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τονταετιών που σημάδεψε γενιές Κασιωτών ναυτικών. Στις σελίδες του βιβλίου επιβε

βαιώνεται και αποδεικνύεται σ' ένα πρωτογενές στάδιο, η συνεισφορά της Κάσου στην 

ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή οικογένεια. Από την άποψη αυτή, το έργο ικανοποιεί και 

τον πιο απαιτητικό μελετητή και αποτελεί σημαντικό βοήθημα για την παραπέρα 

διερεύνηση και ανάλυση, σε διαφορετικά επίπεδα, της περίπτωσης της Κάσου. 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΚΟΝΤΟΣ 

Ελένης Καλλιγά, Ή Πρόνοια για το παίδι στψ 'Ελλάδα του 19ου αιώνα, 'Αθήνα, 

"Ιδρυμα 'Ερευνών για το παιδί, 1990, 313 σ. 

'Ανοίγοντας Ινα καινούργιο βιβλίο, και μάλιστα ιστο

ρίας, πρώτα διαβάζω τα Περιεχόμενα. Γιαυτο εϊναι EVKSHKAAAJT* 

σοφότερο να βρίσκονται μ π ρ ο σ τ ά , π α ρ ά στο τέλος . 

Μετά, άπο επαγγελματικό κουσούρι, πάω κατευθείαν 

στίς τελευταίες σελίδες. Ψάχνω έκεϊ τις πηγές του Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΑ ΤΟ ΠΑΙΑ1 

συγγραφέα. 1ι ειοους υλικό κοίταξε; Χρησιμοποίησε 

αρχεία, καί ποια; Στηρίζεται σε αποδελτίωση του τύ

που; 'Αποθησαυρίζει λανθάνοντα ή σπάνια έντυπα; 

Μετά στη βιβλιογραφία: τί είδους γενικότερα βιβλία 

αναφοράς χρησιμοποιεί; "Αν έχεις εξοικείωση με ενα 

δύο θέματα του βιβλίου ψάχνεις να βρεις παραπομπές 

σε άρθρα και συγγραφείς πού ξέρεις. (Δεν παραλεί- |1§ ""'•''^*« 

πεις βέβαια να κοιτάξεις αν τυχόν περιλαμβάνονται 

και δικές σου δουλειές). Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

πάντοτε ή ξένη βιβλιογραφία. Δείχνει τή «σχολή» 

στην οποία ό συγγραφέας ανήκει. Που σπούδασε καί 

ακόμη τις ιδεολογικές του προτιμήσεις. (Αυτά βέβαια ισχύουν για συγγραφείς φρέσκους 

άπο το εξωτερικό πού συνήθως δημοσιεύουν το διδακτορικό τους ή κάτι παράγωγο του. 

Μετά βολεύεις τή διεθνή ενημέρωση σου όπως μπορείς). Άφοΰ δεις επίσης τις Ευχαρι

στίες, πού δείχνουν τήν παρέα του συγγραφέα ή την προϊστορία του κειμένου, καθώς καί 

μερικά ειδικά σημεία, τυχαία ή Οχι, αποφασίζεις αν αξίζει να διαβάσεις το βιβλίο, αν θα 

το διαβάσεις τώρα ή όταν το χρειαστείς, ολόκληρο ή μόνο τα κεφάλαια πού θεωρείς πώς 

σε ενδιαφέρουν. 

Έτσι ξεκίνησα με το βιβλίο της Ελένης Καλλιγά, Ή Πρόνοια για το παιδί στψ 

'Ελλάδα του 19ου αιώνα. Τα περιεχόμενα ύπόσχονταν μια ενδιαφέρουσα διαδρομή. 

'Από το 'Ορφανοτροφείο της Αίγινας πού είχε ιδρύσει ό Καποδίστριας στα μεγάλα 

ορφανοτροφεία πού άρχισαν να ιδρύονται άπο τα μέσα της υπό εξέταση περιόδου 

( Άμαλίειο, Χατζηκώστα, Ζάννειο, Μπαμπαγιώτου), καί άπο έκεϊ στις Σχολές άπορων 

παίδων και στο «Νηπιακό 'Επιμελητήριο Μελά». 
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Τά εισαγωγικά φαίνονται ικανοποιητικά. Στα προλεγόμενα μία σύντομη παρουσία

ση της ιστοριογραφίας της παιδικής ηλικίας. Το πρώτο κεφάλαιο αφιερωμένο στην 

ιστορία του ευρωπαϊκού 19ου αιώνα με ειδική έμφαση στα ζητήματα τής παιδικής 

ηλικίας και τής οικογένειας. Το δεύτερο κεφάλαιο τιτλοφορείται «Πολιτική Οικονομία 

και Κρατική Πρόνοια». 'Από τήν ιδεολογία του φιλελευθερισμού και τής αγοράς, άπα 

τή μεταρρύθμιση τών νόμων για τους φτωχούς και τών θεωριών του Malthus, στην 

ανάδυση τής ανάγκης παρέμβασης του κράτους. Σύντομα κείμενα άλλα απαραίτητα ώς 

εισαγωγή στο θέμα. Θά πρέπει να αναγνωρίσουμε στή συγγραφέα τήν έγνοια της να 

συγκρίνει τα φαινόμενα πού συναντά στην ιστορία τής πρόνοιας για τά παιδιά με 

αντίστοιχα δυτικοευρωπαϊκά, κυρίως βρετανικά. 

'Από το τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το κυρίως θέμα του βιβλίου. Μου αρέσει ότι 

δεν περιορίζεται μόνο στην παρακολούθηση του ενός προνοιακοΰ ιδρύματος μετά το 

άλλο άλλα τά εντάσσει στην ιστορία τής περιόδου. Έτσι το πρώτο κεφάλαιο άφορα «Το 

ιδεολογικό υπόβαθρο στην Ελλάδα στις αρχές του αιώνα». Άπο τά περιεχόμενα πη

γαίνω στο κείμενο και παρακολουθώ το κεφάλαιο μέσα άπο τις υποσελίδιες σημειώσεις. 

Παραπέμπει στο άρθρο τών Πετρόπουλου - Κουμαριανου στην «'Ιστορία του Ελληνι

κού Έθνους», (σημειώνω Ομως πώς δεν παραπέμπει στο βιβλίο του Πετρόπουλου πού 

το άρθρο έκεϊνο συνοψίζει), σε κείμενα πού παραθέτει ό 'Αλέξης Δημαράς, στην ιστορία 

τής νεοελληνικής εκπαίδευσης του Χατζηστεφανίδη. 'Από τίς πηγές καί τά παλαιότερα 

κείμενα αναφέρονται ό Μακρυγιάννης, Ή Ελληνική Νομαρχία, ό Άσπρέας, ό Γ. Ρού

σος, ό Επαμεινώνδας Κυριακίδης καί ό Τρύφων Εύαγγελίδης. Προσμετρώ στα θετικά 

πώς ή σ. δεν περιορίζεται στα βιβλία πού βρίσκονται τώρα στους πάγκους τών βιβλιο

πωλείων. Μου φαίνονται Ομως λίγες οι αναφορές. Κάτι ελαφρώς με ενοχλεί. "Αν ένα 

παρόμοιο κεφάλαιο εϊχε γραφεί για εφημερίδα θά ήταν αξιοπρεπής δημοσιογραφία. Για 

κεφάλαιο βιβλίου ιστορίας μου φαίνεται ανεπαρκές καί προπαντός χωρίς διλήμματα. 

Κατά τή συνήθεια μου, αναζήτησα τίς πηγές του βιβλίου. Με έκπληξη διαπίστωσα 

πώς αρχειακό υλικό δεν υπήρχε. Ούτε εφημερίδες καί περιοδικά τής εποχής. Τά ειδικά 

έντυπα, λογοδοσίες ιδρυμάτων, ελάχιστα. Το βιβλίο στηρίζεται στις Οντως λεπτομερείς 

εκθέσεις καί έρευνες τριών υπηρεσιακών παραγόντων, αρμόδιων για τήν πρόνοια, τών 

'Ηλία Λιακόπουλου1, Δ. Σ. Μπαλάνου2 καί 'Ιωάννη Μαστρογιάννη3. Λείπει όμως το 

πρωτογενές υλικό. 

Παράδειγμα πρώτο: ή Σχολή άπορων παίδων πού ιδρύθηκε το 1872 άπο τον Φιλο

λογικό Σύλλογο Παρνασσό. Ή σ. στηρίζεται στον Βοβολίνη (τον όποιο δεν αξιοποιεί 

πλήρως) καί εν μέρει στον Λάμπρο4. Γιατί άγνοεϊ Ομως τίς Λογοδοσίες Κοσμητειών καί 

Προέδρων τής Σχολής άπό το 1872 ώς τό 1892; Θά μαθαίναμε για τή χρηματοδότηση, 

1. Ύπουργεΐον 'Εσωτερικών, Δημοσιεύματα του Τμήματος τής Δημόσιας Οικονομίας, άρ. 4, 
Τά έν 'Ελλάδι Φιλανθρωπικά 'Ιδρύματα, 'Αθήνα 1899. 

2. Ύπουργεΐον Περιθάλψεως, Ή περίθαλφις τών ορφανών έν τω έλληνικώ κράτει, Αθήνα 
1919. 

3. 'Ιωάννης Μαστρογιάννης, 'Ιστορία της κοινωνικής προνοίας της νεωτέρας Ελλάδος (1821-
1960), 'Αθήνα 1960. 

4. Κωνσταντίνος Βοβολίνης, Το χρονικον του Παρνασσού (1865-1950), 'Αθήνα 1951, καί 
Μιχαήλ Λάμπρος, 'Απόρων παίδων βίος καί έθιμα, ανάτυπο άπο τον «Παρνασσό», 'Αθήνα 1890. 
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τον κύκλο των υποστηρικτών, τα διδακτικά προγράμματα και πολλά άλλα. Ύστερα, 

γιατί δεν ερευνήθηκαν τα μαθητολόγια; Δεν άξιζε τον κόπο μία έρευνα σ' αυτά για να 

γνωρίσουμε ποιοι ήταν αυτοί οι άποροι παίδες, άπο που προέρχονταν, αν ή σύνθεση τους 

μεταβλήθηκε στις δεκαετίες πού λειτούργησε ή Σχολή; Άπο δ,τι συμπεραίνει κανείς 

άπο τις παραπομπές ή σ. δεν μπήκε καν στον κόπο να αποδελτιώσει το περιοδικό του 

«Παρνασσού». Θα συναντούσε πλούσιο υλικό για τή στάση τών Ελλήνων διανοουμένων 

απέναντι στις κοινωνικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης στή Δύση και για 

τις αντίστοιχες διαθέσεις τους στην ελληνική κοινωνία, άλλα και για τή δημιουργία, 

μέσα άπο τήν επανάληψη φράσεων και ολόκληρων παραγράφων άπο κείμενο σέ κείμενο, 

του «λόγου» για τή Σχολή. Έτσι ή πρόθεση της σ. να ερευνήσει ζητήματα ιδεολογίας 

μένει μετέωρη ή καταλήγει σέ σχηματοποιήσεις του τύπου: Ή διαφορετική αύτη αντι

μετώπιση τών φτωχών άλλα και τών ανηλίκων αντικατοπτρίζει τήν ιδεολογική διαφορά 

μεταζύ τών προοδευτικών και τών συντηρητικών δυνάμεων της εποχής. Γιατί αγνόησε 

το έργο του νεαρού ποιητή Σπυρίδωνα Βασιλειάδη πού ήταν άπο τους εμπνευστές της 

ίδρυσης της Σχολής; υπάρχει εκεί συγκλονιστικό υλικό για να καταλάβει κανείς τον 

φιλανθρωπισμο και τήν αντίληψη τοΰ κοινωνικού ζητήματος ανάμεσα στή Μεγάλη 

'Ιδέα, το γαλλικό ρωμαντισμο και τήν απογοήτευση άπο τήν πολιτική τάξη πού προέ

κυψε άπο τήν επανάσταση τοΰ 18625. 

Παράδειγμα δεύτερο: Ή σ. αναφέρεται στα ορφανοτροφεία τοΰ Πειραιά τα όποια 

συνδέονται στενότερα μέ τους μετασχηματισμούς πού υφίσταται ή ελληνική οικονομία 

κατά τήν τελευταία τριακονταετία τοΰ 19ου αιώνα. 'Αγνοεί όμως το άρθρο της Λυδίας 

Σαπουνάκη-Δρακάκη « Ή εκπαίδευση της εργατικής τάξης στον Πειραιά τον 19ο αιώ

να» στα 'Ιστορικά, άρ. 6 (1986), σ. 387-415. Δέν πρόκειται για δυσεύρετο περιοδικό 

ούτε πέρασαν πολλά χρόνια άπο τή δημοσίευση του. Άν το διάβαζε θα διαπίστωνε πώς 

υλικό διαθέσιμο υπάρχει τόσο στο 'Αρχείο τοΰ Δήμου Πειρια όσο και στις πειραϊκές 

εφημερίδες. Θα μποροΰσε επομένως να το ψάξει. Θα κατέληγε επίσης σέ διαφορετικά 

συμπεράσματα άπο τή σύγκριση τών αθηναϊκών και τών πειραϊκών προνοιακών ιδρυμά

των άπο τήν απλή αντιπαράθεση «προοδευτικών» και «συντηρητικών». Στην πρώτη 

περίπτωση δέν έχεις μια κατευθείαν εξάρτηση άπο τήν παραγωγή και τήν πρωτοβουλία 

τήν έχουν διανοούμενοι πού εμπνέονται άπο έναν πατερναλιστικό και πατριωτικό αν

θρωπισμό. Στή δεύτερη οί έμποροι και οι βιομήχανοι έχουν αποφασιστικό ρόλο και 

ενδιαφέρονται για τή δημιουργία ειδικευμένου και προπαντός πειθαρχημένου εργατικού 

δυναμικού. 

Παράδειγμα τρίτο: Ή σ. αναφέρεται στο ορφανοτροφείο Μπαμπαγιώτου στην Ερ

μούπολη. Πηγές της τα εντελώς στοιχειώδη βοηθήματα πού ό καλλιεργημένος ταξιδιώ

της διαβάζει πριν επισκεφθεί τήν Ερμούπολη. 'Από τον ερευνητή όμως απαιτούμε να 

γνωρίζει ότι υπάρχει οδηγός τοΰ 'Ιστορικού 'Αρχείου Ερμούπολης και ότι σ' αυτό 

5. Σπυρίδων Βασιλειάδης, 'Αττικού νύχτες (Τα άπαντα), 'Αθήνα 1915 (τρίτη έκδ.). Βλ. ιδιαί
τερα τα ποιήματα «Εις νεανίδα πτωχήν» (σ. 119-121), «Το σχολεϊον του χωριοΰ» (σ. 311-312), 
και προπαντός « Ή Μοσχόμαγκα τών 'Αθηνών» (σ. 306-307) και «Laboremus» (σ. 340-344). Βλ. 
επίσης Μαρία Μαντουβάλου, «Σπυρίδων Βασιλειάδης», Παρνασσός, 17 (1975) 377-397. 
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υπάρχει ευρετήριο άπο το όποιο μπορεί να οδηγηθεί με ασφάλεια στο αρχειακό υλικό 
για τα ορφανοτροφεία της πόλης6. 

Λείπει λοιπόν Οχι απλώς τό αρχειακό και τό έντυπο υλικό άλλα προπαντός ή έφεση 

προς την έρευνα και τήν ενημέρωση. Να αναφέρω άλλο παράδειγμα; Τό κεφάλαιο 5 

τιτλοφορείται « 'Αντιπολίτευση κατά του Καποδίστρια». Θα τό πιστέψει ό αναγνώστης 

πώς ή σ. άγνοεϊ τό βιβλίο του Χρήστου Λούκου, Ή αντιπολίτευση κατά. του Κυβερνήτη 

Ίω. Καποδίστρια 1828-1831, Αθήνα 1988; 

Χέρι-χέρι με τις παραλείψεις προχωρούν οι πλατιασμοί. Με ξένισε όταν εϊδα στη 

βιβλιογραφία αναφορά στό βιβλίο μου Ή ιταλική ενοποίηση και ή Μεγάλη Ί8έα. Πώς 

έδενε με τό κείμενο; Στό έβδομο κεφάλαιο ή σ. αναφέρεται στις πολιτικές προτεραιότη

τες και στις επιπτώσεις τους στην Πρόνοια στα 1844-1855. Στό πλαίσιο αυτό συγκρί

νει τήν άλυτρωτική πολιτική στην Ελλάδα και τήν 'Ιταλία. Γράφει λοιπόν (σ. 105): 

«Ό βασιλιάς του Πιεδμόντου αποτελούσε ϊσως τήν ισχυρότερη δύναμη στο βόρειο τμήμα της 
ιταλικής χερσονήσου, άλλα πιο δραστήριος, πιο δημοφιλής και —τό κυριότερο— πιο αποτελε
σματικός, ήταν ό ρωμαντικα φτωχός και ανιδιοτελής στρατός του Γαριβάλδι πού είχε ξεκινήσει 
άπο το Νότο και κέρδιζε ολοένα έδαφος. Ό Βίκτωρ Εμμανουήλ πείσθηκε άπο τον δαιμόνιο 
πρωθυπουργό του Καβούρ να στείλει, προς τό τέλος του Κριμαϊκού πολέμου, ένα εκστρατευτι
κό σώμα να ενισχύσει τις δυνάμεις των Άγγλο-Γάλλων, κερδίζοντας έτσι τόσο τήν εΰνοιά 
τους... κλπ.». 

Τί να πρωτοσχολιάσω; Πώς όταν λείπουν στοιχειώδη για τό κυρίως αντικείμενο δεν 

χρειάζονται τόσες λεπτομέρειες για ζητήματα της γενικής ιστορίας; Τις γλωσσικές 

ατασθαλίες «Πιεδμόντο -ου» και «ρωμαντικα φτωχός»; *Η τέλος Οτι ό στρατός του 

Γαριβάλδι ξεκίνησε άπο τό Νότο τό 1860, όταν είχαν περάσει τέσσερα κιόλας χρόνια 

άπό τό τέλος του Κριμαϊκού πολέμου στον όποιο ό δαιμόνιος πρωθυπουργός είχε πείσει 

τό βασιλιά του να συμμετάσχουν; 

Ή εξάρτηση άπό δευτερεύουσες αποκλειστικά πηγές και ή ελλιπής ενημέρωση 

εμποδίζει τή σ. να εμβαθύνει στό προνοιακό φαινόμενο, να εξετάσει τήν ανάδυση του 

ενδιαφέροντος για τα ανήλικα και τις διαφοροποιήσεις του άπό εποχή σε εποχή. Δεν 

βρίσκεται ή ϊδια συζήτηση πίσω άπό τό ορφανοτροφείο της Αίγινας και τών πρώτων 

δεκαετιών με αυτή πού εμπνέει τήν ίδρυση σωματείων και ιδρυμάτων στή δεκαετία του 

1860 και 1870. Ή διαφορά δεν εξηγείται μόνο άπό τήν πολιτική αλλαγή του 1862 και 

τήν ψήφιση συντάγματος πού επέτρεπε τήν ίδρυση συλλόγων και οργανώσεων Οπως ή σ. 

φαίνεται να πιστεύει (σ. 180). Μετά τό 1862 Οχι μόνο δεν συμβαίνει «αύξηση της 

αποδοτικότητας τών διαφόρων κρατικών υπηρεσιών» (σ. 179) άλλα οι περισσότερες 

υπηρεσίες αποδιοργανώνονται. Όσοι έχουν εργαστεί στα κρατικά αρχεία μπορούν να 

αντιληφθούν εύκολα τή διαφορά μέσα άπό τήν κατάσταση τών αρχείων στην οθωνική 

και τή μεταοθωνική περίοδο. Ή ανάκαμψη του κρατικού μηχανισμού θα έρθει, και έν 

μέρει, μόνο μετά τό 1909. 

'Αλλά δεν εϊναι αυτή ή κυριότερη αιτία. Στις δεκαετίες αυτές οί πόλεις διευρύνονται 

και ή πρώτη εξόρμηση της βιομηχανίας αρχίζει. Για τήν παιδική εργασία στή βιομηχα

νία δεν έχουμε ακόμη μια ειδική εργασία. Γνωρίζουμε πώς στις απαρχές της, οι μαθη-

6. Χρήστος Λοΰκος - Πόπη Πολέμη, 'Οδηγός Δημοτικού 'Αρχείου 'Ερμούπολης 1821-1949, 
'Αθήνα 1987. Ούτε αυτό είναι δυσεύρετο έντυπο! 
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τευόμενοι ήσαν το 1/3 των εργατών των ναυπηγείων της Σύρου, και τα «κοράσια» ή 

πλειοψηφία σε πολλά μεταξουργεία και ύφαντουργεία. Στα 1875-76 οί γυναίκες, τα 

κορίτσια και τα αγόρια αντιπροσώπευαν το 46,55% του συνόλου τών εργατών εργοστα

σίων7. 

Δέν ήταν δμως αυτές οι κατηγορίες πού στή δεκαετία του 1870 προκάλεσαν τη 

δημόσια προσοχή, άλλα τα ανέστια, περιπλανώμενα παιδιά και ή παιδική «σωματεμ

πορία». Στην πρώτη περίπτωση επρόκειτο για παιδιά εγκαταλειμμένα πού ζούσαν άπο 

ευκαιριακές δουλειές στην αγορά και χωρίς στέγη, κυριολεκτικά στους δρόμους. Στή 

δεύτερη επρόκειτο για παιδιά πού οί γονείς τους τα εκμίσθωναν μέ ετήσιο συμβόλαιο 

αντί ετήσιας αμοιβής σέ μεσίτες πού τα χρησιμοποιούσαν ώς εφημεριδοπώλες, όψοκο-

μιστές, λούστρους κλπ. Ή έξαρση τών φαινομένων αυτών στή δεκαετία του 1870 

φαίνεται πώς έχει να κάνει μέ τις απαρχές της εργατικής μετανάστευσης στις πόλεις. 

Τα παιδιά υπήρξαν οί προπομποί της. 'Επαληθεύοντας το πρότυπο της τοπικής σύνθε

σης τών επαγγελμάτων, άπο τήν ορεινή Κορινθία προέρχονταν οί όψοκομιστές, και άπο 

τή Γορτυνία και τή Μεγαλόπολη οί λούστροι και οί εφημεριδοπώλες. Στόχος τής μετα

νάστευσης αυτής δέν ήταν ή οριστική εγκατάσταση στην πόλη άλλα ή επιστροφή στο 

χωριό μετά άπο μερικά χρόνια. Τα παιδιά συνέδραμαν τήν οικογένεια τής οποίας το 

κέντρο βάρους παρέμενε στην ύπαιθρο. Ή παρακολούθηση τής μετατόπισης τών προε

λεύσεων τών παιδιών στις αρχειακές πηγές τών προνοιακών ιδρυμάτων, και προπαντός 

τών σχολών άπορων παίδων θα μας δείξει τή σειρά και το ρυθμό μέ τον όποιο περιοχές 

τής χώρας άρχισαν να μπαίνουν διαδοχικά στή διαδικασία τής μετανάστευσης, καθώς 

και τήν έκταση τής αναπαραγωγής του εργατικού δυναμικού στην πόλη. Δείγμα τών 

στοιχείων πού μπορούν να προκύψουν: 

Το έτος 1889-1890, ή στατιστική τών μαθητών τής Σχολής του Παρνασσού, 17 χρόνια μετά 
τήν ίδρυση της, μας δίνει μια εικόνα τής παιδικής εργασίας. Γράφηκαν 1044 μαθητές. Άπο 
αύτους 11 ήσαν ηλικίας κάτω τών 5 ετών, 185 ηλικίας άπο 5-10 ετών, 608 άπο 10-15, 209 
άπο 15-20, καί οί 31 μεγαλύτεροι. Οί 751 ήσαν ορφανοί. Τα επαγγέλματα του πατέρα τών 
υπολοίπων 293 ήσαν: 282 γεωργοί, 80 κτίστες, 57 «εργάτες» (δηλ. χειρώνακτες ημερομίσθιοι), 
32 ξυλουργοί, 28 ΰποδηματοποιί, 14 ράφτες, 12 μάγειροι, 12 κηπουροί, 10 ποιμένες κλπ. Ή 
καταγωγή τών παιδιών ήταν ή έξης: άπο τή Μεγαλόπολη 179, άπο τήν 'Αθήνα 168 (απαρχές 
ενός άναπαραγόμενου αθηναϊκού προλεταριάτου;), άπο τή Μακεδονία 103, άπο τήν Κορινθία 
89, άπο τις Κυκλάδες 77, άπο τήν Κρήτη 72, άπο τήν Τρίπολη 43, άπο τή Γορτυνία 31, άπο 
τήν Άνδρο 29, άπο τήν Ήπειρο 20, άπο τα νησιά τοΰ Άργοσαρωνικοΰ 24, και λιγότεροι άπο 
τα υπόλοιπα μέρη τοΰ ελεύθερου τότε βασιλείου άλλα και τών τουρκοκρατούμενων περιοχών. 
Τα κύρια επαγγέλματα τους ήταν: λούστροι 205, υπηρέτες 136, όψοκομιστές 85, πηλοκομι-
στές 66, ξυλουργοί 44, τσαγγάρηδες 43, κτίστες 35, σιδηρουργοί 30, λιθοξόοι 23, μικρέμποροι 
20, εφημεριδοπώλες 20 . Ή εικόνα βέβαια είναι μερική γιατί δέν φοιτούσαν δλα τα εργαζόμε
να παιδιά στον Παρνασσό. Μας διαφεύγει έξαλλου εντελώς ή εικόνα τής εργασίας τών κορι
τσιών. Ό ιδιωτικός χώρος εξακολουθούσε να αποτελεί άβατο για τις δημόσιες καταγραφές. 

Τα εργαζόμενα παιδιά πάντως προκάλεσαν τήν εκδήλωση ενός κοινωνικού πανικού 

7. Χριστίνα Άγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Έλλά8α του 19ου αιώνα, 
Αθήνα 1986, σ. 199. 

8. Βοβολίνης, ο.π, σ. 170-171. 
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πού συνδυάστηκε με τον ιδιωτικό πατερναλισμό. Το 1865 ιδρύεται è Φιλολογικός Σύλ

λογος Παρνασσός και ή Εταιρεία των Φίλων του Λάου. Το 1869 δ Σύλλογος προς 

Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων. Και οι τρεις σύλλογοι αφορούν τη διάδοση της 

εκπαίδευσης στους αλύτρωτους άλλα και στις κατώτερες τάξεις. Το 1872 ιδρύεται ό 

Σύλλογος Γυναικών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως και το 1874 ή Φιλανθρωπική 

Εταιρεία. Το 1870 ιδρύονται τα Κυριακά Σχολεία και ή Σύναξις Πρεσβυτέρων άπο τον 

Άριστ. Οικονόμου. Σκοπός, πού φαίνεται να επηρεάζεται άπο το αγγλικό παράδειγμα 

μέσω του Βικέλα, γαμβρού του Οικονόμου, ήταν ό πρεσβύτερος να εγκαταλείψει τις 

ρητορείες και να μπει στο σπίτι του «εργάτου της γης, του υποδηματοποιού, του τέκτο-

νος, του σιδηρουργού»9. Διακρίνει κανείς μια προσπάθεια «ηθικοποίησης» της κοινωνίας 

ή οποία εκδηλώνεται επίσης με τή δημοσίευση, το 1869, της μετάφρασης-διασκευής 

άπο τον Νικόλαο Δραγούμη του 'Εγκολπίου του εργατικού λαοΰ. Ή τάση αύτη έχει δύο 

αιχμές: ή μία προς τις κατώτερες τάξεις, ή άλλη προς τίς ηγετικές ομάδες μέ στόχο τήν 

υποστήριξη τών παραγωγικών τάξεων και τήν καταπολέμηση του παρασιτισμού κλπ. 

Αυτό εϊναι το πλαίσιο μέσα στο όποιο ιδρύονται τα ορφανοτροφεία, ή Σχολή άπορων 

παίδων, το 'Υπνωτήριο άστεγων, το πτωχοκομείο κλπ. Πρόκειται για ένα φαινόμενο 

πού αξίζει να διερευνηθεί, άλλα συστηματικά. 

Ή σ. δυστυχώς, κλεισμένη στην αυτάρκεια της, προτίμησε να αγνοήσει Ολα αυτά τα 

φαινόμενα. Στέρησε έτσι τή δυνατότητα και άπο τους αναγνώστες καί άπο εαυτό της να 

δεϊ πέρα άπο τα γενικώς γνωστά. Κρίμα. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΙΑΚΟΣ 

9. Αλέξανδρος Οικονόμου, Τρεις "Ανθρωποι, τ. Α', 'Αριστείδης Οικονόμου, Αθήνα 1950, 
150-154. Άλλο βιβλίο πού ή σ. δεν άνοιξε. 
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