουτίσει 

εύκολα και γρήγορα.557 Ο Μεγγλίδης είναι αποµεινάρι της λαυρεωτικής υστερίας και 

της µεταλλειοµανίας η οποία απλώθηκε στην Αθήνα την περίοδο 1873-1874 (ας µην 

µας διαφεύγει ότι η πλοκή του διηγήµατος εντάσσεται χρονικά γύρω στα 1889). Ο 

Μεγγλίδης όπως θα διαφανεί µε το τέλος του διηγήµατος προσπάθησε να εξαπατήσει 

τον αφηγήτη και να ιδιοποιηθεί κέρδος µέσα απο την εξαπάτηση αυτή.558 Ο 

∆ηµήτρης αντιλαµβάνεται την προσπάθεια του Μεγγλίδη, αλλά δράτεται της 

ευκαρίας να µας εκθέσει τα συµβάντα της περιόδου 1873-1874 και να µας αποδόσει 

ποιοτικά στοιχεία για την συγκεκριµένη περίοδο. Μέσα απο την εξιστόρηση των 

γεγονότων της περιόδου των Λαυρεωτικών ο Μητσάκης µας παρουσιάζει ένα απο τα 

βασικά χαρακτηριστικά του ύστερου 19ου, το οποίο σχετίζεται µε τις αυταπόδεικτες 

κερδοσκοπικές προσπάθειες . Έτσι µέσα απο την αφήγηση και τα ειρωνικά σχόλια 

του συγγραφέα διαγράφονται οικονοµικές και κοινωνικές λειτουργίες οι οποίες  

χαρακτηρίζουν τον ύστερο 19ο αιώνα. Η τάση για κερδοσκοπία, ο εκτεταµένος 

εκχρηµατισµός της οικονοµίας, η εµφάνιση χρηµατιστηριακών εργασίων (αρχικά µε 

το καφενείο «Ωραία Ελλάς» την περίοδο των Λαυρεωτικών και στην συνέχεια µε την 

ίδρυση του Χρηµατιστηρίου στα 1876), η διείσδυση του ξένου και οµογενεικού 

κεφαλαίου και γενικότερα την εγκαθίδρυση αστικών κοινωνικών σχέσεων. Όλα αυτά 

τα πραγµατολογικά στοιχεία εξαγάγονται απο τις λογοτεχνικές καταγραφές του 

                                                                                                                                       
αστική συγκρότηση του τελευταίου ΄΄Προς την πλατείαν του Ψυρρή, εκείνοι µεν όπως παραµείνουν εις 
κανέν των εν αυτή µαγειρείων δια να φάγουν.΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας στα 
Φιλολογικά Έργα, ό.π., σελ. 33. Όπως µας πληροφορεί ο Καιροφύλλας η πλατεία του Ψυρρή 
κατασκευάσθηκε στα 1855-1857, στην περιφέρεια της οποίας κατασκευάσθηκαν µεγειρεία και 
ταβέρνες, Γιαν. Καιροφύλλας, ό.π., σελ. 50. 
557 ΄΄Έχω ένα µεταλλείο στον Ωρωπό…Έχω κάνη τας αναλύσεις, τα διαγράµµατα, το παραχωρητήριον 
εις όνοµα µου, όλα εν τάξει…Υλικόν…πρώτης ποιότητος!...Χρυσάφι µοναχό!...΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Εις 
Αθηναίος Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά Έργα, ό.π., σελ. 35. Η αναφορά αυτή του Μεγγλίδη είναι 
δηλωτική της µεταβολής της νοµοθεσίας, για την εκχώρηση χώρων για µεταλλευτική εκµετάλλευση. 
Όπως µας πληροφορεί ο Hobsbawm, στα 1861-1865 άρθηκε ο αυστηρός έλεγχος που ασκούσαν οι 
κυβερνήσεις στον εξωρρυκτικό τοµέα. Έτσι, ο καθένας επιχειρηµατίας (µε την προϋπόθεση ότι διέθετε 
άδεια της κυβέρνησης) µπορούσε να διεκδικήσει το δικαίωµα να εκµεταλλεύεται οποιαδήποτε ορυκτά 
κοιτάσµατα ανακάλυπτε και µε τον τρόπο που έκρινε καταλληλότερο, Er. Hobsbawm, ό.π., σελ. 64. 
558 Οι πληροφορίες που παρέχει ο Παναγιώτης για τον Μεγγλίδη είναι δηλωτικές της περιθωριακής του 
συγκρότησης ΄΄Ούτω δε βαθµηδόν είχε καταστή µια των γνωστοτέρων φυσιογνωµιών µεταξύ των 
άεργων και θεσιθήρων της πρωτευούσης, οικειότατος ιδία προς τα οινοπωλεία του Ψυρρή, κυλιόµενος 
πάντοτε εις αυτά όταν ήτο παυόµενος, µεθυσκόµενος-διότι το είχε ρίψει και εις το κρασί-πολιτικολογών 
εις τα καφφενεία, συχνάζων εις τας συνεδριάσεις οσάκις ήτο βουλή, εξαφανιζόµενος δε των Αθηνών 
µόνον όταν διωρίζετο.΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά Έργα, ό.π., σελ. 
40. 
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Μητσάκη. Μέσα απο τον φλεγµατικό αφηγητή διαγράφεται το ιστορικό πλαίσιο του 

Λαυρεωτικού Ζητήµατος και ο αναβρασµός που επικράτησε στην ελλαδική κοινωνία 

την συγκεκριµένη περίοδο.559 Ο συγγραφέας διαγράφει συνοπτικά την πορεία του 

ζητήµατος, το οποίο χαρακτηρίζει αλλόκοτη νόσο.560 Τα µεταλλεία του Λαυρείου 

εκχωρήθηκαν αρχικά ΄΄εις ιταλοελληνικήν τινά εταιρείαν κερδοσκόπων΄΄, την εταιρεία 

του ιταλού επιχειρηµατία Σερπίερι. Στην συνέχεια µόλις διαδόθηκαν οι φήµες ότι το 

Λαύρειο περιέχει ασήµι η ελληνική και η ιταλική κυβέρνηση αντιτάχθησαν µε 

αποτέλεσµα το ζήτηµα να λάβει διπλωµατικές διαστάσεις.561 Το διπλωµατικό ζήτηµα 

λύθηκε µε την παρέµβαση του Ανδρέα Συγγρού ο οποίος εξαγόρασε την εταιρεία και 

προχώρησε στην ίδρυση της Εταιρείας Μεταλλουργειών Λαυρείου.562 Ο συγγραφέας 

παρουσιάζει την χρυσοθηρία που εµφανίστηκε στον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό, 

η οποία είναι αυταπόδεικτα απότοκο της γενικότερης µεταλλειοµανίας που 

συντελέστηκε στην Αµερική και την Αυστραλία. Οι Έλληνες παρουσιάζονται 

εξαιρετικά δεκτικοί στην παγκόσµια αυτή τάση καθώς ΄΄Αι τέως ανατολίτισσαι 

Αθήναι, αι Αθήναι των νοικοκυρέων, των παντοπολών και των τραµπούκων, εις είδος 

τι αµερικάνικης πόλεως µαινόµενων χρυσοθήρων΄΄
563 Μέσα απο την ανάλυση του 

Μητσάκη διαγράφεται η χρηµατιστική και κερδοσκοπική έλξη, έτσι τα λόγια του 

είναι δηλωτικά ΄΄Η επιχείρησις του Λαυρίου ωρίσθη να γίνη δια µετοχών, απο της 

στιγµής δ’ εκείνης δεν υπήρξεν άνθρωπος ώστε να µη φιλοδοξήση ν’ αποκτήση 

τοιαύτας, να γίνη συµµέτοχος του µεγάλου έργου.΄΄564 στην οποία συµµετείχαν όλες οι 

κοινωνικές οµάδες ΄΄Έµποροι, χειρώνακτες, καθηγηταί, λόγιοι, φοιτηταί, υπάλληλοι, 

                                                
559
Ο Μεγγλίδης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα των ανωτέρω διαδικασιών καθώς 

΄΄Ονειροπολών έργα εκτελούµενα εν αυτώ, και λόγον περι αυτού γινόµενον, και µετοχάς 
αντιπροσωπευούσας τα εξ’ αυτού κέρδη και κυκλοφορούσας εν τη αγορά, και κεφαλαιούχους 
συνάπτοντας σχέσεις µετ’ αυτού, κ’ εταιρίας εξαγοραζούσας τους θησαυριούχους λόφους του΄΄, Μιχ. 
Μητσάκης, Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά Έργα, ό.π., σελ. 41. 
560 Το Λαυρεωτικό ζήτηµα (και γενικότερα η διείσδυση των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων) αποτελεί ένα 
απο τα προσφιλή ζητήµατα της αστικής πεζογραφίας την περίοδο αυτή. Χαρακτηριστικά, ο Άγγελος 
Βλάχος µε το Λαυριακής Μετοχής Αποµνηµονεύµατα (το οποίο εξετάστηκε στο πρώτο κεφάλαιο) και ο 
Αριστοτέλης Κουρτίδης µε Το Τέλος του Ονείρου (1894) διαγράφουν την συγκεκριµένη πραξεολογία. 
561 ΄΄Η κυβέρνησις έλαβε τα κατάλληλα µέτρα προς εξασφάλισιν των συµφερόντων του κράτους, η 
Ιταλική αφ’ ετέρου επενέβη όπως εξασφαλίση τα δικαιώµατα της Εταιρίας, διεθνές επεισόδιον εγεννήθη 
και το πράγµα έλαβε διαστάσεις εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδόν ζητήµατος.΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Εις 
Αθηναίος Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά Έργα, ό.π., σελ. 43. 
562 ΄΄Και το µέν ζήτηµα ελύθη, ελλήνος υπηκόου αγοράσαντος παρα της ιταλικής το δικαίωµα γής και 
καταρτισάντος εταιρίαν άλλην΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά Έργα, ό.π., 
σελ. 43, Ο Ανδρέας Συγγρός αφηγείται την πορεία του ζητήµατος (απ’ την δική του βέβαια σκοπιά) 
παρουσιάζοντας την εξαγορά της εταιρείας Σερπίερι Ρου ως µια εθνική πράξη. Ο Συγγρός αναπαριστά 
το ζήτηµα σαν εθνικής σηµασίας µέσα απ’ τα λόγια του τότε πρωθυπουργού ∆εληγιώρη καθώς 
καταγράφει ΄΄Το ζήτηµα δεν είναι περι χρηµάτων, είναι περι της φιλοτιµίας της Ελλάδος, και η εθνική 
φιλοτιµία πάση θυσία δεον να σωθή.΄΄, Ανδ. Συγγρός, ό.π., τ.3ος, σελ. 69. 
563 Μιχ. Μητσάκης, Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά Έργα, ό.π., σελ. 43. 
564 Μιχ. Μητσάκης, Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά Έργα, ό.π., σελ. 43. 
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εργάται, αστοί, πολιτευόµενοι, πάσαι της κοινωνίας αι τάξεις και πάσαι αι αρχαί και 

πάντα σχεδόν τα µέλη, συνωθούντο εκέι της αυτής επιθυµίας ελαυνόµενοι και εις την 

αυτήν δόνησιν υπείκοντες.΄΄565 Μέσα απο την αφήγηση του συγγραφέα διαφαίνεται η 

κυρίαρχη άποψη της βιβλιογραφίας ότι το Λαυρεωτικό Ζήτηµα αποτελεί το τυπικό 

παράδειγµα ενός χρηµατιστικού παιγνίου, οι καταγραφές του είναι χαρακτηριστικές 

΄΄Κ’ ηγόραζον, ηγόραζον, αντί του χρήµατος των το πολλού αυτού, του αληθούς, 

ηγόραζον οι άνθρωποι χαρτί, µετοχών χαρτί µε το καντάρι,ψεύτικον χαρτί, όπερ όπως 

τοις έλεγαν, εντός της τσέπης των, µετά µικρόν,δια µυστηριώδους αλχηµείας, θε να 

µετουσιούτο αυτοµάτως εις χρυσόν΄΄
566 και ακόµα πιο δηλωτικά ΄΄ Μετά πολλά του 

πλήθους ότι αυταπάτης θύµα ήν και ανοήτου ουτοπίας είχε γίνει παίγνιον΄΄. Το διήγηµα 

καταλήγει µε την απόδειξη των ψευδών λεγοµένων του Μεγγλίδη και την λεκτική 

διαµάχη του τελευταίου µε τον ∆ηµήτρη.  

Ο Αθηναίος Χρυσοθήρας αποτελεί πρόδηλα µια λογοτεχνική καταγραφή που 

απαντά στα ερωτήµατα που θέτει η συγκεκριµένη εργασία. Τα πραγµατολογικά και 

ιδεολογικά στοιχεία που περιλαµβάνει το διήγηµα δείχνουν το ιστορικό περιεχόµενο 

της δηµιουργικής καταγραφής και αναδεικνύουν την σπουδαιότητα που ενέχουν τα 

συγκεκριµένα κείµενα. Μέσα απο την αφήγηση του Μητσάκη, ποιοτικές 

πληροφορίες όπως η διείσδυση των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων στην παραγωγή, η 

ανάδειξη του χρήµατος σαν του κυρίαρχου κοινωνικού δεσµού και η µεταβολή στις 

επιµέρους δοµές του εποικοδοµήµατος συντελούν στην αποτύπωση κοινωνικών 

σχέσεων οι οποίες παρατηρούνται στον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό. Η πολιτική 

και κοινωνική συνείδηση του συγγραφέα υποστηρίζεται και τεκµάρεται απο την 

άρτια λογοτεχνική σύνδεση και την στέρεη γνώση των φιλολογικών τάσεων. Απο την 

άποψη αυτή η µελέτη του Χρυσοθήρα πιστοποιεί για πολλοστή φορά την αντίληψη 

ότι τα λογοτεχνικά κείµενα της περιόδου συνιστούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πηγή 

πληροφοριών και αυταπόδεικτη ιδεολογική µαρτυρία για τον 19ο.  

Με τα Θεάµατα του Ψυρρή
567(1890) θα περάσουµε στην ιδιαίτερη θεµατική 

του συγγραφέα Άνθρωποι και κτήνη στην οποία τα κείµενα (κατά κύριο λόγο) 

εκδράζονται στις κατώτερες συνοικίες και ο συγγραφέας (µέσα απο τους 

βασανισµούς των ζώων και άλλα ειδεχθή θεάµατα) σκιαγραφεί την πολιτισµική 

υστέρηση που απαντάται στις λαϊκές γειτονιές της πρωτεύουσας. Το συγκεκριµένο 

                                                
565 Μιχ. Μητσάκης, Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά Έργα, ό.π., σελ. 44. 
566 Μιχ. Μητσάκης, Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά Έργα, ό.π., σελ. 44. 
567 ∆ηµοσιεύθηκε στο Περιοδικό Αττικόν Μουσείον στις 10/9/1890. 
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κείµενο διαδραµατίζεται (όπως µαρτυρά και ο τίτλος του) στην συνοικία του Ψυρρή. 

Οι πλανόδιοι πωλητές και τα καταστήµατα της πλατείας µαρτυρούν τον κατώτερο 

χαρακτήρα της περιοχής καθώς ΄΄εντός των γύρω µαγαζείων, ισογείων ή υπογείων 

πάντοτε εργάζονται οι ένοικοι, µικροπαντοπώλαι, µικροψιλικοπώλαι, 

µικροκαπνοπώλαι΄΄
568 Οι περιθωριακές συνοικίες ορίζονται απο συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά, ανατολικά, λαϊκά και περιθωριακά τα οποία είναι ιστορικό προϊόν 

των αστικών κοινωνικών σχέσεων.569 Η πλοκή του διηγήµατος ορίζεται απ΄τον 

ειδεχθή βασανισµό ενός αδέσποτου σκυλιού και τις ανατριαχιστικές περιγραφές του 

Μητσάκη. Το ειδεχθές θέαµα του αιµόφυρτου ζώου συνδέεται άµεσα µε τον έκδηλο 

νατουραλισµό που χαρακτηρίζει τον συγγραφέα570, όµως τα βασανιστήρια σε ζώα και 

η κτηνωδία των ανθρώπων δεν συνάδει τόσο µε το ζήτηµα των καταβολών και της 

απελευθέρωσης αρχέγονων εγκληµατικών παρορµήσεων (που χαρακτηρίζει την 

ζολάδικη πραγµατικότητα) αλλά σκιαγραφεί την παθολογία µιας κοινωνίας 

απαίδευτης, όπως αυτή των αθηναϊκών λαϊκών στρωµάτων. Ο Μητσάκης συνεχίζει 

µε νατουραλιστικές περιγραφές για να κατακρίνει τα πρωτόγονα λαϊκότερα 

στρώµατα (των µικροαστικών και εργατικών βαθµίδων) ως δείγµατα ενός 

εξαχρειωµένου είδους.571 Έτσι, οι φορείς της βίας στιγµατίζονται ως πρωτόγονοι και 

θηριώδης, ενώ οι θεατές ως απαιδεύτοι και απάνθρωποι υποδηλώνοντας την ηθική 

ένδεια του αστικού περιβάλλοντος, σκιαγραφώντας την αντίθεση ανάµεσα στον 

ευρωπαϊκό πολιτισµό και τα χυδαία ήθη µιας αστοιχείωτης µάζας.572 

                                                
568 Μιχ. Μητσάκης,Θεάµατα του Ψυρρή, στο Έργο του… ό.π., σελ. 181. 
569 ΄΄Μια φεσού, διήλθε προ µικρού, στολισµένη, εύσωµος, σείουσα το παππάζι της […] Εις υψηλός 
λοιδωρικιώτης επέρασεν αρτίως […] ∆υο κουτσαβάκηδες διήλασαν συγχρόνως, περιπλέγδην ως 
µσοµεθυσµένοι΄΄, Μιχ. Μητσάκης,Θεάµατα του Ψυρρή, στο Έργο του… ό.π., σελ. 181-182. 
570 ΄΄Τα εντόσθια του έπιπτον χαµαί, πάνοπτα, κρεµάµενα, εσύροντο επάνω εις το χώµα, όλα έξω, εν 
όγκω υπερπρασίνω και αιµοφύρτω΄΄, Μιχ. Μητσάκης,Θεάµατα του Ψυρρή, στο Έργο του… ό.π., σελ. 
182. 
571 ΄΄Μετρά περιεργείας αναµίκτου ηδονή, απέβλεψαν οι εν αυτή επι το όραµα, προσήλωσαν τα βλέµµατα 
των θεωρούντες, εν εκπλήξει, εξεγέρσει δια το απροσδόκητον, αλλά και µ’ ευχαρίστησιν ανθρώπων µη 
ανοικειώτων εις τοιαύτα΄΄ και ΄΄Εν κοινώ αισθήµατι ευθύµου θεαµατικότητος, ανταποκρίνονται και 
γήθονται ακούοντες την ιστορίαν΄΄, Μιχ. Μητσάκης,Θεάµατα του Ψυρρή, στο Έργο του… ό.π., σελ. 
183-184. Παρόµοια καταγραφή κάνει και ο Ροίδης στους Περίπατους εις τας Αθήνας Γ’ όπου και µας 
πληροφορεί πως ΄΄Εις τοιαύτα παρίστανται καθ’ ηµέραν θεάµατα της γειτονιάς εκείνης οι παίδες και αι 
κορασίδες, απο των πρώτων αυτών ετών αποθηριούµενοι και προπαρασκευαζόµενοι να διαπρέψωσιν όχι 
ως παλληκάρια, αλλ’ ως παλληκαράδες, ως φαυλόβιοι, ως µαχαιροβγάλτες και ως ανδρογυναίκες.΄΄, 
Εµµ. Ροίδης, Περίπατοι εις τας Αθήνας Γ’ , Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 157. Οι αναφορές αυτές 
πιστοποιούν ότι η µεταιχµιακή ελληνική κοινωνία υποφέρει απο αµάθεια και καθυστέρηση.  
572 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 301. Η αντίθεση αυτή καθίσταται εναργέστερη στο Άνθρωποι και κτήνη 
(1891) καθώς εκφράζεται ανάµεσα στην πρακτική λογική ενός άξεστου ντόπιου και την φιλόζωη 
ευαισθησία ενός καλλιεργηµένου επισκέπτη, ΄΄∆ιατί κτυπάτε ζώον;…λέγει. ∆ιατί κτυπάτε;…Τι πράττει 
υµίν ζώον;…΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Άνθρωποι και κτήνη, στο Έργο του… ό.π., σελ. 204. 
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Στο Κάρρον
573 (1892), ασχολείται ξανά µε τα βασανιστήρια των ζώων και 

συγκεκριµένα των αλόγων574 περιγράφοντας νατουραλιστικά απ΄την πρώτη σκηνή 

του κειµένου την κατάσταση του ζώου. Ο Μητσάκης επιδίδεται για µια ακόµα φορά 

σε αντριχιαστικές λεπτοµέρεις καθώς ΄΄Επί της κορυφής αυτής, προς τον αυχένα, 

πληγή ευρεία έχασκεν ερυθροπέλδινος, ωσάν να αφηρέθη τµήµα τι βιαίως τα χείλη της 

την περιέβαλλον κατάµαυρα, διερρωγότα, κ’ εσχηµάτιζον ωσεί εσχάραν κυκλικήν, εις 

δε το βάθος της διεκρίνετο υπολευκάζον το οστούν΄΄
575 Το πλήθος για µια ακόµα φορά 

(όπως στα Θεάµατα του Ψυρρή) συµµετέχει ευάρεστα στον βασανισµό του άτυχου 

αλόγου και περνά πλέον απ΄την θέαση στην ενεργή συµµετοχή καθώς ΄΄Εκείνοι δε ως 

ευχαρίστως περιµένοντες ν’αναµιχθούν, αρχίζουν παρευθύς ο µεν να αναπάλλη εις το 

στόµα του αλόγου τα ηνία, να τα σύρη, να το τυρρανή να τον ακολουθήση προχωρούντα 

και ο δε να καταφέρη µεθ΄ορµής την µάστιγα.΄΄576 Στο τέλος του διηγήµατος (µετά την 

απόσπαση του ατυχούς ζώου απ΄την λάσπη) ο αµαξάς για αντεκδίκηση χτυπά 

βάναυσα το άλογο µε αποτέλεσµα να προκαλέσει την αντίδραση µιας σεβάσµιας 

γυναίκας
577 η οποία αγανακτησµένη φωνάζει ΄΄Βρέ, βρέ, βρέ, τι το χτυπάς έτσι, µην το 

χτυπάς βρε! Ω το καϋµένο, τι βάρβαροι άνθρωποι, τι βάρβαροι!...Βρέ, βρέ, µην το 

χτυπάς έτσι!΄΄578. Η αντίδραση της γυναίκας (η οποία προέρχεται πρόδηλα απ’ τα 

                                                
573 ∆ηµοσιεύθηκε στο Εθνικόν Ηµερολόγιον το 1892. 
574 Με το µοτίβο του βασανισµού των αλόγων ασχολήθηκε συστηµατικά η αστική πεζογραφία του 
ύστερου 19ου . Εκτός απ’ τον Μητσάκη, µε το συγκεκριµένο σχήµα ασχολήθηκαν και οι Ροίδης, 
Λυκούδης και Κουρτίδης. Ο Λυκούδης στο Αναµνήσεις απο της θαλάσσης βάζει τον ιερέα του 
διηγήµατος να καταφέρει δολοφονικά χτυπήµατα ΄΄επ’ αυτής της ταλαιπώρου κεφαλής ΄΄ του αλόγου, 
Εµµ. Λυκούδης, Αναµνήσεις απο της θαλάσσης στο ∆ιηγήµατα, (επιµ) Μανόλης Αναγνωστάκης, 
Νεφέλη, Αθήνα, 1990, σελ. 204. Ο Κουρτίδης στο Οι Τύρρανοι των ζώων αναφέρει ότι τα 
περισσότερα άλογα ΄΄πρέπει να ψοφήσουν εκεί, προ του κάρρου, εν µέσω αµµοκονίας και ασβέστου΄΄, 
Αρ. Κουρτίδης, Οι Τύρρανοι των ζώων, Περιοδικό Εστία, τοµ. 14ος, Αρθ. 335, 1882, σελ. 665. Ενώ και 
ο Ροίδης στο συριανό του διήγηµα, Ιστορία ενός αλόγου, παρουσιάζοντας τα άλογα τα οποία 
χρησιµοποιούνταν για να µεταφέρουν τους αστούς στους χωρούς των σαλονιών αναφέρει ΄΄Τα γόνατα 
αυτών εφαίνοντο καµπτόµενα υπο το βάρος του σώµατος και τα κόκκαλα έτοιµα να τρυπήσωσι το δέρµα, 
πόση όµως εικονίζετο εις την στάσιν και το βλέµµα των η ηµερότης, καλωσύνη, στωική εγκαρτέρησις και 
αµνησικακία΄΄, Εµµ. Ροίδης, Ιστορία ενός αλόγου, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 25. Το µοτίβο του 
βασανισµού των αλόγων χρησιµοποιήθηκε απ’ το γαλλικό νατουραλισµό και τον ρωσικό ρεαλισµό 
επηρεάζοντας την αστική πεζογραφία της περιόδου. Ο Fyodor Dostoyevsky, στο εκπληκτικό του 
µυθιστόρηµα Έγκληµα και Τιµωρία βάζει τον κεντρικό ήρωα, τον Ρασκόλνικοφ, να ανασύρει µια 
εικόνα της παιδικής του ηλικίας µε τον βασανισµό ενός αλόγου. Οι περιγραφές του συγγραφέα είναι 
χαρακτηριστικές ΄΄Παρατάει το καµουτσί, σκύβει και σηκώνει απ’ το βάθος του κάρου ένα µακρύ και 
βαρύ στειλιάρι. Το πιάνει απ’ τη µια άκρη µε τα δυο του χέρια και το σηκώνει µε δύναµη πάνω απ’ τη 
φοράδα […] Και παίρνοντας φόρα, κατεβάζει το στειλιάρι στην πλάτη της φοράδας. Το χτύπηµα αντηχεί 
υπόκωφα.΄΄, F. Dostoyevsky, Έγκληµα και Τιµωρία, µτφ. Άρης Αλεξάνδρου, Γκοβόστης, Αθήνα, [χ.χ], 
σελ. 83. 
575 Μιχ. Μητσάκης, Το Κάρρον, στο Έργο του… ό.π., σελ. 205.  
576 Μιχ. Μητσάκης, Το Κάρρον, στο Έργο του… ό.π., σελ. 211. 
577 ΄΄Νοικοκυρά τις αγαθή ως φαίνεται να ψωνίση στα εµπορικά και επιστρέφει εις τον οίκο της΄΄, Μιχ. 
Μητσάκης, Το Κάρρον, στο Έργο του… ό.π., σελ. 213. 
578 Μιχ. Μητσάκης, Το Κάρρον, στο Έργο του… ό.π., σελ. 213. 
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µεσαία στρώµατα) έρχεται σε άµεση αντίστιξη µε την τραχία ελευθεροστοµία του 

καροτσέρη
579 και υπογραµµίζει το πολιτισµικό κενό που χωρίζει τις ετερόκλιτες 

κοινωνικές οµάδες του νεοπαγούς άστεως, σκιαγραφώντας ιµπρεσιονιστικά την 

µεταξύ τους αντιπαλότητα.580 

Στο Γατί
581 (1893), το οποίο διαδραµατίζεται σε µία απ΄τις περιθωριακές 

συνοικίες του Πειραιά, µια οµάδα χαµινιών του δρόµου βασανίζει ειδεχθώς ένα µικρό 

γατί. Τα χαµίνια κάνουν συχνά την εµφάνιση τους στα διηγήµατα του Μητσάκη και 

συµβολίζουν πως η ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα φέρει ως λογικό προϊόν των 

ανακατατάξεων της ανέστιους ανηλίκους, οι οποίοι ζούν περιθωριακά και συνιστούν 

τα συµπαροµαρτούντα θύµατα µιας νόθας αστικοποίησης.582 Στο διήγηµα αυτό, η 

τελετουργία του µαρτυρίου συνδέεται µε την επιβολή εξουσίας καθώς ΄΄όσον δ’ αυτό 

επέτεινε τας απελπιστικάς του προσπαθείας […] τόσον κ’ η ευθυµία επετείνετο µεταξύ 

της συντροφιάς΄΄
583. Ο Μητσάκης για µια ακόµα φορά στηλιτεύει την στάση των 

θεατών οι οποίοι αδιαφορώντας ή διασκεδάζοντας ενδυναµώνουν την αποτρόπαιη 

ισχύ του θύτη. Η βαναυσότητα και η σκληρότητα του θεάµατος τονίζονται 

ανατριχιαστικά µε την σκηνή όπου το µικρό ζώο συνδιαλέγεται µε τα στοιχεία της 

φύσης, αντιδρώντας στην ανθρώπινη βαρβαρότητα µε µια παθητική υπεροχή ΄΄Να 

ερωτούσε το παµµεγέθες θνήσκον άστρον διατί έµελλε και αυτό να αποθάνη…΄΄584 

Στις Οµιλίες του ∆ρόµου
585 (1892) (ένα κείµενο το οποίο πρέπει να 

αναγνωσθεί παράλληλα µε τον ∆ιαβάτη του Ροίδη) ο Μητσάκης µας παρέχει πλήθος 

πραγµατολογικών και ιδεολογικών στοιχείων τα οποία αναδεικνύουν την ένταση του 

αστικού φαινοµένου και πιστοποιούν την εντονότατη δηµογραφική αύξηση των 

Αθηνών. Ο συγγραφέας στο συγκεκριµένο κείµενο αποκαλύπτει την ταυτότητα που 

του έχει αποδοθεί απο διάφορους µελετητές (Γκότση, Τσιριµώκου και Βουτουρής) 

αυτή του πλάνη και του διαβάτη αφού ΄΄Αργός περιπατητής, πλάνης αδιάφορος, σύρω 
                                                
579 ΄΄Το σταυρό σου και σένα, βραχνοφωνεί, γρηά καρακάξα!...Που να σε βρούµε σένα την πολιτισµένη, 
να το ξεκολλήσης δίχως ναν το βαρέσης!...΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Το Κάρρον, στο Έργο του… ό.π., σελ. 
213. 
580 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 301. 
581 ∆ηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Ακρόπολις στις 5/2/1893. 
582 Ο Μητσάκης δανείζεται το µοτίβο των περιθωριακών παιδιών που ζούν στην πρωτεύουσα απ΄την 
γαλλική πεζογραφία και συγκεκριµένα απ’ τον Victor Hugo, o οποίος στο κλάσικό του έργο Οι Άθλιοι 
αναφέρει χαρακτηριστικά ΄΄ Το Παρίσι έχει ένα παιδί και το δάσος ένα πουλί. Το πουλί το λένε 
σπουργίτι και το παιδί χαµίνι […] Είναι εφτά ως δεκατριών χρονών, ζει οµαδικά, τρέχει στους δρόµους, 
κατοικεί στο ύπαιθρο […] ζητιανεύει, έχει στο στόµα του µια πίπα, βλαστηµάει, πηγαίνει στα καπηλειά, 
κάνει παρέα µε κακοποιούς, µιλάει την συνθηµατική τους γλώσσα, τραγουδάει πρόστυχα τραγούδια.΄΄, 
Vic. Hugo, Οι Άθλιοι, µτφρ. Γιάννης Κούχ, Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη, Αθήνα, 1998, σελ. 387. 
583 Μιχ. Μητσάκης, Το Γατί, στο Έργο του… ό.π., σελ. 219.  
584 Μιχ. Μητσάκης, Το Γατί, στο Έργο του… ό.π., σελ. 221. 
585 ∆ηµοσιεύθηκε στο Περιοδικό Εστία στα 1892. 
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το βήµα µου το άσκοπον, διαβάτης των ακούσιος κ’ εγώ, πλήν ξένος προς την ξένην 

κίνησην΄΄
586. Για µια ακόµα φορά ο Μητσάκης σκιαγραφεί την ρυµοτοµική, 

αρχιτεκτονική και κοινωνική αντίθεση που µαρτυράται στο νεοπαγές άστυ, ενώ η 

ταυτότητα της είναι συγκεκριµένη και σχετίζεται µε την χαόνη του πλήθους που 

υπερδοµείται αναντίρρητα τον ύστερο 19ο αιώνα στην πρωτεύουσα. Τα λόγια του 

είναι χαρακτηριστικά ΄΄Αλλά ενώ διαγκωνίζω απροσέκτως τους οµίλους των 

(διαβατών) τους οµίλους των, ο αήρ φέρει προς τα ώτα µου τα έκπληκτα, ως 

µακρυσµένους ήχους άλλου κόσµου, των συνδιαλέξεων αυτών τα τµήµατα τα ασύνδετα, 

των συνοµιλιών αυτών τα ράκη διακεκοµένα-κοινάς φράσεις, συνήθεις διαλόγους, 

χυδαίας φλυαρίας, αδολεσχίας τετριµένας.΄΄587 Ο Μητσάκης χρησιµοποεί το 

αντιθετικό ζεύγµα έρωτα και µίσους για να διαγράψει τις αντιτιθέµενες τάσεις που 

κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία. Το κείµενο αυτό (σε συνδυασµό µε τον ∆ιαβάτη 

του Ροίδη) αποτελεί για ορισµένους µελετητές588 τοµή για την ελληνική λογοτεχνία, 

                                                
586 Μιχ. Μητσάκης, Οµιλίαι του ∆ρόµου, στο Έργο του… ό.π., σελ. 214. Ο Μητσάκης έχει 
χαρακτηριστεί ως ο πλέον αντιπροσωπευτικός Έλληνας flaneur. Ιστορικά ο flaneur είναι ο περιπατητής 
που περιφερόταν ανάµεσα στους παρισινούς δρόµους τον 19ο αιώνα παρατηρώντας τα πλήθη των 
περαστικών, τις βιτρίνες των καταστηµάτων και κάθε λογής καινούρια εκθέµατα του δηµοσίου χώρου. 
Η χαρακτηριστική αυτή φιγούρα της πόλης αναδείχθηκε σε έναν λογοτεχνικό τύπο, του οποίου οι 
περιπλανήσεις έδιδαν αφορµή για αφηγηµατικές παρουσιάσεις προσώπων και εκφάνσεων της αστικής 
καθηµερινότητας. Αν και ο όρος  flaneur είναι γαλλικός, η παρουσία κινούµενων παρατηρητών, 
σχολιαστών ανιχνεύεται ήδη σε αγγλικά κείµενα του 16ου αιώνα, Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 233-234. 
Στην Συζυγική Σκηνή µε την αναφορά ΄΄Αλλά της ∆εσδεµόνας το πρόσωπον εν τη χυδαία σκηνή της 
αθηναϊκής δενδροστοιχίας, θα ηδύνατο αστειότατα, παρ’όλην την ποίησιν της νυκτός, να παίξει ο 
δυστυχής σύζυγος, ενώ η γυνή θα ηδύνατο κάλλιστα να διεκδικήση τον τίτλον Οθέλλου µε ποδόγυρον΄΄, 
Μιχ. Μητσάκης, Συζυγική Σκηνή, στο Έργο του… ό.π., σελ. 87, το γεγονός της παρατήρησης 
µετατρέπεται απρόοπτα σε κωµικοτραγική καρικατούρα ενός µεγαλεπήβολου σαιξπηρικού ζεύγους, 
αναδεικνύοντας ότι το βλέµµα του flaneur διαθλάται µέσα απ’ το πρίσµα προγενέστερων 
λογοτεχνικών αναγνώσεων. 
587 Μιχ. Μητσάκης, Οµιλίαι του ∆ρόµου, στο Έργο του… ό.π., σελ. 214. Μια παρατήρηση πρέπει να 
διατυπωθεί στο σηµείο αυτό. Τόσο ο Μητσάκης, όσο και ο Ροίδης χρησιµοποιούν στα κείµενα τους 
την εικόνα µε το διαγκωνισµό των διαβατών. Ο Μητσάκης εκτός απ’ το συγκεκριµένο κείµενο 
χρησιµοποεί το µοτίβο αυτό τόσο στον Αθηναίο Χρυσοθήρα όπου ο ∆ηµήτρης αναφέρει ΄΄Ενώ 
ανηρχόµην διαγκωνίζων τους πυκνούς διαβάτας προς την Καπνικαρέαν΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Εις 
Αθηναίος Χρυσοθήρας στα Φιλολογικά Έργα, ό.π., σελ. 37, όσο και στον Αυτόχειρα που χαρακτηρίζει 
το πλήθος των διαβατών ποικιλόµορφον. Ενώ και ο Ροίδης στον ∆ιαβάτη αναφέρει χαρακτηριστικά 
΄΄Αλλά και προς τι ηθέλοµεν φροντίσει να συνάψωµεν σχέσεις προς τους χωριοζοµένους αφ΄ηµών δι’ 
αποστάσεως ακαταµετρήτου, ενώ είναι ακόµη τόσον χαλαραί αι προς τους ψαύοντας τον αγκώνα 
ηµών;΄΄, Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ιαβάτης, Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 324. Η συγκεκριµένη εικόνα εκτός του 
ότι δηλώνει την εξαιρετικά έντονη αστικοποίηση, είναι ένα µοτίβο που οι δυο πεζογράφοι έχουν 
δανειστεί απ΄την µετάφραση του Ανθρώπου του Πλήθους του Edgar Allan Poe, απο τον Κ.Ι.Πράσσα 
Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πράσσας στην µετάφραση του The Man of the Crowd ΄΄Οσάκις δε 
διηγκωνίζοντο, απήθυνον προς τον απωθήσαντα αυτούς βαθύ χαιρετισµόν, όλως συγκεχυµένον.-Αι δυο 
αυταί µεγάλαι τάξεις ουδέν άλλο είχον πλήν των ανωτέρω το έκτακτον χαρακτηριστικόν.΄΄, Ed. Allan 
Poe, O άνθρωπος του πλήθους, µτφ. Κ.Ι.Πράσσας, Περιοδικό Εστία, τοµ. 30ος, Αρθ. 45, 1890, σελ. 298 
(όλα τα παραπάνω πεζογραφήµατα δηµοσιεύθηκαν µετά το 1890). Η παραπάνω υπόθεση εργασίας 
είναι δυνητικά απορρίψηµη καθώς βασίζεται αποκλειστικά στο συγκεκριµένο τεκµήριο, έτσι 
οποιοδήποτε σφάλµα βαραίνει αποκλειστικά τον γράφοντα. 
588 Αθ. Γεωργαντά, ό.π., σελ. 644. Ο γράφων διαφωνεί µε την συγκεκριµένη διαπίστωση της 
Γεωργαντά, αφού όπως ήδη θα έχει κατανοήσει ο αναγνώστης τα κείµενα που εξετάζονται στην 
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καθώς αναδεικνύει πως η αστική λογοτεχνία υφολογικά και γλωσσικά 

απαγκιστρώνεται απ’ τα δεσµά της ηθογραφίας και δηµιουργεί νέες κατευθύνσεις. 

Συγκεκριµένα, ενώ σε όλα τα κείµενα του ο Μητσάκης µας παραθέτει σαφώς τον 

χώρο, την γειτονία, την οδό ή την συνοικία, στο διήγηµα αυτό ο πλάνης συγγραφέας 

διαβαίνει έναν γενικευµένο χωρότοπο φωνογραφώντας οµιλίες και διαλόγους 

διαφοροποιηµένων κοινωνικών οµάδων.589 Το κείµενο αυτό αποτελεί µια οµολογία, 

µια οµολογία για τον 19ο αιώνα, καθώς µέσω ενός άεργου παρατηρητή (ο οποίος 

είναι ανοίκειος µέσα στο αστικό τοπίο), µοναχικού µέσα στην πολύβοη πρωτεύουσα, 

ο συγγραφέας αποφασίζει να παρατηρήσει να εικάσει και να ερµηνεύσει το καθαυτό 

αστικό φαινόµενο.  

Στο Βαπόρι
590 (1895), η πλοκή διαδραµατίζεται στον χώρο ενός ατµόπλοιου 

(το οποίο έχει προσαράξει στον Πειραιά και ετοιµάζεται να πλεύσει προς την Πάτρα) 

και ο συγγραφέας µέσα απ΄την εξαιρετικά σηµαντική συζήτηση των δυο κεντρικών 

ηρώων καταγράφει ένα εντυπωσιακό εύρος πραγµατολογικών και ιδεολογικών 

στοιχείων τα οποία θα συντελέσουν στην απάντηση ερωτηµάτων της έρευνας. Το 

πρώτο στοιχείο που προσλαµβάνουµε απ΄το συγκεκριµένο κείµενο είναι η µετάβαση 

απ’ το ιστιοφόρο στο ατµόπλοιο.591 Τα ατµόπλοια (το 1895) προσφέρουν πλέον 

επιβατικές παροχές απο καµπίνες µέχρι και υπηρεσίες εστίασης καθώς ένας απο τους 

δυο κεντρικούς ήρωες έχει µπροστά του ΄΄ένα δίσκο επι του οποίου είνε αποτεθειµένον 

ένα φλυτζάνι µε καφέ, ένα πιατέλο µε λουκούµια κ’ ένα ποτήρι µε νερό΄΄
592 Ο 

συγγραφέας περιγράφει τους ταξιδιώτες µέσα απ’ τον διάλογο των οποίων θα 

συντελεστεί ο αφηγηµατικός µύθος. Ο ένας απ’ τους δυο συνοµιλητές είναι έµπορος 

απ’ την Σύρο του µεγάλου εµπορικού καταστήµατος Κορώνης και αδελφός. 

                                                                                                                                       
συγκεκριµένη εργασία διαφοροποιούνται δοµικά απ΄αυτό που έχει εν γένει χαρακτηριστεί ως 
ηθογραφία. 
589 Αποµαγνητοφωνεί χαρακτηριστικά ΄΄Τι τα θέλεις βρε αδερφέ, τη συµπάθησα πολύ αυτή τη γυναίκα. 
∆εν µπορώ να κάµω στιγµή χωρίς αυτή…λέγει προς τον σύντροφον του, ενώ κατέρχεται την οδόν 
Μαυροµιχάλη, ένας κοντούλης µε αδρόν τον µύστακα, πλατειάν φυσιγνωµίαν χονδρός΄΄, αµέσως µετά 
παρατηρώντας έναν διαβάτη που διέρχεται την οδό Σταδίου αναφέρει ΄΄Και είναι το µίσος όπερ 
εµφανίζεται ούτως έξαφνα εν τω µέσω της οδού΄΄ ενώ δυο φίλοι µιλάνε ψυθιριστά ανεβάινοντας την 
οδό Φιλλελήνων και έξω απ’ τη Βουλή κάποιοι συζητούν ΄΄Ήρθ’ ο Τρικούπης ή ακόµα;΄΄, Μιχ. 
Μητσάκης, Οµιλίαι του ∆ρόµου, στο Έργο του… ό.π., σελ. 214-216. 
590 ∆ηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Ακρόπολις στις 2/1/1895. 
591 Όπως µας πληροφορεί ο Βασίλης Καρδάσης απ΄την δεκαετία του 1880 εντοπίζονται έντονα τα ίχνη 
της αναπροσαρµογής αυτής καθώς µε την εγγραφή των φορτηγών ατµοπλοίων των οµογενών στο 
ελληνικό νηολόγιο, συντελείται µια διαδικασία µετάβασης απ’ την κυριαρχία του εµποροκαραβοκύρη 
σε αυτήν της εφοπλιστικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η οποία και αποτέλεσε την βάση για την 
θεαµατική ανάπτυξη του εµπορικού στόλου τον 20ο αιώνα, Βασ. Kαρδάσης, Απο του ιστίου εις τον 
ατµόν: ελληνική εµπορική ναυτιλία 1858-1914, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, Αθήνα, 1993, 
σελ. 17-18. 
592 Μιχ. Μητσάκης, Στο Βαπόρι, στο Έργο του… ό.π., σελ. 259. 
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Σύµφωνα µε τις αναφορές του ήρωα, το εµπορικό κατάστηµα έχει αξιόλογες 

δραστηριότητες όµως τα κέρδη του έχουν περιοριστεί καθώς µας πληροφορεί πως 

΄΄Τόρα βλέπετε ειν’ αυτή η κατάστασις…Μας έχει σακατέψη όλους…Είν’ αυτό το 

συνάλλαγµα βλέπετε όπου µας ερήµαξε…Εµείς ξέρετε έχοµε µεγάλας 

συναλλαγάς…Ιδίως µε το εξωτερικόν…χάνοµε αδίκως τα χρήµατα µας.΄΄593 Ο έµπορος 

αυταπόδεικτα αναφέρεται αφενός στην οικονοµική κρίση της δεκαετίας του 1890 και 

αναδεικνύει πως η νηπιακή ελληνική οικονοµία καλέστηκε να αντιµετωπίσει τις 

διακυµάνσεις του εµπορικού κύκλου και αφετέρου στην παρακµή της Σύρας µετά την 

δεκαετία του 1870. Ο έτερος συνοµιλητής (µε την µικροαστική εµφάνιση) είναι 

πρώην δηµόσιος υπάλληλος594 και βαθιά αντιτρικουπικός καθώς ΄΄Ο Τρικούπης; Που 

χάνεσθε! […] Με έπαυσε αυτός ο φαύλος…και έκτοτε δεν ξαναδιορίσθην…΄΄
595 Η 

αναφορά του πρώην δηµοσίου υπαλλήλου είναι δηλωτική του γενικότερου 

αντιτρικουπικού πνεύµατος, το οποίο είναι κατάδηλο στις αρχές της δεκαετίας του 

1890. Ο έµπορος είναι ηπιότερος και αναδεικνύει ότι είχε βασίσει τις προσδοκίες του 

(όπως και τα ανώτερα αστικά στρώµατα) στο τρικουπικό έργο.596 Ο υπάλληλος 

συνοψίζει τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης στον Τρικούπη, οι οποίες εκδράζονται 

στην οικονοµική και εισοδηµατική πολιτική. Αναφέρει χαρακτηριστικά 

΄΄Ηµπορούσαµε να βγούµε κύριε µε τόσα δάνεια;΄΄597, θεωρώντς ότι συνεργάστηκε µε 

τους χρηµατιστές και το οµογενεικό κεφάλαιο, ενώ επικρίνει την εισοδηµατική του 

πολιτική.598 O έµπορος αναφέρεται στον συµβιβασµό για το δάνειο του 1885-1886, 

                                                
593 Μιχ. Μητσάκης, Στο Βαπόρι, στο Έργο του… ό.π., σελ. 263. 
594 ΄΄Ναιαι…Εχρηµάτισα έφορος…Επι πολλά έτη΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Στο Βαπόρι, στο Έργο του… ό.π., 
σελ. 263. 
595 Μιχ. Μητσάκης, Στο Βαπόρι, στο Έργο του… ό.π., σελ. 263. 
596 ΄΄Εµείς είχαµε µιαν πεποίθησιν εις αυτόν τον Τρικούπην…αλλά απεδείχθη και αυτός κενός…΄΄, Μιχ. 
Μητσάκης, Στο Βαπόρι, στο Έργο του… ό.π., σελ. 263. 
597 Μιχ. Μητσάκης, Στο Βαπόρι, στο Έργο του… ό.π., σελ. 263.  
598 ΄΄Φόρους επι φόρων…δόστου και δόστου…Αχρείος άνθρωπος΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Στο Βαπόρι, στο 
Έργο του… ό.π., σελ. 264. Είναι αυταπόδεικτο ότι η γενικότερη φορολογική πολιτική περιορίστηκε 
στην έµµεση φορολογία, η οποία µε καταφανή και αντικοινωνικό τρόπο υποβάθµιζε τους άµεσους 
φόρους. Η αντίφαση του φορολογικού µηχανισµού ήταν κάτι παραπάνω απο εµφανής καθώς ενώ 
στόχευε στην αύξηση των τακτικών εσόδων στην πραγµατικότητα άφηνε σχεδόν αφορολόγητους τους 
κατόχους πλούτου πλήττοντας συγχρόνως τις λαϊκες τάξεις που είχαν χαµηλότερο εισόδηµα, Σπ. 
Τζόκας, Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Οδοιπορικό στο 19ο 
αιώνα, Θεµέλιο, Αθήνα, 1999, σελ. 227, Η έµµεση φορολογία που αναπτύσσεται το συγκεκριµένο 
διάστηµα, σηµαίνει επι της ουσίας µια ακόµα µορφή απόσπασης υπεραξίας απ΄τα κατώτερα και 
µεσαία στρώµατα. Η απεσπασµένη αυτή υπεραξία εκδράζεται σε διττό πλαίσιο, είτε για να ενισχύσει 
τον κρατικό προϋπολογισµό είτε για την ενίσχυση του αποθέµατος των στρατιωτικών δαπανών. Η 
Luxemburg καταγράφει συγκεκριµένα ΄΄Με την έµµεση φορολογία η οποία κατευθύνεται στις 
στρατιωτικές δαπάνες επιβαρύνεται η εργατική τάξη. Η έµµεση φορολογία σηµαίνει αφαίρεση µέρους της 
αγοραστικής δύναµης της εργατικής τάξης, η οποία µεταφέρεται στο κράτος. Με την απόσπαση αυτή (της 
αγοραστικής δύναµης) αυξάνεται η αποτελεσµατική ζήτηση σε άλλους τοµείς, αυξάνεται η 
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όταν είχαν έρθει να ελέγξουν την οικονοµική κατάσταση της χώρας εκπρόσωποι των 

δανειστών. Αναφέρει χαρακτηριστικά ΄΄Είδα ότι θα έρθη εκ µέρους των Άγγλων ο ο 

ο…Γκράν Ντούφ…Λέγουν ότι είναι σπουδαίον πρόσωπον΄΄
599 ο υπάλληλος αντιδρά 

΄΄Ωχ!...θα είνε κι’αυτός κανένας…σαν τον άλλον…τον Λόου!...Περιµένετε προκοπή απ’ 

τον Τρικούπη;!...Καλέ αυτός είνε συννενοηµένος µε τους Άγγλους…Αυτά είνε 

φανερά!...΄΄600. Ο υπάλληλος αναφέρεται στην περίφηµη ΄΄έκθεση του Law΄΄, στην 

οποία ο Άγγλος οικονοµολόγος ανέφερε ότι η «η Ελλάδα είναι µια πλούσια χώρα». Η 

αντιπολίτευση θεώρησε ότι η έκθεση δεν ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα 

καθώς ο Τρικούπης ήταν προστατευόµενος των Άγγλών.  Μέσα απ΄την εξέλιξη της 

συζήτησης ο έµπορος εκφράζει συνοπτικά την παρακµή της Σύρας καθώς ΄΄Ολίγοι 

είναι εκείνοι…οι οποίοι µπορούν να ειπούν…ότι εµπορεύονται…Η Σύρος δεν είνε 

σήµερον...όπως έπρεπε να είνε΄΄601 και διατυπώνει την άποψη ότι η εµπορική της 

δραστηριότητα θα απορροφηθεί εντελώς µε την ανάδειξη νέων κέντρων.602 Ο 

υπάλληλος επ’ ευκαρίας της αναφοράς για την Σύρο αναφέρεται στην εξαγορά της 

Ελληνικής Ατµοπολοϊας Σύρου απ’ την επιχειρηµατική οµάδα του Συγγρού και την 

ίδρυση της Πανελληνίου Ατµοπλοϊκής Εταιρείας στα 1893.603 Μέσα απ’ την 

συζήτηση των δύο ηρώων είναι πρόδηλος ο ανταγωνισµός στις θαλάσσιες 

                                                                                                                                       
αποτελεσµατική ζήτηση απο την πλευρά του κράτους ως προς τις εξοπλιστικές δαπάνες.΄΄, Luxemburg, 
ό.π., σελ. 438. 
599 Μιχ. Μητσάκης, Στο Βαπόρι, στο Έργο του… ό.π., σελ. 264. Ο συµβιβασµός για τον οποίο κάνει 
λόγο ο ήρωας είναι αυτός για τον οποίο µας πληροφορεί ο Συγγρός στα Αποµνηµονεύµατα του. 
Αναφέρει χαρακτηριστικά, ο οµογενής µεταφέροντας την άποψη του χρηµατιστή Βλάστου (µαζί µε 
τον οποίο είχαν αναµειχθεί στον συµβιβασµό αυτόν) ΄Οι δανεισταί θεωρούσι αναπόφευκτον την 
αδυναµία της Ελλάδος να εξακολουθή πληρώνουσα τόκους τόσον βαρείς, ότι η χρηµατική αφθονία είναι 
µεγίστη, και ότι η µόνη απειλή µη προσεχούς καταβολής του τοκοµεριδίου θα αρκέση να τους πείσει να 
σπεύσωσι εις συµβιβασµόν΄΄, Ανδ. Συγγρός, ό.π., τ.3ος, σελ. 154. 
600 Μιχ. Μητσάκης, Στο Βαπόρι, στο Έργο του… ό.π., σελ. 264. 
601 Μιχ. Μητσάκης, Στο Βαπόρι, στο Έργο του… ό.π., σελ. 267. 
602 ΄΄Έπειτα φοβούµαι ότι αυτός ο σιδηρόδροµος της Λαρίσσης…θα την βλάψη πολύ…θα την 
απορροφήσει πολύ ο Πειραιεύς΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Στο Βαπόρι, στο Έργο του… ό.π., σελ. 268. Για την 
απορρόφηση των παραδοσιακών ναυτιλιακών κέντρων απ’ το λιµάνι του Πειραιά δες την µονογραφία 
του Βάσια Τσοκόπουλου, Πειραιάς, 1835-1870: εισαγωγή στην ιστορία του ελληνικού Μαντσεστερ, 
Καστανιώτης, Αθήνα, 1984. 
603 ΄΄Τόρα είδα ανεδιοργανώθη επι τέλους και αυτή η παλαιά Εταιρία…Ξανάρχισε πάλι […] αυτή η 
Πανελλήνιος πηγαίνει καλά.΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Στο Βαπόρι, στο Έργο του… ό.π., σελ. 268. Όπως µας 
πληροφορεί ο Βασίλης Καρδάσης, η Ελληνική Ατµοπλοϊα Σύρου ιδρύθηκε στα 1857 (εγκαινιάζοντας 
την είσοδο του ατµού στις θαλάσσιες συγκοινωνίες) και διαλύθηκε στα 1892 µε παθητικό 32 εκ. 
δραχµές, Βασ. Kαρδάσης, Η Ελληνική Εµπορική Ναυτιλία 1832-1914, στο Θέµατα Νεοελληνικής 
Ιστορίας (18ος-20ος αιώνας)…, ό.π., σελ. 344. Το οµογενειακό κεφάλαιο διείσδυσε στην ελληνική 
ναυτιλία και ίσως αποτέλεσε τον κυριότερο λόγο για την οµαλή προσαρµογή της στον ατµό. Όπως µας 
πληροφορεί η Τζελίνα Χαρλαύτη, την εποχή του Τρικούπη το ναυτιλικό δίκτυο αποτελείται απο µέλη 
140 περίπου οικογενειών απο το Ταϊγάνιο της Αζοφικής, τη Βραϊλα και το Γαλάτσι του ∆ούναβη, 
µέχρι και το Λονδίνο, Τζ. Χαρλαύτη, Στους θαλασσίους δρόµους µεταξύ Ανατολικής και ∆υτικής 
Ευρώπης, την εποχή του Χαριλάου Τρικούπη, στο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του, ό.π., σελ. 599. 
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συγκοινωνίες,604 ο οποίος θα καταστεί ακόµα εντονότερος την πρώτη δεκαετία του 

20ου αιώνα.605 Οι κινήσεις των ναυτών αποτελούν το οπτικοακουστικό φόντο της 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσας συνοµιλίας και αναδεικνύουν παράλληλα ότι στα 

εµπορικά-επιβατικά πλοία διαµορφώνεται αυταπόδεικτα ένα σώµα µισθωτών 

εργατών µε συγκεκριµένη απασχόληση και σαφή ταξικά χαρακτηριστικά.606  

Το τελευταίο κείµενο του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι το χρονογράφηµα 

του Μητσάκη Εν βιοµηχανικόν κατάστηµα (1887) το οποίο παρότι δεν εκδράζεται σε 

κάποιο συγκεκριµένο χώρο, εξετάζεται στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας 

καθώς µας προσφέρει πλήθος στοιχείων για ένα απ’ τα κεντρικότερα ζητήµατα της 

ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. Μέσα απ’ τις καταγραφές του συγγραφέα 

προσλαµβάνουµε ένα εύρος λειτουργιών για την στρεβλή ανάπτυξη της ελληνικής 

βιοµηχανίας τον 19ο αιώνα. Η κριτική προσέγγιση του συγγραφέα αφορµάται απ΄την 

αρχική του διατύπωση ότι ΄΄-Η βιοµηχανία είνε η ζωή των εθνών- είπε διάσηµος 

κοινωνιολόγος του αιώνος. Υπο την έποψιν δε ταύτην δικαίως θα εθεώρει την ηµετέραν 

ένδοξον πατρίδα, συµφώνως προς το αξίωµα αυτού, µη ζώσαν.΄΄607 και το ακόµα 

φλεγµατικότερο σχόλιο του ΄΄Βιοµηχανικόν κατάστηµα άξιον του ονόµατος και 

ευδοκιµούν θα ηδύνατο να κριθεί πράγµα επίσης σπάνιον και περίεργον δια τον τόπον 

ηµών όσω περίπου και το φυτόν των τροπικών αναπτυσσόµενον και θάλλον εν τη 

κατεψυγµένη ζώνη.΄΄608 Οι παρατηρήσεις αυτές του συγγραφέα αποτελούν εµβόλιµο, 

κριτικό υλικό παρέχοντας (µέσα απο µια σύγχρονη µαρτυρία) ποιοτικές και 

περιγραφικές λεπτοµέρειες εξαιρετικά σηµαντικές για την κατανόηση της 

συγκεκριµένης περιόδου. Το αφοπλιστικό σχόλιο του Μητσάκη ΄΄χώρα εξόχως 

                                                
604 ΄΄Κάµνουν ανταγωνισµόν µεγάλον […] Αι µα βέβαια…βλέπετε…ανεπτύχθη πολύ η συγκοινωνία΄΄, 
Μιχ. Μητσάκης, Στο Βαπόρι, στο Έργο του… ό.π., σελ. 269. 
605 Το µεγάλο µεταναστευτικό κύµα που αναπτύχθηκε την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα αποτέλεσε 
µια απ΄ τις κυριότερες αιτίες για την εµφάνιση του οξύτατου ανταγωνισµού στις θαλάσσιες 
συγκοινωνίες. Το 1906-1907, έτη κορύφωσης για την µετανάστευση 18 ξένες εταιρείες βρισκόταν 
στην Ελλάδα: του Αυστριακού Llyod, της Αγγλικής Τζόνστον (Johnson & Co), της  Messageries 
Maritimes, της Fraissinet, της Ρωσσικής Ατµοπλοΐας, της Ιταλικής Φλόριο, της Γερµανικής, 
Ολλανδικής και Ρουµάνικης Ατµοπλοΐας, της Γαλλοβελγικής (Franco - Belge), της Φράνς Λάιν, της 
Deutchland Co,  της Φάβρ - Λάιν, της White Star Line,  του Βορειογερµανικού Λόϋδ (North- German 
Lloyd), της Τρανσατλαντίκ (Compagnie Transatlantique), της Old Dominion Line και της 
Αγγλοαιγυπτιακής Κεδιβιέ αλλά και 3 ελληνικές, η Υπερωκεάνιος Ελληνική Ατµοπλοϊα (Greek 
Transatlantic Steam Navigation Co) η Εθνική Ατµοπλοϊα Ελληνική (National Greek Line) και κυρίως η 
Εθνική Ατµοπλοϊα Ελληνική που συστήθηκε απο τον Λεωνίδα Εµπειρίκο. Τα παραπάνω στοιχεία 
εξήχθησαν απ΄το εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο της Ιωάν. Λαλιώτου, ∆ιασχίζοντας τον Ατλάντικό, 
µτφρ. Πελ. Μαρκέτου, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, Σεπτεµβριος 2006, σελ. 105-180. 
606 ΄΄Ναύτες, βαρκαδόροι, ξεφορτωταί, έβαλαν κραυγάς ερίζοντες, έτρεξαν άλλος εδώ, άλλος εκεί, 
επήλθαν µετα βίας προς αλλήλους΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Στο Βαπόρι, στο Έργο του… ό.π., σελ. 270. 
607 Μιχ. Μητσάκης, Εν βιοµηχανικόν κατάστηµα, Περιοδικό Εστία, τοµ. 23ος, Αρθµ. 587, 1887, σελ. 
200. 
608 Μιχ. Μητσάκης, Εν βιοµηχανικόν κατάστηµα… ό.π., σελ. 200. 
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ειδυλλιακή και εκ φύσεως και παραδόσεως, θα έλεγε τις βλέπων πόσο οκνεί να 

µεταβάλη όψιν και να παρακολουθήση του συγχρόνου εν τω λειπώ κόσµο βίου και της 

εποχής τας απαιτήσεις΄΄
609 συµπυκνώνει το περιεχόµενο του τρόπου παραγωγής στην 

Ελλάδα του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα και αναδεικνύει την αδυναµία του 

ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού να µεταβάλει τις παραγωγικές του βάσεις και να 

αναπτύξει τις παραγωγικές του δυνάµεις. Ο συγγραφέας σχολιάζοντας την 

βιοµηχανική βάση των µεγαλύτερων πόλεων της χώρας πιστοποιεί τα θεωρητικά 

σχήµατα της ιστοριογραφίας του 19ου καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά ΄΄Αι Πάτραι 

µάλλον εµπορική ή βιοµηχανική πόλις θα ηδύνατο να θεωρηθώσι΄΄
610 ενώ στον 

Πειραιά, όπου µαρτυρόνται τα µεγαλύτερα βιοµηχανικά εργοστάσια στο βασίλειο 

είναι ΄΄Νεκρά ήδη και άεργα τα πλέιστα µόλις υφίστανται της απο τινών ετών 

ενσκηψάσης οικονοµικής κρίσεως την δυσµένειαν΄΄.611 Η αναφορά αυτή του 

συγγραφέα σχετίζεται πρόδηλα µε την οικονοµική κρίση του 1883-1885, η οποία 

επέφερε ένα σηµαντικό πλήγµα στην βιοµηχανική δοµή της χώρας µε αναπόδραστο 

απότοκο τα περισσότερα βιοµηχανικά καταστήµατα του βασιλείου να 

χαρακτηρίζονται απο αδρανή κεφάλαια.612 Σύµφωνα µε τις καταγραφές του Μητσάκη 

                                                
609 Μιχ. Μητσάκης, Εν βιοµηχανικόν κατάστηµα… ό.π., σελ. 200. 
610 Μιχ. Μητσάκης, Εν βιοµηχανικόν κατάστηµα… ό.π., σελ. 200. 
611 Μιχ. Μητσάκης, Εν βιοµηχανικόν κατάστηµα… ό.π., σελ. 200. 
612 Η Αγριαντώνη θεωρεί ότι η κρίση 1883-1885 σε συνδυασµό µε την ιδιαίτερα αυστηρή πιστωτική 
πολιτική της ΕΤΕ, για την αποπληρωµή των δανείων, στοίχισε την πτώχευση πολλών βιοµηχανικών 
µονάδων, ιδιαίτερα στον Πειραιά, Χρ. Αγριαντώνη, ό.π., σελ. 226. Η διείσδυση του τραπεζικού 
κεφαλαίου στην βιοµηχανία είναι εξαιρετικά σηµαντική για την συγκεκριµένη περίοδο καθώς ο 
συνδυασµός αυτός µετέβαλε την µορφή του κεφαλαίου καθιστώντας το χρηµατιστικό κεφάλαιο. Η 
τάση των πιστωτικών ιδρυµάτων να χρηµατοδοτούν τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις είναι ιστορικό 
προϊόν της συγκεκριµένης περιόδου και σχετίζεται µε την τάση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής 
να µετασχηµατιστεί στο ανώτατο στάδιο του, αυτό του ιµπεριαλισµού. Όπως αναφέρει ο Hilferding, µε 
την ανάπτυξη του καπιταλισµού, οι καταθέσεις των µη παραγωγικών τάξεων αυξάνονται, αυτό 
αναγκάζει τις τράπεζες να επενδύσουν τις καταθέσεις αυτές στην βιοµηχανία. Έτσι, η παραπάνω 
διαδικασία παράγει την πλέον επαναστατική µορφή κεφαλαίου, την χρηµατιστική. Το χρηµατιστικό 
κεφάλαιο είναι το τραπεζικό κεφάλαιο (στην χρηµατική του µορφή), το οποίο µετασχηµατίζεται  (µέσα 
απο την επένδυση και την πίστωση) σε βιοµηχανικό, δηλαδή παραγωγικό κεφάλαιο, R. Hilferding, 
ό.π., σελ. 224. O Lenin, εκλαϊκεύοντας το θεωρητικό σχήµα του Hilferding, αναφέρει χαρακτηριστικά 
΄΄Έχουµε µια όλο και µεγαλύτερη συγχώνεση ή ορθότερα σύµφυση του τραπεζικού και του βιοµηχανικού 
κεφαλαίου. Ουσιαστικά, έχουµε την µετεξέλιξη των τραπεζών σε ιδρύµατα καθολικού χαρακτήρα. Οι 
τράπεζες έχουν µια διφυή τάση να κάνουν την σύνδεση τους µε την βιοµηχανία γενικό φαινόµενο και να 
γίνει η σύνδεση αυτή µόνιµη και εντατική΄΄ και συνεχίζει ΄΄Έχουµε την πάλη ανάµεσα στο µικρό 
(βιοµηχανικό) και στο µεγάλο (τραπεζικό) κεφάλαιο σε µια νέα, ανώτατη βαθµίδα ανάπτυξης.΄΄, V.I. 
Lenin, ό.π., σελ. 51-52. Βέβαια, στην ελληνική περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν ήταν τόσο έντονη, 
καθώς ο υπανάπτυκτος χαρακτήρας των παραγωγικών δυνάµεων δεν απελευθέρωσε την διεργασία 
αυτή σε όλους τους όρους της. Όµως, όπως προκύπτει απ΄την ανάλυση του Χατζηιωσήφ, την περίοδο 
1869-1885, η ΕΤΕ χρηµατοδοτεί µια βιοµηχανική επιχείρηση στις τέσσερις και το σύνολο των 
πιστώσεων της δεν πρέπει να απέχει πολύ απο το ένα τέταρτο των πάγιων κεφαλαίων της εποχής. Για 
πολλές επιχειρήσεις (όπως µας πληροφορεί ο συγγραφέας) το ύψος του τραπεζικού δανεισµού ξεπερνά 
το 25% της αξίας των παγίων κεφαλαίων, Χρ. Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη… ό.π., σελ. 204.  



 133 

στην Σύρο και στο Λάυριο613 συναντώνται τα κυριότερα βιοµηχανικά καταστήµατα 

ενώ στην Κέρκυρα τα βιοµηχανικά καταστήµατα της είναι ΄΄καλώς κατηρτισµένα και 

επιτυχώς εργαζόµενα΄΄
614 γεγονός που αιτιολογείται απ’ την σύνδεση του νησιού µε 

τις ευρωπαϊκές εξελίξεις του 19ου. Ο συγγραφέας, συγκεκριµενοποιεί την γραφή του 

και αναφέρεται στο ΄΄εργοστάσιο κατασκευής παιγνιοχάρτων η Ελπίς΄΄
615. Το 

συγκεκριµένο εργοστάσιο ιδρύθηκε στα 1876 και ήταν ιδιοκτησίας του Ασπιώτη και 

κατείχε το µονοπώλιο παραγωγής και διανοµής παιγνιοχάρτων σε ολόκληρο το 

βασίλειο.616 Αυτό προκύπτει απ’ την αναφορά του Μητσάκη ΄΄προ τινών ετών η 

ηµετέρα βουλή εψήφισε τους γνωστούς περι µονοπωλίων νόµους, εν οις 

περιελαµβάνετο και το των παιγνιοχάρτων΄΄
617 γεγονός που συνδέεται µε την 

γενικότερη προστατευτική πολιτική της κυβέρνησης Τρικούπη, η οποία είναι έκδηλη 

µετά το 1885. Το εργοστάσιο δουλεύει βάση των δυτικών προτύπων, εναρµονιζόµενο 

µε την κατανοµή των έργων καθώς ΄΄έκαστον δε τµήµα, εν ω εργάζονται χωριζόµεναι 

καθ’ ωρισµένον αριθµόν, αντιστοιχεί και προς έκαστον των σταδίων της 

κατεργασίας΄΄
618. Οι αναφορές του Μητσάκη αναδεικνύουν την εµβρυακή ανάπτυξη 

της ελληνικής βιοµηχανίας και συνιστούν πραγµατολογικά στοιχεία για την πορεία 

της εκβιοµηχάνισης την περίοδο αυτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
613 ΄΄Τµήµα νοµίζεις αµερικανικής τινός ακτής µετενεχθέν και προσκολληθέν παραδόξως εις της 
ποιοτικής Αττικής µας την άκραν΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Εν βιοµηχανικόν κατάστηµα… ό.π., σελ. 201. 
614 Μιχ. Μητσάκης, Εν βιοµηχανικόν κατάστηµα… ό.π., σελ. 200.  
615 Μιχ. Μητσάκης, Εν βιοµηχανικόν κατάστηµα… ό.π., σελ. 201. 
616 Θεοδ. Πυλαρινός, Ο Μιχαήλ Μητσάκης και η Κέρκυρα, εφ. Καθηµερινή, 26/4/2005, σελ. 41. 
617 Μιχ. Μητσάκης, Εν βιοµηχανικόν κατάστηµα… ό.π., σελ. 201. 
618 Μιχ. Μητσάκης, Εν βιοµηχανικόν κατάστηµα… ό.π., σελ. 202. 
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Ο Εµµανουήλ Λυκούδης δεν είναι απ’ τους πλέον γνωστούς πεζογράφους των 

ελληνικών γραµµάτων παρότι το συγγραφικό του έργο θεωρείται εξαιρετικά 

σηµαντικό. Ο Λυκούδης υπήρξε αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της οµάδας εκείνης 

των πολύπλευρα και µε ευρωπαϊκή καλλιέργεια λόγιων Ελλήνων, οι οποίοι 

χρησιµοποίησαν την λογοτεχνική έκφραση ως µέσον και όχι σαν σκοπό, για την 

εξύψωση της πολιτισµικής και παιδευτικής στάθµης της ελληνικής φιλολογίας. 

Σύµφωνα µε τον Roderick Beaton, ο Λυκούδης αντιπροσωπεύει την αντίθεση της 

µειοψηφίας στην κυρίαρχη ηθογραφία της εποχής.619 Το ύφος του λιτό, 

προσγειωµένο, µετριοπαθές, αναπόφευκτα διδακτικό, φθάνει στα όρια µιας 

πραγµατικής δηµιουργικής γραφής προοικονοµώντας επι της ουσίας την µεθύστερη 

τεχνική του αστικού-σοσιαλιστικού ρεαλισµού, ο οποίος εµφανίσθηκε ενισχυµένος 

και µε τους δικούς του όρους ύπαρξης κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. 

∆ηµοσίευσε διηγήµατα, αναµνήσεις και δοκίµια, όλα γραµµένα µε ευγένεια και 

επιµέλεια  η γλώσσα του όµως οδήγησε ορισµένους κριτικούς να χαρακτηρίσουν την 

γραφή του ψυχρή και άπνοη620. Οι νοµικές του σπουδές, τον οδήγησαν να ασχοληθεί 

µε την κοινωνιολογία και την ιστοριογραφία µε αποτέλεσµα αυτό να επηρεάσει 

βαθύτατα την λογοτεχνική του γραφή και έκφραση. Τα διηγήµατα του, µε 

χωροτοπικό µοτίβο το αστικό περιβάλλον, καταγράφουν τις νεότευκτες κοινωνικές 

συνθήκες και τον οδηγούν να αναµετρηθεί µε το καθαυτό αστικό φαινόµενο. Η 

γραφή του πλατιά, ψυχογραφική και κοινωνιστική, σύµφυτη µε ένα ρεαλισµό 

απόλυτο, µας προσφέρει ποιοτικά στοιχεία, σκιαφραφώντας ουσιαστικά τον 

κοινωνικό ιστό της περιόδου. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα εξετάσουµε τα 

λογοτεχνικά του κείµενα που εκδόθηκαν πρίν το 1910 (ας µην ξεχνάµε ότι το χρονικό 

άνισµα της συγκεκριµένης εργασίας είναι το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα) και 

θα αναδείξουµε τον εξαιρετικά σηµαντικό χαρακτήρα των καταγραφών του. Ο 

προσεκτικός αναγνώστης θα αντιληφθεί ότι το έργο του συγγραφέα, αποτελεί 

πρόδροµο της σοσιαλιστικής πεζογραφίας η οποία θα εµφανιστεί εντυπωσιακά 

ενισχυµένη την περίοδο του µεσοπολέµου. Στα περισσότερα κείµενα του παρότι η 

αναπαράσταση του κόσµου µοιάζει να προέρχεται απο τον πιο ακριβολόγο ρεαλισµό, 

στην πραγµατικότητα είναι ο καρπός της εκζήτησης και της αισθητιστικής αντίληψης 

της ζωής. Στα κείµενα του, αναδεικνύεται η συνειδητοποιηµένη γνώση των 

µεταβολών που συντελούνται στο κοινωνικό σχηµατισµό της περιόδου, η οποία 

                                                
619 Rod. Beaton, ό.π., σελ. 140. 
620 Κων. Θ. ∆ηµαράς, ό.π., σελ. 499.  
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γνώση αναπόδραστα τον οδηγεί σε µια γραφή εξαιρετικά διεισδυτική, αντικειµένικη 

και κοινωνιολογική. Απο την άποψη αυτή, τα διηγήµατα του διασώζουν και 

αποτυπώνουν τις κοινωνικές µεταβολές που συντελούνται το συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα. 

Το πρώτο κείµενο της ανάλυσης είναι Ο ∆ιαχειριστής του Συντάγµατος (1893) 

οπου ο συγγραφέας µέσα απ’ τον κεντρικό ήρωα του διηγήµατος, τον Γεώργιο 

Βορίδη, θα αναδείξει πως την δεκαετία του 1880621 οι εγχρήµατες σχέσεις και η 

ανάδειξη του χρήµατος ως απόλυτου κοινωνικού δεσµού καθορίζουν την 

συµπεριφορεολογία των ανθρώπων και συντελούν στην µεταλλαγή των προσωπικών 

σχέσεων. Ο Λυκούδης παρουσιάζει τον κεντρικό ήρωα ως ΄΄αγαθό και ειρηνικό 

αστό΄΄
622, όντας λοχαγός του Οικονοµικού Σώµατος. Ο συγγραφέας µέσα απ΄την 

περιπαιχτική περιγραφή του Βορίδη και τον ειρωνικό χαρακτηρισµό των 

στρατιωτικών παρελάσεων623 στηλιτεύει την εµπόλεµη διάθεση, τα αλυτρωτικά 

αισθήµατα και τον µεγαλοϊδεατισµό, στοιχεία έκδηλα στην ελληνική κοινωνία.624 Ο 

γάµος του Βορίδη µε την Ειρήνη ∆ραµοπούλου, ΄΄κόρην ανωτέρου αξιωµατικού΄΄
625 

πιστοποιεί τον πρακτικό και προσεδοφόρο χαρακτήρα της σύζευξης, καθορίζοντας το 

ταξικό της περιεχόµενο. Ο γάµος ανάµεσα σε άτοµα ίδιων κοινωνικών στρωµάτων 

(σε αντίθεση µε τις γυναίκες των κατώτερων στρωµάτων, οι οποίες έλκονται απο 

άνδρες µε γοητευτική εµφάνιση και κοινωνική ισχύ, καταλήγοντας ερωµένες µα ποτέ 

νόµιµες σύζυγοι) συµπυκνώνει τον διχοτοµικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας 

τα τέλη του 19ου αιώνα.626 Το ζέυγος είναι χαρακτηριστικός φορέας της αστικής 

                                                
621 Ο συγγραφέας εναρµονισµένος µε την τάση της αστικής πεζογραφίας του 19ου, δεν µας παραθέτει 
ακριβή χρονολογία, αλλά προτιµά να την παραποιήσει καθώς αναφέρει την χρονιά ως 188*. Η τάση 
αυτή των πεζογράφων της εποχής να αποκρύπτουν τον χρόνο ή τον ακριβή τόπο (όπως τον 
Παπαδιαµάντη που αναγράφει το αρχικό γράµµα της οδού και στην συνέχεια ακολουθούν 
αποσιωπητικά) µας οδηγεί να υποθέσουµε ότι η λογοτεχνική καταγραφή δεν ορίζεται σε ένα 
συγκεκριµένο χρονικό ή χωροτοπικό πλαίσιο, Λιζυ Τσιριµώκου, Γραµµατολογία… ό.π., σελ. 41. 
622 Εµµ. Λυκούδης, Ο ∆ιαχειριστής του Συντάγµατος, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 8. 
623 ΄΄Ήτις όµως ουδεµίαν είχεν υποχρέωσιν να είναι ευθεία΄΄, Εµµ. Λυκούδης, Ο ∆ιαχειριστής του 
Συντάγµατος, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 8. 
624 Οι πεζογράφοι της εποχής στέκονται κριτικά απέναντι στο ιδεολόγηµα της Μεγάλης Ιδέας, 
αποτυπώνοντας την στάση της διανόησης την συγκεκριµένη περίοδο. Ο Ροίδης στον ∆ιαβάτη 
στηλιτεύει το πολεµοχαρές πλήθος το οποίο ανέκραζε ΄΄Ζήτω ο πόλεµος΄΄, Εµµ. Ροίδης, Ο ∆ιαβάτης, 
Άπαντα… ό.π., τ. 5ος, σελ. 324. Ενώ και ο Μητσάκης στο πρώιµο διήγηµα του, το Βάπτισµα κατακρίνει 
την στάση του κεντρικού ήρωα, του Γεωργίο Σαράντη λέγοντας ΄΄∆εν ήτο πλέον αυτό δια την εποχήν 
µας, ούτε ηµείς είµεθα δι’αυτό΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Το Βάπτισµα… ό.π., σελ. 782. Γενικότερα οι λόγιοι, 
κρίνουν το ιδεαλιστικό άτοπο της Μεγάλης Ιδέας, στον αλυτρωτικό βωµό της οποίας θυσιάζονται 
συλλήβδην όλα τα κοινωνικά προβλήµατα. Όπως καταγράφει ο Βεργόπουλος, εθνικισµός, λαϊκισµός, 
αστισµός αποτελούν τις τρείς συνιστώσες του ιδεολογικού κλίµατος που διαµορφώνεται στον ελλαδικό 
χώρο µετά το 1880, Κων. Βεργόπουλος, ό.π., σελ. 87. 
625 Εµµ. Λυκούδης, Ο ∆ιαχειριστής του Συντάγµατος, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 12. 
626 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 121. 
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ιδεολογίας καθώς προωθεί την σεµνή οικογενειακή ζωή, την αγνότητα και την τίµια 

εργασία αφού ο ήρωας θεωρούσε ότι ΄΄το χρήµα του στρατεύµατος ήτο δι’ αυτόν η 

ιερωτέρα παρακαταθήκη΄΄
627. Το διήγηµα εκτυλίσσεται τις παραµονές της 

πρωτοχρονιάς, έτσι η αναφορά του συγγραφέα για τα δώρα και της προετοιµασίας 

του βραδινού εορταστικού δείπνου628 εξεικονίζουν την ονειρεµένη αστική ζωή, µέσα 

απο την υπέρτατη έκφραση της το οικογενειακό τελετουργικό που καλλιεργήθηκε 

ακριβώς για τον σκοπό αυτό: τον εορτασµό των χριστουγέννων και της 

πρωτοχρονιάς. Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο Hobsbawm ́́ Το χριστουγεννιάτικο 

δείπνο, το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα χριστουγεννιάτικα άσµατα συµβόλιζαν 

ταυτόχρονα την ψυχρότητα του έξω κόσµου, την θαλπωρή του οικογενειακού κύκλου 

και την αντίθεση ανάµεσα σ’ αυτά τα δυο΄΄629 Η σκηνή (µετά την λήξη του δείπνου) µε 

την προτροπή του Ιωάννη Αργέντη στον λοχαγό να ΄΄επηγαίναµε δια µια δυο ώρες εις 

καµµία λέσχη΄΄ και η απάντηση του τελευταίου ΄΄δεν έπαιξα ποτέ, δεν ηξεύρω να 

πιάσω τα χαρτιά΄΄ προοικονοµεί την εξέλιξη της πλοκής, µέσω της οποίας θα 

συντελεστεί η ηθική και υλική έκπτωση του λοχαγού καθώς και η διάλυση της 

οικογενειακής ευτυχίας. Ο Βορίδης ακολουθεί εν τέλει τους αξιωµατικούς στην 

χαρτοπαικτική λέσχη και ενώ αρχικά παρουσιάζεται απαθής, στην συνέχεια 

παρασύρεται απ’ την πιθανότητα ιδιοποίησης του ξένου χρήµατος και εισπνέει 

µοιραία τον κερδοσκοπικό αέρα.630 Η µεταφυσική διάσταση των αντικειµένων (το 

τραπέζι παροµοιάζεται µε τάυρο και τα τραπουλόχαρτα µε κροταλίες) συµπυκνώνει 

την µανία για κέρδος και αποδεικνύει την πλήρη επικράτηση των υλικών σχέσεων 

πάνω στις ανθρώπινες και πνευµατικές διεργασίες. Η περιγραφή της σκηνής, οπου ο 

ήρωας εµφανίζεται να διακατέχεται απο αισθήµατα τύψεων και διαφυγής, και η 

διάλυση του αισθήµατος αυτού απ΄τα λόγια του Αβριώτη631 πιστοποιεί την καθολική 

επικράτηση της ύλης και των εγχρήµατων σχέσεων.  

                                                
627 Εµµ. Λυκούδης, Ο ∆ιαχειριστής του Συντάγµατος, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 9. 
628 ΄΄Έπειτα ήτο και η βασιλόπιτα, ήτις έδει να είναι µεγαλοπρεπής και επιµεληµένη΄΄, Εµµ. Λυκούδης, Ο 
∆ιαχειριστής του Συντάγµατος, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 14. 
629 Er. Hobsbawm, ό.π., σελ. 347. 
630 Όπως µας πληροφορεί η Σκαλτσά, η χαρτοπαιξία ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής απ΄τις προηγούµενες 
περιόδους σε τέτοιο βαθµό ώστε τα τραπεζάκια των καφενείων να έχουν σχήµα οκταγωνικό ώστε να 
παίζεται ανετότερα το πόκερ, Ματ. Σκαλτσά, ό.π., σελ. 509. Μετά το 1892, η χαρτοπαιξία διώκεται 
ποινικά και υφίστανται τροµέροι διωγµοί και περιορισµοί στην λειτουργία των χαρτοπαικτικών 
λεσχών. Για τον λόγο αυτό ο συγγραφέας µας παρουσιάζει την λέσχη του διηγήµατος, ως υπόγεια 
γεγονός δηλωτικό της παράνοµης δραστηριότητας της (ας µην ξεχνάµε ότι το διήγηµα γράφεται στα 
1893 και διασώζει το πνεύµα της νοµοθετικής απαγόρευσης).  
631 ΄΄Εκερδίσατε δεν µαζεύετε τα λεπτά σας;΄΄, Εµµ. Λυκούδης, Ο ∆ιαχειριστής του Συντάγµατος, στο 
∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 21. 
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Ο ήρωας εν τελεί αποχωρεί απ΄την λέσχη τις πρώτες πρωινές ώρες και ο 

Λυκούδης δράττεται της ευκαιρίας να µας περιγράψει (όπως ο Ροίδης και ο Βλάχος) 

την κατάσταση των δρόµων και των πεζοδροµίων632. Η περιγραφές του συγγραφέα 

εντάσσονται στα πλαίσια της γενικότερης κριτικής για τα θεάµατα της πρωτεύουσας 

ενώ το ειρωνικό σχόλιο633 του αφηγητή είναι δηλωτικό της αδιαφορίας των 

υπευθύνων για τις συνθήκες υγιεινής της πόλης. Η απόδοση της εσωτερικής πάλης 

του ήρωα ανάµεσα στην εκπεσµένη ηθική του συγκρότηση και το κερδοσκοπικό του 

πάθος σκιαγραφεί την διαλεκτική αντίθεση ανάµεσα στην ηθική ανύψωση και την 

υλιστική µανία. Η σταδιακή έκπτωση της οικογένειας, και η δυστυχία της Ειρήνης, η 

οποία ΄΄ενώπιον των τέκνων της έκρυπτε τα δάκρυα΄΄ µαρτυρούν πως η διείσδυση των 

εγχρήµατων σχέσεων διαλύει την οικογενειακή δοµή και οδηγεί στον πλήρη ηθικό (η 

φυσικό) εκµαυλισµό των µελών της634. Ο αφανισµός της οικογένειας παρουσιάζεται 

µε µαθηµατική ακρίβεια καθώς χάνουν ακόµα και το σπίτι τους.635 Μέσα απ’ την 

περιγραφή της κατάστασης της οικογένειας (και της συνακόλουθης δυστυχίας που 

την έχει καταλάβει) ο Λυκούδης κατακρίνει την ύπαρξη δευτερογενών πιστωτικών 

δικτύων καθώς ο ήρωας ΄΄επλήρωνε τόκους ληστρικούς, επι χρηµάτων τριπλασίων 

εκείνων άτινα τω εδάνειζον οι τοκογλύφοι.΄΄636 Η αναφορά αυτή του συγγραφέα 

αναδεικνύει ότι παρα τον γενικευµένο εκχρηµατισµό της οικονοµίας και την 

διευρυµένη εγκαθίδρυση των χρηµατοπιστωτικών σχέσεων, οι προκαπιταλιστικοί 

πιστωτικοί µηχανισµοί εµµένουν πιστοποιώντας τον µεταβατικό χαρακτήρα της 

ελληνικής οικονοµίας. Λογω της χρηµατικής του ένδειας ο ήρωας αποφασίζει να 

εκποιήσει την πατρική του περιουσία έναντι οποιουδήποτε αντιτίµου για να καλύψει 

το χρέος ΄΄των επάρατων δισχιλίων δραχµών΄΄
637. Ο Βορίδης αδυνατεί να εισπράξει 

άµεσα το ποσό αυτό και εν τέλει υπεξαιρεί τα χρήµατα αυτά απ΄το χρηµατοκιβώτιο 

της υπηρεσίας για να αποπληρώσει το χρέος µε την ελπίδα όµως να τα 

αντικαταστήσει άµεσα. Όµως, η συµφωνία για την πώληση των κτηµάτων του 

                                                
632 ΄΄Χωρίς ουδόλως να βρέξη, η οδός ήτο πεπληρωµένη βορβοδους πηλού, ενώ αι πλάκες των 
πεζοδροµίων ανέδιδον γλοιώδη υγραδίαν΄΄, Εµµ. Λυκούδης, Ο ∆ιαχειριστής του Συντάγµατος, στο 
∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 22. 
633 ΄΄Αναµένοντα εκεί την διέλευσιν του οδοκαθαριστού΄΄, Εµµ. Λυκούδης, Ο ∆ιαχειριστής του 
Συντάγµατος, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 23. 
634 Το σχόλιο του αφηγητή είναι δηλωτικό της σταδιακής εξαθλίωσης ΄΄Πάνε όµως αυτά τώρα. Τώρα 
όλα τα σκούπισε το παιγνίδι, όλα.΄΄, Εµµ. Λυκούδης, Ο ∆ιαχειριστής του Συντάγµατος, στο ∆ιηγήµατα… 
ό.π., σελ. 26. 
635 ΄΄Πάει και το σπιτάκι τους το φτωχικό, προχθές το βγάλαν στο σφυρί. Σε λίγο πρέπει να τα’ 
αδειάσουν΄΄, Εµµ. Λυκούδης, Ο ∆ιαχειριστής του Συντάγµατος, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 26. 
636 Εµµ. Λυκούδης, Ο ∆ιαχειριστής του Συντάγµατος, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 29. 
637 Εµµ. Λυκούδης, Ο ∆ιαχειριστής του Συντάγµατος, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 29. 
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ακυρώνεται γεγονός που συµπιέζει ακόµα περισσότερο την κατάσταση του λοχαγού. 

Η επιδείνωση της θέσης του τον οδηγεί στον φίλο του τον Ευτυχίδη, τον οποίο είχε 

βοηθήσει χρηµατικά στο παρελθόν. Ο φίλος του, πλούσιος πλέον, αρνείται να τον 

βοηθήσει ενώ απ΄τα λεγόµενα του ο συγγραφέας (όπως οι περισσότεροι πεζογράφοι 

της περιόδου) αναδεικνύονται οι χρηµατιστικές δραστηριότητες που είναι κατάδηλες 

την περίοδο αυτή.638 Η δραµατικότητα των σκηνών µε τον Βορίδη να αναζητά την 

αυτοχειρία για να απελευθερωθεί απ΄τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει σκιαγραφούν 

µε ενάργεια την πτώση ενός ανθρώπου, απ’ την φιλήσυχη µικροαστική του διαβίωση 

στην πλήρη περιθωριοποίηση και εξαθλίωση. Η λήξη του διηγήµατος µε τον λοχαγό 

να κερδίζει τον πρώτο αριθµό του λαχείου των Αρχαιοτήτων (και την επαναφορά της 

οικογένειας στην µικροαστική της διαβίωση) υπηρετεί αφενός τον λογοτεχνικό µύθο 

και αφετέρου αναδεικνύει την δύναµη του χρήµατος ως του κυρίαρχικου κοινωνικού 

δεσµού.  

Στον Απόστρατο Μουσικό (1894) ο συγγραφέας µέσα απ΄τις δυσκολίες του 

κεντρικού ήρωα του διηγήµατος θα αναδείξει τις µεταβολές που συντελούνται στον 

ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό και θα διαγράψει την διαλυτικές συνέπειες των 

αστικών σχέσεων στα κατώτερα τµήµατα του πληθυσµού. Ο Λυκούδης σκιαγραφεί 

µέσα απ΄τις κακουχίες του ήρωα τόσο την απουσία της κοινωικής πρόνοιας όσο και 

τον επιφανειακό τρόπο µε τον οποίο οι φιλανθρωπικοί φορείς αντιµετωπίζουν τα 

βάσανα των φτωχών στρωµάτων. Έτσι, ο Λυκούδης µεταχειρίζεται το θέµα της 

παρακµής του καλλιτέχνη για να αναδείξει την πλήρη εµπορευµατοποίηση της τέχνης 

τον ύστερο 19ο αιώνα.639 Ο ήρωας εµφανίζεται για πρώτη φορά στο διήγηµα, όντας 

µέλος µιας οµάδας περιθωριακών µουσικών. Η εµφάνιση και η όψη των 

περιπλανόµενων µουσικών640 µαρτυρά την εξαθλιωµένη κατάσταση τους και 

προοικονοµεί την πλοκή της αφήγησης, η οποία θα συντελεστεί γύρω απ’ την 

κατάσταση του φτωχού καλλιτέχνη. Η αντίστιξη µεταξύ της ενδυµασίας του ήρωα 

(µε το ξέθωρο κασκέτο του και το βρεγµένο του παντελόνι)  και του αφηγητή µε τα 

                                                
638 ΄΄Αν ερωτάς και δια το χρηµατιστήριο, αληθινό κρακ, σωστή ντεπάκλ, ζηµιά απο τα Λαύρεια, ζηµιά 
απο τις πιστωτικές΄΄, Εµµ. Λυκούδης, Ο ∆ιαχειριστής του Συντάγµατος, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 36. 
639 Η εµπορευµατοποίηση της τέχνης και η σταδιακή έκπτωση των γηραιών µουσικών διαγράφεται και 
στον Μητσάκη στο εξαιρετικο διήγηµα του Η Φλογέρα. Στο κείµενο αυτό παρά την µουσική παιδεία 
του γηραιού καλλιτεχνη, ΄΄Το κλέφτικον ασµατολόγιον είνε κυρίως το στοιχείο του, και το γνωρίζει εν 
τελειότητι΄΄ µας πληροφορεί ο συγγραφέας, αναγκάζεται να εκπέσει σε επαίτη και µεταβάλλεται σε 
αντικείµενο περιέργειας στα βλέµµατα των περαστικών, Μιχ. Μητσάκης, Η Φλογέρα, στο Έργο του… 
ό.π., σελ. 195. 
640 ΄΄Ξεσκλείδια ρούχα φορούσαν και κουρελιασµένα παπούτσια. Και κάτι πρόσωπα, που φαινούνταν 
ωργωµένα απο τη στέρησι, την πείνα΄΄, Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… 
ό.π., σελ. 144. 
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΄΄µαλακά, χνουδωτά µάλλινα ρούχα΄΄
641 αναδεικνύει την παράλληλη ύπαρξη δυο 

κόσµων, η οποία συντελλείται στον κοινωνικό σχηµατισµό του 19ου αιώνα. Ο ήρωας 

απο µουσικός της στρατιωτικής φρουράς ΄΄το πρώτο κλαρίνο της µπάντας, το πρώτο 

κλαρίνο της ορχήστρας΄΄
642 εκπίπτει στην ύστατη εξαθλίωση γεγονός που 

σκιαγραφείται απ’ τα λόγια του συντρόφου του.643 Ο Σπύρος (ο απόστρατος 

µουσικός) αντλούσε τιµή, περηφάνεια και αρκετά κέρδη απ’ τη µουσική του καθώς 

όπως µας πληροφορεί ο συγγραφέας ΄΄χρήµατα εκέρδιζε αρκετά. Τότε ήσαν λίγοι οι 

καλοί µουσικοί εις τας Αθήνας. Οι χοροί του παλατιού, των πρεσβειών, η ορχήστρα, 

κάπου κανένα κοντσέρτο, του έδιδαν άφθονα κέρδη΄΄644 ενώ τώρα η µουσική του 

συνδέεται µε την ντροπή και την αυτοπεριφρόνηση εξωθώντας τον να παίζει σε 

ιδιωτικά γλέντια καθώς η σύνταξη του είναι ελάχιστη.  

Ο µουσικός συνειδητοποιώντας τον ευτελισµό µιας τέχνης που µετατρέπεται 

σε απλό µέσο επιβίωσης καιέι τις παρτιτούρες του ακυρώνοντας ουσιαστικά την 

ύπαρξη του, καθώς ΄΄δεν χρειάζονται νότες για να τρέχω στα ονόµατα, στις 

διαδηλώσεις και στα πανηγύρια. Για να παίζω στις καρροτσάδες των µεθυσµένων΄΄
645. 

Έτσι, όταν ο µουσικός στερείται πλέον το καλλιεργηµένο του ακροατήριο, καθώς δεν 

τον καλούν ΄΄πλεία και στο θέατρο΄΄
646 χάνει την καλλιτεχνική του διάθεση και 

διάσταση. Η πληροφορία που προκύπτει µέσα απ΄την αφήγηση, µε τον γαµπρό του 

Σπύρου να χάνει την θέση του στην στρατιωτική µπαντα αναδεικνύει το υπέρογκο 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα και την διάσταση του δηµοσίου χρέους που ταλανίζει την 

ελληνική οικονοµία την συγκεκριµένη περίοδο (το διήγηµα δηµοσιεύεται ένα µόλις 

χρόνο µετά την πτώχευση του ελληνικού κράτους)647. Τα λόγια του Σπύρου (και η 

οργή του που είναι έκδηλη) πιστοποιούν την παντελή έλλειψη κοινωνικής πρόνοιας 

και αναδεικνύουν πως τα κατώτερα στρώµατα του πληθυσµού επωµίζονται τις 

διαχειριστικές κρίσεις. Η παρεπόµενη ένδεια που κυριεύει το νεαρό ζευγάρι εξωθεί 

τον σύζυγο να εγκαταλείψει την κόρη του Σπύρου γεγονός που αποδεικνύει την 

κυριαρχία των υλικών σχέσεων. Η εγκατάλειψη της νεαρής εξοργίζει τον Σπύρο, ενώ 

                                                
641 Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 144. 
642 Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 147. 
643 ΄΄Μα συ µωρέ, δεν υποφέρεσαι, του λέει το µπάσο, βρίζοντας τον΄΄, Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος 
Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 146. 
644 Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 148. 
645 Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 153. 
646 Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 153. 
647 ΄΄Εν ταις δειναίς δοκιµασίαις, υφ ων κατατρύχεται ο δηµόσιος θησαυρός δέον αµείλικτος να επιπέση 
ο πέλεκυς των οικονοµικών και η ψαλίς αυτών δέον να αποκόψη µέχρις αίµατος τας θέσεις των 
κηφήνων΄΄, Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 157. 
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η κακή πορεία της εγκυµοσύνης της δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την 

καθηµερινότητα της φτωχικής οικογένειας. Η βοήθεια που παρέχουν οι φτωχοί 

γείτονες στην Κατίνα, την κόρη του Σπύρου, πιστοποιούν την αντίληψη του 

Λυκούδη, ότι ο ανθρωπισµός και το συναίσθηµα της αγάπης είναι κτήµα µονάχα των 

κατώτερων στρωµάτων.648 Ο επακόλοθος θάνατος της κόρης µετατρέπεται σε 

σύµβολο, σύµβολο της απουσίας του κράτους πρόνοιας, σύµβολο της οργής των 

φτωχών ανθρώπων και συνιστά την κατακραυγή του ευαίσθητου συγγραφέα για την 

αδιαφορία των υπευθύνων και την αναλγησία του κρατικού µηχανισµού. Η ταφή της 

νεαρής στο Β’ Νεκροταφείο Αθηνών, στο νεκροταφείο της φτώχιας όπως το 

χαρακτηρίζει ο αφηγητής, δείχνει την σαφέστατη διαφοροποίηση των ανθρώπων σε 

κοινωνικά στρώµατα αναδεικνύοντας παράλληλα την υπερδόµηση ταξικών 

συγκρούσεων.649 Η εξαθλίωση της οικογένειας διαγράφεται γεωγραφικά, µε την 

διαφυγή της απο την λαϊκή συνοικία του Μεταξουργείου και την έκπτωση της ΄΄µέσα 

σε µια τρύπα, που δεν είναι ούτε σπίτι, ούτε καλύβα, ούτε µπαράγκα. Είναι απο όλα και 

τίποτα΄΄
650 Για να ανταπεξέλθει στις υλικές ανέχειες ο ήρωας γυρίζει στα πανηγύρια 

για να κερδίσει ένα πενιχρό εισόδηµα. Σε ένα απ’ αυτά ένας νεαρός απο µια παρέα 

µεθυσµένων ΄΄γεµίζει τη φούχτα του πιπέρι απο την αλατιέρα, όπου ευρισκόταν απάνω 

στο τραπέζι µαζί µε τα σκόρπια αποφάγια του γλεντιού, και πηγαίνοντας αγάλα αγάλα 

απο πίσω του, του παλαµίζει µε το πιπέρι στα µάτια.΄΄651 Έτσι, η τραχύτητα της 

                                                
648 Η φράση του συγγραφέα είναι δηλωτική της άποψης αυτής ΄΄Έχει τόσους θησαυρούς αγάπης, είναι 
τόσο πονετική του φτωχού η καρδιά΄΄, Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., 
σελ. 162. 
649 Το µοτίβο των δυο νεκροταφείων χρησιµοποιείται συχνά απ’ την αστική πεζογραφία της περιόδου 
και αναδεικνύει την σαφή κοινωνική διαστρωµάτωση του νεοπαγους άστεως. Το συγκεκριµένο 
µοτίβο, αναντίρρητα προϊόν των αστικών κοινωνικών σχέσεων, προσλαµβάνεται απ΄την παγκόσµια 
λογοτεχνία, η οποία το παραθέτει φιλολογικά. Είναι χαρακτηριστικό το λήµµα που εξάγει ο 
Hobsbawm, απο ένα ποίηµα του  J. Purs,  
    Tώρα πια ως και το ψωµί µας 
    ψήνεται µηχανικά. 
    Και µια άλλη µηχανή, όπου να ναι 
    θα µας χώνει στο στόµα τη µπουκιά 
 
    Το Τραουτενάου έχει δυο νεκροταφεία 
    ένα για τους πλούσιους και ένα για τους φτωχούς 
    ούτε στον τάφο η φτωχολογιά  
    δεν γίνεται ίση µε τους δυνατούς., Er. Hobsbawm, ό.π., σελ. 314. Ο 
Βικέλας στο Νεκροταφείον των Αθηνών περιγράφει την τραγική κατάσταση του λαϊκού νεκροταφείου 
Αθηνών καταγράφωντας ΄΄Η παρούσα κατάστασις του Νεκροταφείου δεν µαρτυρεί πολλήν εκ µέρους 
των ζώντων ευσέβειαν προς τους κεκοιµηµένους. Καταλαµβάνεται δε υπο διττού αισθήµατος 
µελαγχολίας ο πρσπαθών να ανεύρη µνηµεία προσφιλή εν µέσω των παρηµεληµένων εκείνων 
δενδροφυτειών΄΄, ∆ηµ. Βικέλας, Το Νεκροταφείον των Αθηνών, Περιοδικό Εστία, τ. 17ος, Αρθ. 440, 
1884, σελ. 359. 
650 Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 165.  
651 Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 167. 



 142 

συµπεριφοράς απέναντι στους αδύναµους γερασµένους µουσικούς µεταφράζεται σε 

φυσική βία, αποδίδοντας µε νατουραλιστική επιµονή παθολογικές λεπτοµέρειες 

΄΄Έπεσε χάµου και εστριφογύριξε στο χώµα ο Σπύρος. ∆εν ήταν ξεφωνητό αυτό που 

έβγανε, δεν ήταν κλάµα. Ήταν ότι πλείο άγρι, ότι πλειό σπαραχτικό µπορεί να βγάλη 

βασανισµένο κορµί΄΄
652, διαγράφοντας παράλληλα τον εξευτελισµό και την 

κακοποίηση του. Ο βασανισµός του µουσικού προκαλεί την αγανάκτηση των απλών 

και αγαθών ανθρώπων που παρακολουθούν την ειδεχθή σκηνή.653 Η στάση αυτή 

πιστοποιεί το ιδεολογικό υπόβαθρο του διηγήµατος, το οποίο αναγνωρίζει γνήσια 

ανθρωπιστικά αισθήµατα µονάχα στον καταπονηµένο λαό του άστεως.654 Ο Σπύρος 

εν τέλει συµπιέζεται σε εξαθλιωµένες δραστηριότητες, για να θρέψει την τυφλή 

γυναίκα και το ορφανό εγγονάκι του. Αναγκάζεται να αγοράσει στρατιωτική 

κουραµάνα, η οποία είναι πολύ φθηνότερη απ΄το ψωµί ενώ ο ταµίας που πληρώνει 

την σύνταξη στον ήρωα ΄΄για την καλοσύνη του κρατάει τις 5 και 50́ ΄655 Η τελευταία 

αναφορά του αφηγητή αναδεικνύει αφενός τον παρασιτικό χαρακτήρα του κρατικού 

µηχανισµού και αφετέρου τον τρόπο µε τον οποίο οι δηµόσιοι υπάλληλοι αποσπούν 

µέρος της υπεραξίας απ’ το κυκλοφοριακό προτσες.  

Ο Λυκούδης στο τελευταίο µέρος του διηγήµατος κατακρίνει τον επιφανειακό 

χαρακτήρα των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων στο ελληνικό βασίλειο και µέµφεται 

την στάση των εύπορων απέναντι στα προβλήµατα των φτωχών. Το ειρωνικό σχόλιο 

του συγγραφέα είναι δηλωτικό ΄΄Η Φιλανθρωπία τρέχει µε λαντώ, µε αµαξάδες και 

λεκέδες χρυσογάλονους, µε χρωµατιστές κονκάρδες στο καπέλλο, κι αν ξεπεζέψη στο 

βούρκο, στα ανήλια στενόδροµα, που στενάζει η πείνα, που τουρτουρίζει η γδύµνια, θα 

λερώση δίχως άλλο τα ώραια της µποτίνια΄΄
656. Ο συγγραφέας εντάσσει τις 

φιλανθρωπικές δραστηριότητες στο γενικότερο πνεύµα της αστικής ιδεολογίας και 

συγκρότησης.657 Μέσα απ’ το δηκτικό σχόλιο του αφηγητή προσλαµβάνουµε την 

σύνδεση των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων µε µισθοδοτικές δραστηριότητες καθώς 

                                                
652 Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 167. 
653 ΄΄Όλη η αγαθότης της ψυχής επαναστάτησε µέσα στους απλοϊκούς ανθρώπους΄΄, Εµµ. Λυκούδης, Ο 
Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 168. 
654 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 343. 
655 Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 171. Η αρπακτική 
συµπεριφορά των δηµοσιών υπαλλήλων θίγεται και απ’ τον Κουρτίδη στο χρονογραφικό του κείµενο 
Αστυνόµοι και Αστυφύλακες στο οποίο ο συγγραφέας κατακρίνει την συµπεριφορά των δηµοτικών 
φοροειπρακτόρων, οι οποίοι ΄΄Κατέβαλλον ιδιαιτέραν φροντίδα ν’ αποσπωσι το χρήµα των ανθρώπων ει 
δυνατόν µετα του δέρµατος των΄΄, Αρ. Κουρτίδης, Αστυνόµοι και Αστυφύλακες, Ηµερολόγιο Σκόκου, τ. 
17ος, 1902, σελ. 213. 
656 Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 172-173. 
657 ΄΄Γι’αυτό ολίγη αρετή, ολίγες άγιες συγκινήσεις, ολίγη φιλανθρωπία, φέρνουν τόση ώµορφη ποκιλία 
στη ζωή΄΄, Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 173. 
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΄΄Πόσοι και πόσαι προεδροι και σύµβουλοι και ταµίαι έπρεπε να καταργηθούν; Ότι θα 

εγίνοτο οι ιεροκύρηκες, οι δικηγόροι και οι δικασταί, όπου αν δεν υπήρχε στον κόσµο η 

αµαρτία και η αδικία θα εψοφούσαν της πείνας.΄΄658 Με την αναφορά των δυο 

θανάτων που ΄΄προέκυψαν εξ’ ασιτίας΄΄
659 προσλαµβάνουµε τόσο την ουσία των 

αστικών κοινωνικών σχέσεων όσο και τον τρόπο µε τον οποίο η αστικοποίηση και ο 

διευρυµένος εκχρηµατισµός της οικονοµίας προκάλεσαν εκτός απ΄την υλική πρόοδο 

και τον αφανισµό ατόµων απο κατώτερες κοινωνικές κατηγορίες. Έτσι, στην λογική 

του συγγραφέα η κοινωνική εξέλιξη είναι σύµφυτη µε την πλήρη εξαθλίωση των 

ανθρώπων οι οποίοι είναι αποξενωµένοι απ’ τα µέσα παραγωγής. Ενώ η αναλγησία 

των αστών σχολιάζεται δηκτικά ΄΄αυτά µε έκαναν να βάλω ολίγο νερό στο κρασί του 

ενθουσιασµού µου για την φιλανθρωπία΄΄.660 Το διήγηµα κλείνει µε την περιγραφή της 

εξαθλίωσης του Σπύρου και την παροµοίωση του µε το άλογο το οποίο ΄΄αγκοµαχά, 

όσο που να το ελεήση ο θάνατος΄΄
661, η οποία εξυπηρετεί τον σκοπό της αφήγησης να 

αναδείξει δηλαδή ότι στο περιβάλλον της µοντέρνας πόλης (όπου η συνεκτικότητα 

της κοινότητας κατακερµατίζεται) ο αδύναµος µουσικός µετατρέπεται σε σύµβολο 

των κατατρεγµένων κοινωνικών οµάδων.  

Στο Αναµνήσεις απο της Θαλάσσης (1891) ο Λυκούδης µας παρέχει ποιοτικά 

στοιχεία τόσο για την έλλειψη πρόνοιας απ’ την πλευρά του κρατικού µηχανισµού 

όσο και για την περιθωριοποίηση συγκεκριµένων κοινωνικών κατηγοριών λόγω των 

αστικών κοινωνικών σχέσεων. Στην πρώτη σκηνή του διηγήµατος, ο συγγραφέας µας 

παραθέτει τον βασανισµό ενός αλόγου απο έναν ιερέα. Η αναφορά του για τον 

΄΄οίκτον τον βαθύν΄΄
662 που του ενέπνευσε η όψη του αλόγου και η παρουσίαση του 

ως ΄΄αναίσθητος προς τα σκληρά κτυπήµατα, άτινα ρυθµικώς κατέληγε δια της οζώδους 

ράβδου επι του τραχήλου του, επ’ αυτής της ταλαιπώρου κεφαλή του ο ιερός αναβάτης 

του΄΄
663 συνδέονται µε το γενικότερο νατουραλιστικό ρεύµα της εποχής, αλλά και 

αναδεικνύει την µετατροπή των ζώων σε φορείς κέρδους καθώς το άλογο ήταν 

φορτωµένο και εξοντωµένο απο την κούραση. Η πεζογραφία της εποχής 

χρησιµοποιεί το µοτίβο των βασανισµένων ζώων για να δείξει είτε την την υλική και 

ηθική έκπτωση των ανθρώπων, είτε την χρησιµοποίηση  µηχανισµών βίας, τιµωρίας, 

εκφοβισµού και καταπίεσης για να µετατραπέι ένα ζώο σε πειθήνιο σκλάβο, όργανο 
                                                
658 Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 174. 
659 Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 176. 
660 Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 177. 
661 Εµµ. Λυκούδης, Ο Απόστρατος Μουσικός, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 179. 
662 Εµµ. Λυκούδης, Αναµνήσεις απο της Θαλάσσης, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 203. 
663 Εµµ. Λυκούδης, Αναµνήσεις απο της Θαλάσσης, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 204. 
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παραγωγής κέρδους.664 Η κακοποίηση του ζώου εντός της πόλης ΄΄επι της οδού 

Πατησίων΄΄
665, χώρου τυπικά συνδεδεµένου µε τις έννοιες του πολιτισµού και της 

προόδου, εντάσσεται στην γενικότερη κριτική των πεζογράφων της περιόδου, οι 

οποίοι καταγράφουν το ανάλγητο του αστικού περιβάλλοντος.666 Στην προκειµένη 

περίπτωση, ο βασανισµός του ζώου δεν πραγµατώνεται απο ένα περιθωριακό ή 

εξαθλιωµένο στοιχείο, αλλά απο έναν ιερέα (τυπικός φορέας ανθρωπισµού και 

συµπόνοιας), γεγονός που πιστοποιεί ότι την βάναυση συµπεριφορά δεν την 

µεταχειρίζονται µονάχα τα λαϊκά στρώµατα (όπως αναφέρει η Γκότση667) αλλά 

αποτελεί γενικευµένη πρακτική, ακόµα και των µεσαίων στρωµάτων. Το διήγηµα 

µέσα απ’ τον συµβολικό του τίτλο, παροµοιάζει το βασανισµένο άλογο (όπως µας 

πληροφορεί ο συγγραφέας άνηκε κάποτε στην στρατιωτική φρουρά) µε τους 

γηραιόυς ναύτες, οι οποίοι λόγω της πενιχρής σύνταξης που τους προσφέρει το 

κράτος είναι ΄΄ζώντα ερείπια, φέροντα τα ράκη των ναυτικών ενδυµάτων των΄΄
668 και 

αναγκάζονται να χρησιµοποιούν ΄΄τας αποστεωθείσας, τας οζώδεις, τας τρεµούσας 

χείρας τους΄΄
669 για να κερδίσουν κάποια παραπάνω χρήµατα. Τα λόγια του 

συγγραφέα πιστοποιούν αφενός την ευαισθησία που τον διακρίνει και υποδεικνύουν 

αφετέρου την αµέλεια και την αδιαφορία των υπευθύνων. Μερικοί βρίσκουν εργασία 

΄΄αντί τεσσαρακοντάδραχµου µισθού επιτυγχάνοντες θέσιν φύλακος εν τη υπηρεσία των 

φάρων και φανών΄΄
670 αλλά οι περισσότεροι καταλήγουν πάµπτωχοι ΄΄θνήσκωσι της 

πείνης΄΄
671 καθώς, όπως µας πληροφορεί ο αφηγητής, ΄΄τα πάντα είναι σχετικά εν τη 

ατελευτήτω κλίµακι της ανθρωπίνης αθλιότητος΄΄
672. Ο Λυκούδης, µέσα απ’ το 

συγκεκριµένο διήγηµα καταγγέλει την έλλειψη κοινωνικής πρόνοιας, δείχνοντας ότι 

το πρόσωπο του κρατικού µηχανισµού είναι  πιο σκληρό και άναλγητο, ακόµα και 

απ΄τις δυσκολίες της θάλασσας, οι οποίες προβάλλονται γλαφυρά µέσα απο τις 

Αναµνήσεις της Θάλασσας. 

                                                
664 Ο Μητσάκης ο συνεπέστερος (µαζί µε τον Ροίδη) πεζογράφος που ασχολήθηκε µε το συγκεκριµένο 
µοτίβο παρουσιάζει την Αρκούδα ως ΄΄πρόθυµος, υπακούουσα, επιταχύνει τον χορόν της […] χορεύει, 
υποκρίνεται, χειροφιλεί, δέρεται, γρυλλίζει΄΄, Μιχ. Μητσάκης, Η Αρκούδα, στο Έργο του… ό.π., σελ. 
223-225. 
665 Εµµ. Λυκούδης, Αναµνήσεις απο της Θαλάσσης, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 203. 
666 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 300. 
667 Γεωρ. Γκότση, ό.π., σελ. 300-301. 
668 Εµµ. Λυκούδης, Αναµνήσεις απο της Θαλάσσης, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 205. 
669 Εµµ. Λυκούδης, Αναµνήσεις απο της Θαλάσσης, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 206. 
670 Εµµ. Λυκούδης, Αναµνήσεις απο της Θαλάσσης, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 208. 
671 Εµµ. Λυκούδης, Αναµνήσεις απο της Θαλάσσης, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 208. 
672 Εµµ. Λυκούδης, Αναµνήσεις απο της Θαλάσσης, στο ∆ιηγήµατα… ό.π., σελ. 208. 
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Στο ∆υο Μητέρες-Συγκριτική Ψυχολογία (1904) ο συγγραφέας για να 

πιστοποιήσει την αληθοφάνεια του αφηγηµατικού µύθου επικαλείται την καταγραφή 

των λεγοµένων του απ’ τον ηµερήσιο τύπο. Η διευκρίνιση που παρέχει στον 

αναγνώστη είναι χαρακτηριστική ΄΄∆εν ενθυµούµαι καλά, αν το διάβασα σε πρωινή ή 

σε απογευµατινή εφηµερίδα και σε ποια, γιατί είναι απο τότε κάµποσα χρόνια. 

Ενθυµούµαι όµως την ιστορία αυτή µε όλες τής τις λεπτοµέρειαις΄΄
673. Το περιστατικό 

γύρω απ΄το οποίο κινείται το διήγηµα είναι η εγκατάλειψη δυο παιδιών στο 

βρεφοκοµείο Αθηνών. Μέσα απ΄το µοτίβο των δυο αυτών εγκαταλείψεων ο 

συγγραφέας θα αναδείξει αφενός την επίπλαστη ηθική που επικρατεί στο απρόσωπο 

άστυ και αφετέρου τον διαλυτικό χαρακτήρα των αστικών κοινωνικών σχέσεων. Το 

πρώτο παιδί ανήκει πρόδηλα σε αστική οικογένεια και αυτό προκύπτει απ’ την 

ένδυση του του674, το οποίο η µητέρα του αναγκάζεται να το εγκαταλείψει για 

ηθικούς λογους (καθώς κατά τα φαινόµενα είναι ανύπανδρη). Το σχόλιο του 

συγγραφέα ΄΄όλο µου τον πόνο, όλο µου τον καϋµό, τον επιφύλαξα ακέρηο για το 

άµοιρο µικρό, το διωγµένο για πάντα΄΄ συµπυκνώνει την άποψη του, ότι ο αστικός 

πολιτισµός προωθεί µια κίβδηλη ηθική την οποία τα µέλη του αδυνατούν να 

ακολουθήσουν. Το λογοτεχνικό µοτίβο των εγκαταλελειµµένων παιδιών (ή γυναικών)  

εκτός απο το ότι πιστοποιεί το δράµα της προόδου, το οποίο υφίστανται οι αδύναµες 

οµάδες του πλυθυσµού675, εξισώνει τον αστικό πολιτισµό µε την υλική εξύµνηση και 

την ηθική επικάλυψη.676 Ο Λυκούδης δράττεται της ευκαιρίας να κατακρίνει (για µια 

ακόµα φορά) τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες και τον επιφανειακό χαρακτήρα που 

τις ορίζει καθώς ΄΄Έκρινα ότι δεν αξίζει τον κόπο να ενισχύη η φιλανθρωπία ίδρυµα 

(όπως το βρεφοκοµείο) όπου χρησιµεύη ως κάλυµµα της εξωτερικής τιµής οικογενειών 

τέτοιας πάστας΄΄
677. Η αφήγηση στην συνέχεια εξελίσσεται µέσα απο ένα λογοτεχνικό 

άλµα, όπου ο αφηγητής εµφανίζεται στον ίδιο χώρο όπου είχε πραγµατοποιηθεί το 
                                                
673 Εµµ. Λυκούδης, ∆ύο Μητέρες-Συγκριτική Ψυχολογία, στο Γύρω εις τον Τόπον µας-∆ιηγήµατα, 
Βιβλιοπωλείο Εστίας, Αθήνα, 1924, σελ. 146. 
674 ΄΄Όλα µε πλαίσιο απο βαρύτιµες καλλιτεχνικαίς δαντέλαις, και φιογκάκια απο όλο γαλάζιαις 
κορδέλλαις΄΄, Εµµ. Λυκούδης, ∆ύο Μητέρες-Συγκριτική Ψυχολογία, στο Γύρω εις τον Τόπον µας-
∆ιηγήµατα…, ό.π., σελ. 147. 
675 Ένα λήµµα απ΄τους Άθλιους του Hugo αναδεικνύει το πώς τα κατώτερα στρώµατα του πληθυσµού 
βιώνουν επι της ουσίας το δράµα της εξέλιξης ΄΄Αυτό το χλωµό πλασµατάκι µεγαλώνει στην κακοµοιρία 
και στις στερήσεις, ζει τις κοινωνικές συνθήκες όσο κανένας άλλος, είναι µάρτυρας για όλα τα κακά΄΄, 
Vic. Hugo, ό.π., σελ. 389. 
676 Η αγανάκτηση του συγγραφέα διατυπώνεται µε την µορφή κοινωνικού µανιφέστου ΄΄Πόσο τραγικά 
ήσαν τα λούσα µε τα οποία το εξεπόρτισαν το άκακο, και πόσον χλευσαστικά τα αρώµατα που 
εµούσκεψαν τα ρουχαλάκια του΄΄, Εµµ. Λυκούδης, ∆ύο Μητέρες-Συγκριτική Ψυχολογία, στο Γύρω εις 
τον Τόπον µας-∆ιηγήµατα…, ό.π., σελ. 148. 
677 Εµµ. Λυκούδης, ∆ύο Μητέρες-Συγκριτική Ψυχολογία, στο Γύρω εις τον Τόπον µας-∆ιηγήµατα…, 
ό.π., σελ. 148. 
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προηγούµενο συµβάν. Πρωταγωνίστρια της δεύτερης σκηνής είναι µια νεαρή, φτωχή 

γυναίκα η οποία βρέθηκε παγωµένη µπροστά στο κτίριο του Βρεφοκοµείου. Οι 

συναθροισµένοι περαστικοί που την συναντούν απλά φλυαρούν περι βοήθειας, αλλά 

επι της ουσίας δεν κάνουν τίποτε. Αυτό προκαλεί την οργή του αφηγητή ο οποίος 

σχολιάζει ΄΄Και έτσι διασταυρόνουνταν σχέδια και αντιλογίαις άκαρπους, γιατί κανείς 

απο κείνους που επρότειναν τα σχέδια, δεν εννοούσε να τα εκτελέση και ο ίδιος΄΄
678. 

Όπως µας πληροφορεί ο αφηγητής-παντογνώστης, ο σύζυγος της νεκρής γυναίκας 

είχε συµµετάσχει στον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897, όπου η Ελλάδα ηττήθηκε 

κατά κράτος απ’ τον τουρκικό στρατό (και αναγκάσθηκε να καταβάλει υπέρογκες 

στρατιωτικές αποζηµιώσεις).679 Μετά την ανακωχή και την είδηση του θανάτου του 

συζύγου της ηρωίδα, εξαναγκάζεται να µετοικήσει στην Αθήνα για να εξασφαλίσει 

την επιβίωση της. Με την βοήθεια των συµπατριωτών της η Φλουρή (η ηρωίδα) 

βρίσκει εργασία σε ένα αρχοντικό σπίτι ως παραβυζάστρα. Η ιατρική όµως εξέταση 

απο τον ιατρό της πλούσιας οικογένειας είναι καταδικαστική µε αποτέλεσµα να χάσει 

την εργασία της.680 Η Φλουρή εν τέλει εξωθείται σε βαριά χειρονακτική εργασία 

πιστοποιώντας την δυσχέρεια που συνεπάγονται οι αστικές κοινωνικές σχέσεις και η 

κατήτµηση των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων.681 Η εισοδηµατική ένδεια την αναγκάζει 

να δώσει το παιδί της στο Βρεφοκοµείο. Μέσα απ’ τις σκέψεις της ηρωίδος, ο 

Λυκούδης κατακρίνει τις κοινωνικές παροχές του κράτους (το οποίο δεν φροντίζει 

για τα διπλάρφανα του πολέµου) αποτυπώνοντας ουσιαστικά τον ταξικό χαρακτήρα 

της δοµής του. Η δραµατικότητα της σκηνής µε την σύγκρουση ανάµεσα στην 

επιθυµία της γυναίκας (να µην αποχωριστεί το παιδί της) και στην λογική (η οποία 

ενσαρκώνεται µεταφυσικά µε την φωνή της Μοίρας) κορυφώνει την τραγικότητα της 

                                                
678 Εµµ. Λυκούδης, ∆ύο Μητέρες-Συγκριτική Ψυχολογία, στο Γύρω εις τον Τόπον µας-∆ιηγήµατα…, 
ό.π., σελ. 151. 
679 ΄΄Ήταν ∆εκέµβριος του 1896. Όταν άνοιξε το τουφέκι στην Θεσσαλία µε τον ρεζίλικο πόλεµο του 
1897, και µε µόναις άσπρες σελίδες το Ρεβένι και το Βελεστίνο΄΄, Εµµ. Λυκούδης, ∆ύο Μητέρες-
Συγκριτική Ψυχολογία, στο Γύρω εις τον Τόπον µας-∆ιηγήµατα…, ό.π., σελ. 153.  
680 ΄΄Αυτή έχει σπηλιαίς και εις τας δυο πνεύµονας. Φθυσική στο έσχατο στάδιο΄΄, Εµµ. Λυκούδης, ∆ύο 
Μητέρες-Συγκριτική Ψυχολογία, στο Γύρω εις τον Τόπον µας-∆ιηγήµατα…, ό.π., σελ. 156. 
681 ΄΄Μια δουλεία στα καµινάδικα, βαρειά δουλειά, που θα την έφερνε γληγωρότερα στο τέλος΄΄, Εµµ. 
Λυκούδης, ∆ύο Μητέρες-Συγκριτική Ψυχολογία, στο Γύρω εις τον Τόπον µας-∆ιηγήµατα…, ό.π., σελ. 
156. Η αναφορά αυτή θίγει το ζήτηµα της γυναικείας απασχόλησης, η οποία είναι πλέον εξαιρετικά 
έντονη στο γύρισµα του αιώνα. Όπως µας πληροφορεί η Λήδα Παπαστεφανάκη η γυναικεία εργατική 
δύναµη µυείται στην τεχνική µόρφωση µαθητεύοντας, συνήθως άµισθα, στα εργαστήρια και στα 
εργοστάσια της Αθήνας και του Πειραιά, Λήδα Παπαστεφανάκη, Μισθωτή Εργασία, στο Η Ανάπτυξη 
της Ελληνικής Οικονοµίας τον 19ο …, ό.π., σελ. 260. Το σύµπερασµα της συγγραφέως ενισχύεται 
απ΄την αναφορά του Κουρτίδη ΄΄Αλλά µέχρις ότου καταστή ικανή (η εργάτρια) να κερδαίνη δυο 
δραχµάς την ηµέραν οποίαν οδυνηράν και άθλιαν µαθητείαν διήλθε! Ποσάκις επέστρεψε µε κενάς τας 
χείρας, άνευ λεπτού, ότε ήτο µικρά και ως µόνην αµοιβήν ελάµβανε µιαν δεκάραν οτε επήγαινε φορέµατα 
εκ του καταστήµατος εις τινά οικίαν΄΄, Αρ. Κουρτίδης, Αι Εργάτιδαι των Αθηνών…, ό.π., σελ. 266. 
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Φλουρής και σκιαγραφεί τον τρόπο µε τον οποίο οι εγχρήµατες σχέσεις προωθούν 

ακόµα και τον φυσικό αφανισµό. Η τελική σκηνή µε την ηρωίδα να κάθεται έξω απο 

το άσυλο ΄΄σαν να ήθελε ακόµη και πεθαµένη να το φρουρή εκεί απόξω το παιδάκι 

της΄΄
682 έρχεται σε άµεση αντίστιξη µε την πρώτη σκηνή του διηγήµατος, στην οποία 

η κόρη της αστικής οικογένειας εγκατέλειψε το µωρό της στο Βρεφοκοµείο 

επιβιβαζόµενη στην αρχοντική άµαξα. Μέσα απ΄το παράδειγµα των δυο µητέρων, ο 

Λυκούδης παρουσιάζει την αντίθεση που επικρατεί ανάµεσα σε δυο κόσµους, 

διαγράφοντας µε ενάργεια πως οι ηθικές απαιτήσεις δεν συνάδουν µε την καθαυτή 

δοµή της κοινωνιάς. Μέσα απ’ το παράδειγµα της φτωχής µητέρας προσλαµβάνουµε 

την εξέλιξη των κοινωνικών διεργασιών, την παντελή έλλειψη ενός κράτους πρόνοιας 

και τον τρόπο µε τον οποίο οι οικονοµικές διαδικασίες αποξενώνουν και εν τέλει 

αφανίζουν τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες του πληθυσµού.  

Στην Απόφαση της Τύχης (1905) το οποίο συντελείται γύρω απ’ τον κεντρικό 

ήρωα τον Μίµη Ευτυχίδη, ο Λυκούδης µας παρέχει πλήθος οικονοµικών και 

κοινωνικών λειτουργιών, διαγράφοντας επι της ουσίας τον διευρυµένο χαρακτήρα 

των εγχρήµατων σχέσεων. Ο ήρωας του διηγήµατος είναι αστός καθώς ΄΄έχη ετήσιον 

εισόδηµα-ο υπολογισµός κατά προσέγγισιν-δυο περίπου χιλιάδων λιρών χρυσών΄΄
683 το 

οποίο µε την αναγωγή στη δραχµή ΄΄το καθιστούν υπερδιπλάσιον΄΄
684. Μέσα απ’ την 

αναφορά αυτή είναι πρόδηλη η χαµηλή αξία της δραχµής, γεγονός που οφείλεται 

στην εκτεταµένη υποτίµηση της, η οποία είναι σταθερό φαινόµενο της ελληνικής 

οικονοµίας µετά την δεκαετία του 1880. Ο Ευτυχίδης (όντας γιός οµογενούς) ΄΄είχε 

κληρονοµήσει και µερικάς προκαταλήψεις περι της τύχης των εν Ελλάδι 

επιχειρήσεων΄΄
685, αποτελώντας το χαρακτηριστικό παράδειγµα της εποχής. Γενικά 

(όπως έχουµε αναφέρει σε πρότερο σηµείο της εργασίας) οι επενδυτικές 

δραστηριότητες των οµογενών ήταν µη παραγωγικού χαρακτήρα και κατευθυνόταν 

σε τοµείς µε έντονα κερδοσκοπικό περιεχόµενο. Οι προκαταλήψεις για τις οποίες 

κάνει λόγο ο συγγραφέας εκφράζουν επι της ουσίας µια ολόκληρη περίοδο. Είναι 

αναντίρρητο, ότι όλες οι κυβερνήσεις (ειδικά του Χαριλάου Τρικούπη) είχαν στηρίξει 

το καπιταλιστικό άλµα της ελληνικής οικονοµίας στις επενδύσεις του οµογενιακού 

κεφαλαίου. Όµως οι ΄΄Χρυσοκάνθαροι΄΄ (όπως τους κατονοµάζει ειρωνικά η 

                                                
682 Εµµ. Λυκούδης, ∆ύο Μητέρες-Συγκριτική Ψυχολογία, στο Γύρω εις τον Τόπον µας-∆ιηγήµατα…, 
ό.π., σελ. 161. 
683 Εµµ. Λυκούδης, Η Απόφασις της Τύχης στο Γύρω εις τον Τόπον µας-∆ιηγήµατα…,  ό.π., σελ. 164. 
684 Εµµ. Λυκούδης, Η Απόφασις της Τύχης, στο Γύρω εις τον Τόπον µας-∆ιηγήµατα…, ό.π., σελ. 164. 
685 Εµµ. Λυκούδης, Η Απόφασις της Τύχης, στο Γύρω εις τον Τόπον µας-∆ιηγήµατα…, ό.π., σελ. 164. 
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πεζογραφία της εποχής) δραστηριοποιήθηκαν κυρίως σε κερδοσκοπικές-

χρηµατιστικές δραστηριότητες, επιβεβαιώνοντας τον γενικευµένο χαρακτήρα του 

φασµατικού κεφαλαίου (fictitious capital)686. Συνεχίζοντας, ο Λυκούδης µας 

πληροφορεί για τις δραστηριότητες του οµογενειακού κεφαλαίου, οι οποίες (όπως 

µαρτυρά και η ιστοριογραφία του 19ου) έχουν βάση το εξωτερικό και όχι την Ελλάδα. 

Όπως χαρακτηριστικά µας πληροφορεί ο συγγραφέας, ΄΄Εις το Νοβογοροσίσκι της 

Ρωσσίας εµπορεύετο προ πολλού, εις Έλλην, ο κύριος Ιωάννης Τζιρίκογλους΄΄
687, ο 

οποίος λόγω της Μεγάλης Ύφεσης (1873-1896) ήρθε στην Αθήνα για να περισώσει 

την ΄΄µεγάλην περιουσίαν του΄΄.688 Ο Ευτυχίδης αποφασίζει να νυµφευθεί την κόρη 

του Τσιρίκογλου, λαµβάνοντας ως προίκα δυο εκατοµµύρια δραχµές. Η απόφαση του 

γάµου µεταξύ των δυο πλούσιων γόνων πιστοποεί την τάση των πλούσιων 

οικογενειών (ιδίως των εµπόρων) να προσφεύγουν σε επιγαµίες ώστε να αυξήσουν 

την χρηµατική και εµπορική τους ισχύ689. Ο Ευτυχίδης την επόµενη ηµέρα λαµβάνει 

δυο πλαστά γράµµατα στα οποία αναφέρεται αφενός  η απώλεια της περιουσίας του 

λόγω της χρωκοπίας της Αγγλοκαναδοστραλίας Λιµιτέδ και αφετέρου η διάλυση του 

αρραβώνα του µε την κόρη του πλούσιου οµογενούς. Ο ήρωας απελπίζεται και 

επιζητά τρόπους αυτοκτονίας για να γλυτώσει απ’ την υλική του έκπτωση, η οποία 

αυτοχειρία δεν πραγµατώνεται λόγω µιας σειράς κωµικών γεγονότων. Εν τέλει, ο 

Ευτυχίδης αντιλαµβάνεται την πλαστότητα των γραµµάτων, δεν αυτοκτονεί και 

επικυρώνει τον τίτλο του διηγήµατος.  

 

                                                
686 Η αναλυτική κατηγορία του φασµατικού κεφαλαίου είναι εξαιρετικά σηµαντική για την κατανόηση 
του συγκεκριµένου χρονικού ανίσµατος. Στην περίπτωση για παράδειγµα της αγοράς µέσων 
παραγωγής, σηµαντικό τµήµα του αρχικού κεφαλαίου είναι φασµατικό. Τα µέσα παραγωγής 
αγοράζονται έναντι εµπορικής πίστωσης, έναντι κάποιας υπόσχεσης πληρωµής στο άµεσό ή απώτερο 
µέλλον, ένα προτσες που κατά κανόνα εµπλέκει την αρχέγονη µορφή παραγωγής ιδιωτικού πιστωτικού 
χρήµατος. Όπως αναφέρει ο D. Harvey, τα πλεονεκτήµατα του ιδιωτικού χρήµατος  είναι η ευελιξία 
που το διακρίνει, καθώς η σύνδεση του µε το προτσες παραγωγής και κυκλοφορίας συνεπάγονται το 
χαµηλό του κόστος παραγωγής σαν χρήµα, D. Harvey, The Limits to Capital, Verso, New York, 1999, 
σελ. 250-252. 
687 Εµµ. Λυκούδης, Η Απόφασις της Τύχης, στο Γύρω εις τον Τόπον µας-∆ιηγήµατα…, ό.π., σελ. 165. 
688 Εµµ. Λυκούδης, Η Απόφασις της Τύχης, στο Γύρω εις τον Τόπον µας-∆ιηγήµατα…, ό.π., σελ. 165. Ο 
∆εριλής µας πληροφορεί ότι η τάση επιστροφής των οµογενών στην Ελλάδα αφορµόθηκε σε 
ορισµένες περιόδους διεθνών κρίσεων ή εθνικιστικών κινηµάτων στους τόπους εγκατάστασης τους, 
είναι δηλαδή απότοκο των νέων οικονοµικών πιέσεων που στο παρελθόν δεν υπήρχαν σε τέτοιο 
βαθµό, Γ. ∆ερτιλής, Ο Ελληνισµός της Οµογένειας και η Ελλαδική Αστική Τάξη, στο Θέµατα 
Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος-20ος αιώνας)…, ό.π., σελ. 150. Βέβαια, στον 19ο αιώνα ακόµα και ο 
Ανδρέας Συγγρός ένας απο τους ελάχιστους Έλληνες της ∆ιασποράς, που είχε επιλέξει την Αθήνα, ως 
κύριο τόπο διαµονής, δεν µετέφερε στο ελληνικό βασίλειο τον κύριο όγκο των δραστηριοτήτων, όταν 
έφυγε απ’ την Κωσταντινούπολη, αλλά στην Αίγυπτο, Ανδ. Συγγρός, ό.π., τοµ. 1ος, σελ. 158. 
689 Για µια εκτενέστερη επισκόπηση του συγκεκριµένου ζητήµατος δές: Χάρ. Εξερτζόγλου, Εθνική 
ταυτότητα στην Κωσταντινούπολη τον 19ο αιώνα: Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 
Κωσταντινουπόλεως 1861-1912, Νεφέλη, Αθήνα, 1996. 
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                 ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

 Η συγκεκριµένη εργασία είχε σαν πρόσηλο σκοπό της να αναδείξει την 

ιστορική σηµασία των λογοτεχνικών καταγραφών της περιόδου 1870-1910, 

αναδεικνύοντας επι της ουσίας τον εξαιρετικά σηµαντικό χαρακτήρα των 

συγκεκριµένων πηγών. Οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια της 

εκπόνησης ήταν αναπόδραστες λόγω του χαρακτήρα και του πλήθους των 

πληροφοριών που ελέγχθησαν. Η διαστάυρωση και η κριτική πρόσληψη των 

πραγµατολογικών στοιχείων αναπόφευκτα βαραίνει τον γράφοντα καθώς δεν 

εξήχθησαν απο κάποια δευτερογενή αναφορά (και όπου αυτό έγινε η πηγή 

καταγράφηκε µε την ανάλογη επιστηµονική αυστηρότητα) µας αποτελούν 

συµπεράσµατα µιας διεργασίας πρωτογενούς. Καταβλήθηκε προσπάθεια να ενταχθεί 

αυτό το πλήθος των αναρίθµητων πληροφοριών µέσα σε ένα σαφώς ορισµένο 

ιστορικό πλαίσιο, ώστε να µην υπάρχει µια καταγραφή στο κενό. Έτσι, 

συντελέστηκε, ως όφειλε η αναγκαία στάθµιση για να περιορισθούν οι αντιιστορικές 

αυτονοµήσεις που προέκυπταν µέσω των δοµολογικών αναλύσεων που 

καταγράφηκαν. Η σηµασία των λογοτεχνικών καταγραφών κατέστει εναργής στο 

κύριο σώµα της εγγραφής µας, καθώς το πλαίσιο των πραγµατολογικών και 

ιδεολογικών στοιχείων που προέκυψε είναι εντυπωσιακά ευρύ και κυρίως, 

συγκεκριµένο. Η εγγενής, εκσυγχρονιστική, τάση του ελληνικού κοινωνικού 

σχηµατισµού, που καταγράφηκε δηµιουργικά, υπήρξε η µεθοδολογική αιχµή του 

συγκεκριµένου κειµένου. Έτσι, η συγκοµιδή της έρευνας, σε πλήρη συµφωνία µε την 

µεθοδολογική µας αρχή, κατέδειξε ότι παρότι η συγκεκριµένη περίοδος που 

παραδοσιακά έχει συνδεθεί µε την άνθηση της εθνογραφικής, ειδυλλιακής 

πεζογραφίας, η πρωτέυουσα βρίσκεται αποτελεί το αφηγηµατικό κέντρο πλήθους 

σύντοµων λογοτεχνικών αναφορών. 

 Οι λογοτέχνες, όντας αναντίρρητα συστατικά µέρη ενός συγκεκριµένου 

κοινωνικού σχηµατισµού, µετέγραψαν τις εκδηλώσεις της κοινωνικής εξέλιξης και 

παρέθεσαν (ο καθένας σύµφωνος µε την ιδεολογική συγκρότηση) µε µια εξαιρετικά 

διεισδυτική προοπτική την µεταλλαγή του κοινωνικού προτσές. Η πρόσληψη του 

αστικού φαινοµένου (το οποίο αναντίρρητα υπήρξε το κυρίαρχο της περιόδου αυτής) 

αποτέλεσε κεντρικό ζητούµενο για µια εποχή άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 

διαδικασία της αστικοποίησης, τις προσπάθειες εκσυγχρονισµού και οµογενοποίησης 

του εθνικού χώρου. Έτσι, η Αθήνα, υπήρξε ο ιδεολογικός τόπος που προσδιόρισε την 

πολιτική σηµασία, τον συµβολικό ρόλο και την χωροταξική διαµόρφωση της νέας 
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πόλης. Μέσα απο τον αφηγηµατικό λόγο, µορφοποιήθηκαν, κρίθηκαν ή ακόµα και 

αναπροσαρµόσθηκαν οι έννοιες του άστεως και της αστικής εµπειρίας και 

χρωµατίστηκε λογοτεχνικά το συγκεκριµένο βίωµα του κατοίκου της Αθήνας σε µια 

περίοδο εντονότατου εξαστισµού. Η αστική πεζογραφία του 19ου αιώνα, διαπλέχθηκε 

αυταπόδεικτα µε τον ρεαλισµό και αναδύθηκε εξαιρετικά ευέλικτη ώστε να 

ενσωµατώσει στον κορµό της διαφορετικούς υφολογικούς τρόπους και 

διαφοροποιηµένα λογοτεχνικά µοτίβα απο την κριτική, καυστική ειρωνία, την 

διδακτική ευθυµογραφία και το µελόδραµα, ως τον νατουραλισµό, τον ακραίο 

βερισµό, τον αισθητισµό ή τον πρωτεικό συµβολισµό. Ανεξάρτητα απ’ το 

περιεχόµενο της σκηνογραφίας της (θετική ή αρνητική) τα κείµενα της αστικής 

πεζογραφίας απεικονίζουν µε αληθοφανή τρόπο, ατοµικές και συλλογικές 

συµπεριφορές της σύγχρονης τους, αστικής κοινωνίας. Αυτό που χαρακτηρίζει τους 

πεζογράφους της εποχής είναι η διαλεκτική αντίθεση του ενθουσιασµού για τα 

απότοκα του εκσυγχρονισµού και της καταδίκης της αστικής ζωής για την 

ανασφάλεια και την εξαχρείωση που επιφέρει. Έτσι, η γοητεία και η άπωση που 

ασκεί η αστικοποίηση, και όπως αυτή εγγράφεται στα κείµενα της δηµιουργικής 

γραφής συντελούν στο παραπάνω απο ένα πρόσωπα της πρωτεύουσας. Οι συγγραφείς 

προερχόµενοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία είτε απ’ τις παροικίες του 

εξωτερικού, είτε απ΄τον µικρόκοσµο των επαρχιών της χώρας (ο Παπαδιαµάντης απ’ 

την Σκιάθο, ο Ροίδης απ’ την Σύρο, ο Μητσάκης απ’ την Σπάρτη και ο Λυκούδης απ’ 

το Ναύπλιο) αντιµετωπίζουν την πόλη µέσα απ’ την φρέσκια µατιά ένος εξωτερικού, 

αντικειµενικού παρατηρητή και διαγιγνώσκουν µέσα απ’ τις εµπειρίες τους τα 

ελλείµµατα της. Έτσι, ο Βλάχος, ο µοναδικός ΄΄αθηναίος΄΄ των υπο εξέταση 

πεζογράφων κατακρίνει συστηµατικά και διακωµωδεί τις έξεις και τις νοοτροπίες των 

µεσαίων στρωµάτων, τα οποία παρατήρεί εκ του σύνεγγυς απ’ την δεκαετία του 

1850. Οι καταγραφές του, αιχµηρές ή ανάλαφρες διαγράφουν το σύνολο του 

κοινωνικού ιστού αφού οι διάφορες ενασχολήσεις του συγγραφέα του προσέφεραν 

την δυνατότητα να έχει παραστάσεις απ’όλα τα κοινωνικά σττρώµατα. Ο Ροίδης, 

φιλελεύθερος, εξευρωπαϊσµένος και κυρίως δηκτικός καταφέρεται εναντίον του 

ανήθικου και παρεµβατικού µηχανισµού εξουσίας, ο οποίος καταπιέζει ασφυκτικά 

τους πολίτες της κεντρικής πόλης. Για τον Ροίδη, ο κήπος του αθηναϊκού άστεως δεν 

είναι αυτοφυής µα προϊόν συγκεκριµένης καλλιέργειας. Οι ευρωπαϊκές του 

παραστάσεις τον οδηγούν αυταπόδεικτα να επιζητά την ανάδειξη της Ελλάδας σε µια 

δυτικού τύπου αστική κοινωνία. Ο Παπαδιαµάντης στα Αθηναϊκά του ∆ιηγήµατα η 
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λιτή εγγαρφή της πόλης αναδεικνύει εντονότερα την αναλγησία της αστικής 

διαβίωσης. Έτσι, ο κυνισµός του συγγραφέα εξωθεί τον αναγνώστη να αντιδράσει 

εναντίον της δικής του αστικής διαβίωσης. Συνοικίες, οικήµατα, ακόµα και άνθρωποι 

συναιρούνται µέσα σε µια οµοιόµορφη εικόνα αστικής εξαθλίωσης διαγράφοντας την 

εικόνα της παπαδιαµαντικής πόλης. Στον Μητσάκη, σκιαγραφείται η εξελικτική 

πορεία της σύχρονης αστικής κοινωνίας µέσα απ’ την παθολογική παρατήρηση της 

εξωτερικής εµφάνισης, της συµπεριφοράς και της ψυχοσύνθεσης των ατόµων. Για 

τον Μητσάκη ο νεοελληνικός πολιτισµός είναι ένα υβρίδιο επιφανειακών 

προσαρµογών στα ευρωπαϊκά πρότυπα, µε πλήθος ανατολικών καταλοίπων τα οποία 

περιορίζουν την δυνατότητα του κράτους να εκµοντερνιστεί και να αποκτήσει ενιαιά 

πολιτισµική ταυτότητα. Ενώ στα κέιµενα του Λυκούδη, είναι πρόδηλος τόσο ο 

αισθητισµός, όσο και η ευαισθησία του συγγραφέα τα οποία τον οδηγούν σε 

λογοτεχνήµατα κοινωνιολογικού χαρακτήρα.  

 Η µελέτη της αστικής πεζογραφίας του ύστερου 19ου αιώνα συνεισφέρει 

(εκτός απ’ την συνολικότερη κατανόηση των γραµµατολογικών τάσεων) στο να 

κατανοήσουµε και άλλα, ευρύτερα ζητήµατα, ιστοριογραφικού χαρακτήρα, όπως την 

πρόσληψη της έννοιας του αστικού πολιτισµού, την διαδικασία εκσυγχρονισµού της 

χώρας αλλά και τις εγγενείς αντιφάσεις που παρουσιάζει η ελληνική κοινωνία. Η 

Αθήνα αντιµετωπίζεται στην πεζογραφία της εποχής (αλλά και στην συγκεκριµένη 

εργασία) ως µια µικρογραφία του ελληνικού βασιλείου στο εσωτερικό της οποίας 

συναρθώνονται οι νεοτερικές µεταβολές που συντελλούνται στον ελληνικό κοινωνικό 

σχηµατισµό. Μέσα απ’ την αστική λογοτεχνία προσλαµβάνουµε πλήθος στοιχείων, 

τα οποία χρωµατίζουν ποιοτικά τις οικονοµικές και κοινωνικές λειτουργίες της 

εποχής: Απο τις αντιδράσεις απέναντι στην διαδικασία µετάβασης σε µια αστική 

κοινωνία, της λειτουργίας των θεσµών, της δυσκολίας ανθρώπινης επικοινωνίας 

µέχρι και τα αντιθετικά παρεπόµενα όπως την κοσµικότητα, την πολυχρωµία και την 

ποικιλία των εµπειριών. Οι πεζογράφοι, στρέφουν την προσοχή τους στις συνθήκες 

εργασίας και διαβίωσης στην πρωτεύουσα, στην µεταλλαγή των διαπροσωπικών 

σχέσεων και απεικονίζουν την Αθήνα ως ένα χώρο πολιτιστικά, ηθικά και κοινωνικά 

διαβρωµένο. Αναπαριστούν µε καθαρότητα την πλήρη κοινωνική αντίστιξη και τις 

δυσάρεστες συνέπειες του αστικού φαινοµένου πάνω στα στρώµατα των αδυνάτων, 

ενώ στέκονται επικριτικοί στον κατευθυνόµενο πολιτισµικό χαρακτήρα της άρχουσας 

τάξης. 
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 Εποµένως ο χαρακτήρας των πεζογραφηµάτων της περιόδου µας παρέχει την 

δυνατότητα να προσλάβουµε στοιχεία που χρωµατίζουν τον κοινωνικό ιστό της 

εποχής. Βέβαια, µια ενδελεχέστερη ανάλυση η οποία θα λάβει υπόψη της τόσο τις 

υπόλοιπες λογοτεχνικές κατηγορίες (ποίηση και παραλογοτεχνία) όσο και τα κέιµενα 

που σαν χώρο δράσης έχουν τα υπόλοιπα αστικά κέντρα του ελληνισµού 

(Κωσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια και Σµύρνη) θα καταλήξει σε συνολικότερα 

συµπεράσµατα. Ολοκληρώνοντας, οι λογοτεχνικές καταγραφές είναι αυταπόδεικτα 

πηγή ιστορικής γνώσης. Μέσα απ΄την αποδόµηση του λογοτεχνικού υποστρώµατος 

είµαστε σε θέση να προσλάβουµε (εκτός του αισθητικού περιεχοµένου) ιστορικά 

συµφραζόµενα. Ο πλούτος των πληροφοριών που µας παρέχουν είναι 

αδιαµφισβήτητος. Όµως καθήκον του ιστορικού είναι να αποδελτιώσει, να 

διασταυρώσει και να προσαρµόσει τον συγκεκριµένο πλούτο προς τον σκοπό της 

έρευνας, ώστε να καταλυθούν µερικά στρεβλού τύπου ιδεολογήµατα, που τόσο έχουν 

καταπονήσει την επιστήµη. 
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