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ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΤΚΟΣ

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ΧΟΛΕΡΑ Σ Τ Η Ν ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

Τ Η Σ Σ Υ Ρ Ο Υ (1854)

α'Η Έρμούπολις ή δια παραδόξου ταχύτητος φθάσασα εις άκμαίαν
κατάσταση* δια του εμπορίου και της ναυτιλίας της, έπολέμησε κατά του
συναγωνισμού των εμπορικών λιμένων της Τουρκίας... έπολέμησε κατά του
σκληρού Τελωνιακού Νόμου... ήγίονίσθη κατά τών δυστυχών εμπορ. ετών
του 1838 και 1848, έπαθε δια του Παρκερικοΰ αποκλεισμού, άγωνια κατά
της ύπερτιμήσεως τών νομισμάτων... πάσχει ως εκ του πλημμελούς συστή
ματος της Τελωνιακής εκτιμήσεως... τέλος πάντων ως έκ της ναυτικής απρα
ξίας και τής ελλείψεως πάσης ευκολίας χειραγωγούσης το πάσχον έμπόριόν
της, αλλ' δλα ταΰτα υπέφερε και άντέστη καρτερικώς, εις ενα δε και μόνον
έκλινε γόνυ, την μάστιγα τής βροτοφθόρου χολέρας. Ή επάρατος αύτη νόσος
πληγάς βαθείας ήνέωξεν εις το σώμα τής Πόλεως μας... εάν δε δ μη γένοιτο
υποτροπή τις παρουσιασθή τετέλεσθαι, και εχομεν δίκαιον να έκφράζωμεν
φόβον τοιούτον, διότι ώς εϊπομεν ανάγκη έπλασε τον τόπον αυτόν και ή ανάγκη
δύναται να τον φέρη εις άποσύνθεσιν» 1 .
Οι βασικές θέσεις της εργασίας παρουσιάστηκαν: σέ ομιλία στα γραφεία της Εται
ρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού (31 Μαΐου 1989)" σέ διάλεξη στο Ρέθυμνο πού οργάνω
σε ό Τομέας 'Ιστορίας τών Νεοτέρων Χρόνων της Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστη
μίου Κρήτης (15 Νοεμ. 1989)· στο διεθνές συνέδριο πού έγινε στο "Αμστερνταμ (4-7
Σεπτ. 1992) με θέμα ((European Cities and their Peoples».
1. Αίολος, Έφημερίς τών Κυκλάδων, άρ. 523, 23 Σεπτ. 1854, σ. 1-2. Ή εφημερίδα
Αίολος ήταν ή μόνη πού εκδιδόταν στην Ερμούπολη κατά τήν περίοδο τής χολέρας. Οί
πληροφορίες της, ιδιαίτερα δσες άφοροϋν στη στάση τών κατοίκων απέναντι στην επιδη
μία, αποτέλεσαν βασική πηγή για τήν παρούσα μελέτη. 'Ύστερα άπο διαμαρτυρία τοϋ
Γάλλου προξένου στή Σύρο, ό νομάρχης Κυκλάδων εϊχε διατάξει το κλείσιμο τής εφημερί
δας "Ενωσις, γιατί έγραφε κατά τών γαλλικών στρατευμάτων κατοχής* βλ. άρ. 161, 15
Ίουλ. 1854, σ. 2-3: «"Ωφειλεν ό πολύπαθης 'Ελληνικός λαός να πάσχη καί υπό χολέρας
χάριν τών Τούρκων, του ισλαμισμού καί τοϋ γεζουϊτισμοΰ, καί τοΰτο παρά τών σοφών
καί ευγενών Γάλλων» —για τήν παύση τής εφημερίδας βλ. Α. Ζυγομαλας (νομάρχης Κυ
κλάδων) προς Ρήγα Παλαμήδη (υπουργό Εσωτερικών), 27 Ίουλ. 1854: ΓΑΚ, Κ70,
'Αρχείο Ρ. Παλαμήδη, φ. 5. Σημαντικές πληροφορίες για τήν χολέρα περιέχονται καί στις
ανταποκρίσεις άπο τή Σύρο πού καταχωρίζονται στην έφημ. τής 'Αθήνας ΑΙών.
4
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Αυτά σημείωνε ή εφημερίδα της Ερμούπολης Αίολος στις 23 Σεπτ.
1854. "Οσα ακολουθούν, επιχειρούν να ανιχνεύσουν τις βαθειές πληγές, τα
προβλήματα γενικά πού έθεσε στην κοινωνία της Ερμούπολης μια ασθένεια
πού δεν βιώνεται ατομικά, άλλα λόγω του επικίνδυνου επιδημικού της χαρα
2
κτήρα, απειλεί και κινητοποιεί το σύνολο των κατοίκων . Tò AIDS έχει κά
νει επίκαιρο το θέμα: επειδή ή ιατρική αδυνατεί ακόμη να νικήσει τή νόσο,
επανεμφανίζονται στο συλλογικό σώμα συμπεριφορές πού παραπέμπουν στους
χρόνους της πανούκλας, της χολέρας και των άλλων επιδημιών του παρελ
θόντος, στον πανικό δηλαδή, τον ατομισμό, τήν αναζήτηση αποδιοπομπαίου
τράγου, τήν απαίτηση για αποκλεισμό αυτών πού θεωρούνται υπεύθυνοι, τήν
ηθική εξήγηση της νόσου κλπ.
"Εχουν ως τώρα εμφανιστεί επτά πανδημίες χολέρας. Ή πρώτη, 18171824, ξεκινώντας άπο τις 'Ινδίες, τήν κοιτίδα της νόσου, έφθασε ως τήν Κα
σπία. Ή Ευρώπη προσβάλλεται, όπως φαίνεται με τή δεύτερη πανδημία,
1829-1837, πού σαρώνει τή Γαλλία, 'Αγγλία, καί άλλες χώρες3. Έ Ελλάδα
πλήττεται για πρώτη φορά κατά τή διάρκεια της τρίτης πανδημίας πού άρ
χισε στα 1848. Τότε υπεισήλθε καί Ινας μή ελέγξιμος άπο τις ελληνικές αρ
χές παράγοντας, άφοΰ πρώτοι φορείς της χολέρας ήταν οι Γάλλοι στρατιώτες
του στρατού κατοχής στον Πειραιά.
Θα αναφερθώ κυρίως στην χολέρα πού έπληξε τήν Ερμούπολη το καλο
καίρι του 18544. Αίγες αναφορές, για κάποιες συγκρίσεις, θα γίνουν καί για
τήν χολέρα στον Πειραιά καί τήν 'Αθήνα τήν 'ίδια περίοδο.
2. "Ηδη έχουν προκύψει ικανοποιητικές μελέτες πού επιχειρούν, μέ νέα οπτική, να
ερμηνεύσουν τις επιδημίες αυτές, να δουν κυρίως πώς εκδηλώνονται καί ποιες είναι οι
κοινωνικές αντιδράσεις πού προκαλούν. Σε τέτοιες προσπάθειες, ή συνεργασία ιστορικών
μέ ιατρούς υπήρξε γόνιμη. Ή επιτυχής σύζευξη ιατρικών καί ιστορικών γνώσεων είναι
εμφανής στο έργο τοΰ 'Αριστοτέλη Σταυρόπουλου- βλ. κυρίως τή μελέτη του: Τα νοσοκο
μεία καί ή νοσηλευτική πολιτική της ελληνικής εθνότητας στην Κωνσταντινούπολη (14531838), 'Αθήνα 1984.
3. Για τή χολέρα βλ. ενδεικτικά: Patrice Bourdelais, «Présentation» της ενότητας
Choléra στο συλλογικό τόμο: Jean-Pierre Bardet κ.ά. (έπιμ. έκδ.), Peurs et Terreurs
face à la Contagion, Παρίσι, Fayard, 1988, σ. 17-41. Βλ. καί Asa Briggs, «Cholera and
Society in the Nineteenth Century», Past and Present, άρ. 19 ('Απρ. 1961) 76-96· P.
Bourdelais - J. Y. Raulot, Une peur bleue. Histoire du choléra en France, Παρίσι 1987.
4. Σε χρονική σειρά, στο ελληνικό κράτος, πρώτα προσβάλλεται ή Σκιάθος στα
1848, ό Πειραιάς, ή Ερμούπολη καί ή 'Αθήνα στά 1854, ή Αιτωλία καί 'Ακαρνανία στα
1855-1856· βλ. Α. Γούδας, «Περί χολέρας καί διαλειπόντων πυρετών εν Ελλάδι», 'Ιατρική
Μέλισσα 3 (1856) 367, 375· Clon Stefanos, La Grèce au point de vue naturel, Παρίσι
1884, σ. 512-514. Για τή χολέρα στα Επτάνησα τήν ίδια περίοδο βλ. Χ. Πρετεντέρης
Τυπάλδος, Περί της εν Κέρκυρα χολέρας κατά το 1855, Κέρκυρα 1856· τοϋ ίδιου, Περί
των εν Κέρκυρα επιδημικών νόσων 1862-1863, Κέρκυρα 1863. Για το πώς αντιμετωπίστη
κε ή χολέρα σ' Ολο το ελληνικό κράτος καί τα Επτάνησα, ετοιμάζω ειδική μονογραφία.

Ή χολέρα στην Ερμούπολη (1854)
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Στις 26 'Ιουνίου 1854 έφθασαν στη Σύρο γαλλικά πολεμικά πλοία στα
όποια είχαν σημειωθεί κρούσματα χολέρας. Έ

νόσος έπληττε τότε τη Νότια

Γαλλία καί είχε διαδοθεί στα γαλλικά στρατεύματα πού είχαν μεταφερθεί
στην 'Ανατολή λόγω του Κριμαϊκού πολέμου. 'Από τα παραπάνω πλοία εξήλ
θαν στην Ερμούπολη μερικοί «υγιείς)) —για τή σχετικότητα του ορού θα
γίνει λόγος στή συνέχεια— καί ήλθαν σε επικοινωνία με τους κατοίκους. Είναι
πιθανό οτι άπα αυτούς προήλθε το μόλυσμα 5 . Τα κρούσματα είναι σποραδικά
τον 'Ιούλιο. Ή επιδημία ξεσπά με ορμή στις αρχές Αυγούστου καί διαρκεί
ενα μήνα περίπου.
Στην πόλη φαίνεται δτι βρίσκονταν τότε 25.000 περίπου κάτοικοι. Με
ρικές χιλιάδες άπ' αυτούς είχαν πρόσφατα φθάσει ως πρόσφυγες στο νησί,
γιατί, λόγω τής διακοπής των ελληνοτουρκικών σχέσεων, είχαν έκδιωχθεΐ από
τήν Τουρκία. Είχαν επιστρέψει καί αρκετοί άπο τα πληρώματα τών εμπορι
κών πλοίων πού έμεναν αργά λόγω τής κρίσης 6 . "Οταν οι θάνατοι πολλαπλα
σιάστηκαν καί τρόμος («πανικός φόβος») κατέλαβε τους κατοίκους, ή φυγή
εμφανίστηκε ως το αποτελεσματικότερο μέσο σωτηρίας. Πολλοί μπήκαν στα
πλοία καί κατέφυγαν στα γύρω νησιά. Δεν φαίνεται οτι τους καλοδέχτηκαν
παντού. Σε άλλα πλοία εκδηλώθηκαν κρούσματα εν πλω καί μερικοί θανόντες
ρίχτηκαν στή θάλασσα. Οι περισσότεροι τελικά βρήκαν καταφύγιο στα γει
τονικά νησιά Τήνο καί Μύκονο, δπου καί μετέδωσαν τή νόσο. Δεν θα ήταν
καί λίγοι αυτοί πού παρέμειναν μέσα στα πλοία σ' ολη τήν περίοδο τής κρίσης 7 .
Παράλληλη με τή διαφυγή προς τή θάλασσα καί τα γύρω νησιά, ήταν

5. Δ. Παρασκευάς - Θ. Σκάσσης, «Παρατηρήσεις τινές περί τής εν Σύρω ένσκηψάσης χολέρας κατά τον Ίούλιον καί Αΰγουστον του 1854», 'Ιατρική Μέλισσα 2 (1854)
254. Ή μόλυνση μπορεί να προήλθε καί άπο τα χολερικά πτώματα πού γαλλικά πλοία
ερριχναν στή θάλασσα κοντά στο νησί" βλ. Α. Ζυγομαλας προς Ρ. Παλαμήδη, 16 Ίουλ.
1854: ΓΑΚ, Κ70, 'Αρχείο Ρ. Παλαμήδη, φ. 5 καί Αιών, άρ. 1489, 25 Αύγ. 1854, σ. [3].
6. Βλ. Αίολος, άρ. 518, 19 Αύγ. 1854, σ. 2, οπού σημειώνεται δτι άπο τους 9.000
περίπου πρόσφυγες πού διήλθαν άπο τήν Ερμούπολη, «οι πλείστοι» παρέμειναν. «Στατι
στικές» πληροφορίες τής εποχής, πού Ομως πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, ανα
φέρουν για τήν Ερμούπολη: 1853
19.981 κάτοικοι
1856
16.830
»
1861
18.511
»
Βλ. Ε. Kolodny, «Hermoupolis-Syra. Naissance et évolution d'une ville insulaire
grecque», Mediterranée, άρ. 2 ('Απρ.-'Ιούν. 1969) 193.
7. Αίολος, άρ. 516, 7 Αύγ. 1854, σ. 2· άρ. 518, 19 Αύγ. 1854, σ. 2· άρ. 519, 28
Αύγ. 1854, σ. 3' άρ. 521-522, 16 Σεπτ. 1854, σ. 2. Για τή χολέρα στην Τήνο, Μύκονο
καί Πάρο, βλ. καί τις αναφορές του Ρήγα Παλαμήδη στον "Οθωνα, 10 καί 24 Σεπτ. 1854:
ΓΑΚ, 'Οθωνικό 'Αρχείο, 'Υπουργείο 'Εσωτερικών, φ. 191.
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καί ή φυγή προς το εσωτερικό του νησιού. Τα χωριά κατακλύστηκαν άπο
τους φυγάδες. 'Ακόμη και οι σταΰλοι μετασχηματίστηκαν πρόχειρα σε κα
8
τοικίες . Στην ύπαιθρο, έκτος άπο λίγα χωριά πού ήδη είχαν προσελκύσει
το ενδιαφέρον των πλουσίων για θερινή διαβίωση, κυριαρχούσαν οι καθολικοί.
Παρά τις αντιθέσεις τους προς τους ορθοδόξους, πού είχαν ενταθεί με τήν
παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Ελλάδα, φαίνεται Οτι στην κρίσιμη αυτή
περίοδο περιέθαλψαν πολλούς φυγάδες. Το 'ίδιο συνέβη και για όσους κατέ
φυγαν στην "Ανω Σύρο, ή οποία, σε αντίθεση με τήν Ερμούπολη, ελάχιστα
έπαθε άπο τήν επιδημία9.
Έ φυγή γενικά ήταν τόσο μεγάλη ώστε οί πηγές να μιλούν δτι έμειναν
τελικά στην πόλη μόνο 12.000 άπο τις 25.000 τών κατοίκων (περισσότεροι
άπο 2.000 κατέφυγαν στην εξοχή και 10.000 περίπου στα νησιά)10. Δεν μπο
ρούν να επιβεβαιωθούν ακριβώς οί αριθμοί αυτοί, πού φαίνονται κάπως υπερ
βολικοί. Γεγονός, πάντως, είναι δτι ή άλλοτε πολυθόρυβη («πολύηχος») πόλη
είχε καταντήσει έρημη («έρημούπολις»). Σημειώνεται: «Τέλος πάντων ή πόλις μας, ή αεικίνητος και θορυβώδης, ομοιάζει νεκρούπολιν φέρουσαν τον τρόμον και τήν άθυμίαν ζωγραφισμένην εις τάς οδούς και τάς αγοράς»11.
Έ επιδημία κτύπησε κεραυνοβόλα στις πρώτες ήμερες του Αυγούστου
και προκάλεσε τον πανικό και το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής. Μια μικρή κάμ
ψη στή συνέχεια και ύστερα, στις 13 Αυγούστου, νέος παροξυσμός και νέο
κύμα φυγής. 'Από τις 15-28 ύφεση, άλλα με διακυμάνσεις, καί παύση στα
τέλη του μήνα12.

8. Βλ. παραπομπές στον Αίολο της σημ. 7.
9. Αίολος, άρ. 518, 19 Αύγ. 1854, σ. 2-3· άρ. 524, 30 Σεπτ. 1854, σ. 2· άρ. 527,
23 Ό κ τ . 1854, σ. 3. Φαίνεται, επίσης, οτι πολλοί άπο τους κατοίκους της "Ανω Σύρου
(πού υπολογίζονται τήν εποχή αυτή σέ 4-5.000) σκόρπισαν στα χωριά τους καί, έτσι,
προστατεύτηκαν περισσότερο. ΟΊ καθολικοί Συριανοί είχαν ταχθεί ανεπιφύλαχτα υπέρ τών
Γάλλων καί Ά γ γ λ ω ν στον Κριμαϊκό πόλεμο, ενώ οί περισσότεροι Έρμουπολίτες εύχονταν
νίκες τών Ρ ώ σ ω ν βλ. τις εκθέσεις (1854) τοϋ προξένου της Γαλλίας στή Σύρο Α. Guerin:
Γαλλικό 'Υπουργείο τών Εξωτερικών, GPC/Gr. Syra/1.
10. Αίολος, άρ. 518, 19 Αύγ. 1854, σ. 2. Πρβλ. στο Ιδιο, άρ. 519, 28 Αύγ. 1854,
σ. 3: ((...καί μόλην τήν κατά δύω τρίτα του πληθυσμού άπομάκρυνσιν τών πολιτών έκτος
της Νήσου μας καί εις τάς έξοχάς της...»· άρ. 524, 30 Σεπτ. 1854, σ. 2: «...'Υπολογιζό
μενου δθεν τοϋ πληθυσμού επί 12000 ψυχών ένεκα της απουσίας πολλών». Βλ. καί Αιών,
άρ. 1486, 14 Αύγ. 1854, σ. [4]· άρ. 1487, 18 Αύγ. 1854, σ. [4] καί άρ. 1489, 25 Αύγ.
1854, σ. [3].
11. Αίολος, άρ. 518, 19 Αύγ. 1854, σ. 2. Βλ. καί Αιών, άρ. 1487, 18 Αύγ. 1854,
σ. [4]: «Εις τήν βρίθουσαν άλλοτε ανθρώπων άγοράν δεν άπαντα τις ήδη ή τήν έρημίαν,
τήν σιγήν καί τήν νέκρωσιν».
12. Δ. Παρασκευδίς - Θ. Σκάσσης, «Παρατηρήσεις τινές...», ο.π., σ. 258-259. Πβλ.
Διάγραμμα 2.

Ή χολέρα στην 'Ερμούπολη (1854)
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Γα θύματα
Λείπει άπό το Δημοτικό 'Αρχείο Ερμούπολης το βιβλίο θανάτων του
1854 1 3 . Χρησιμοποιούνται, κατ ανάγκην, άλλες μαρτυρίες για τον προσδιο
ρισμό των θυμάτων της χολέρας. Κατά την εφημερίδα Αίολος., ανάμεσα στις
3 και 31 Αυγούστου πέθαναν στην Ερμούπολη 365 άτομα, 175 άνδρες (48%)
και 190 γυναίκες. 'Από τους θανόντες 70 (19,18%) ήταν παιδιά ως 10 ετών.
"Αν, πάντα κατά τον Αϊολο,

υπολογίσουμε τους κατοίκους πού έμειναν στην

πόλη και δεν έφυγαν στα νησιά ή τις έξοχες σε 12.000, τότε οι θάνατοι φθά
νουν στο ποσοστό 3 % , 13 κάθε μέρα 1 4 . Ά ν τώρα στα 365 θύματα προσθέ
σουμε καί δσους αποβίωσαν κατά τη φυγή ή στους χώρους υποδοχής, ό συνο
λικός αριθμός των θανόντων άπο χολέρα θα πρέπει να ξεπερνάει τους 500.
'Αριθμός υψηλός, αν λάβουμε υπόψη ότι τό σύνολο των θανάτων για δλο τό
1853 ήταν 332 καί για τό 1855 341 άτομα 1 5 .
Για τή σχέση κρουσμάτων-θυμάτων μας πληροφορεί άλλη πηγή. Δύο
γιατροί, πού είχαν τήν υγειονομική επίβλεψη στα 2 άπό τα 4 τμήματα της
πόλης καθώς καί στο Δημοτικό Νοσοκομείο, σημειώνουν ότι άπό τους 310
χολερικούς, γιατρεύτηκαν οι 142 καί πέθαναν οι 168 (δηλαδή τό 54,19%).
'Από τους θανόντες 94 (55,95%) ήταν άνδρες 1 6 .
Μια τρίτη, τέλος, μαρτυρία προέρχεται άπό τό βιβλίο άποβιώσεων του
ναού της Μεταμορφώσεως 1 7 . Ό ναός, πού είναι και ή μητρόπολη, κάλυπτε
τίς θρησκευτικές ανάγκες του Δ' τμήματος, τό όποιο, όπως θα δοΰμε, δοκι
μάστηκε περισσότερο άπό τήν επιδημία. 'Από τους 30 θανάτους τόν 'Ιούνιο

13. Το κατάστιχο έλειπε ήδη το 1894· βλ. Πρακτικά Ιατρικής 'Εταιρείας Σύρου
τον έτους 1894-1895, Ερμούπολη 1895, σ. 40-41.
14. Αίολος, άρ. 524, 30 Σεπτ. 1854, σ. 2. Πβλ. όσα αναφέρει για τα θύματα ό
Αιών, άρ. 1485, 1487, 1490 καί 1491, 14, 18, 28 Αύγ. καί 1 Σεπτ. 1854 αντίστοιχα:
περίπου 250 θάνατοι άπό χολέρα. Βλ. καί Δ. Μάνιαρης (Πρακτορείο ETE Σύρου) προς
διοίκηση ETE, 5 Αύγ. 1854:'Αρχείο Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, 'Αλληλογραφία,
Γ' "Εγγραφα εμμίσθων υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα τής ETE, φ. 456:
Σύρος 1853-1856.
15. Βλ. παραπομπή σημ. 13. Πβλ. θανάτους στην ενορία τής λίεταμορφώσεως:
1852
170
1855
152
1854
322
,0,
ΑΰΚα
1853
165
1856
191
Βλ. καί Διάγραμμα 1, καί Clon Stephanos, La Grèce..., δ.π., σ. 313. Ή άφιξη των
προσφύγων επηρέασε κάπως τα μεγέθη, άλλα ό υψηλός αριθμός θανάτων το 1854 ασφα
λώς οφείλεται στην επιδημία.
16. Δ. Παρασκευάς - Θ. Σκάσσης, «Παρατηρήσεις τινές...», δ.π., σ. 265. Στους 310
χολερικούς πού νοσηλεύτηκαν θα πρέπει να προστεθούν καί άλλοι επτά οι όποιοι, δπως
σημειώνεται, μεταφέρθηκαν «εις χολερικον είδικον νοσοκομείον».
17. 'Απόκειται στο αρχείο τοϋ ναού.
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Σχήμα 1. Θάνατοι κατά μήνα στην ενορία της Μεταμορφώσεως (1854)
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και τους 32 τον 'Ιούλιο φθάνουμε τον Αύγουστο, στην ένταση της επιδημίας,
στους 137, για να πέσουμε το Σεπτέμβριο στους 17. Δεν σημειώνονται αι
τίες θανάτου, άλλα είναι προφανές δτι ή μεγάλη αύξηση οφείλεται σε θύματα
άπο την χολέρα. 'Από τους 137 θανόντες τον Αύγουστο, 74 (54%) είναι γυ
ναίκες. Σχετικά με τις ηλικίες:
Έτη

Θάνατοι

0- 1
2- 5
6-10
11-20
21-30
31-40

6
21
2

Έτη

11

16
16
72

41- 50
51- 60
61- 70
71- 80
81- 90
91-100
105
105

Θάνατοι

23
19
14
6
2
11

65

137

Ή συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων και των θυμάτων προήλθε
άπο τις ασθενέστερες τάξεις. Διαβάζουμε: «επειδή εκ των νοσούντων το πλεί
στον μέρος οντες ενδεείς ή άποροι» ή «οί μέχρι τούδε [19 Αύγ.] εκ της νόσου
αποβιώσαντες φθάνουν ε'ις τον αριθμόν των 300 εκ της κατωτέρας τάξεως
των πλείστων και μόνον δέκα έως εγγιστα εκ της ανωτέρας τάξεως» 18 .
Πολλοί άπο τους γιατρούς τής εποχής εκείνης, και ανάμεσα σ' αυτούς
και οί δύο πού εί'δαμε παραπάνω να έχουν τήν υγειονομική διεύθυνση στα δύο
άπο τα τέσσερα τμήματα τής πόλης και στο Νοσοκομείο, πείστηκαν δτι ή κακή
διατροφή των λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών ομάδων, οί ανθυγιεινές κατοι
κίες τους, ό συνωστισμός σ' αυτές, ή παντελής έλλειψη καθαριότητας καί άλ
λοι δυσμενείς παράγοντες ήταν τα κύρια αϊτια για τήν εμφάνιση τής νόσου,
δτι δηλαδή οί παράγοντες αυτοί προετοίμαζαν «ανεπαίσθητα» καί βαθμιαία
τους οργανισμούς για να δεχθούν τήν επιδημία. Έ χολέρα κατ' αυτούς δέν
19
ήταν ή «αίτιακή αιτία» άλλα το επιφαινόμενο πολλαπλών άλλων παραμέτρων .
Γι' αύτο αρνούνταν να παραδεχθούν δτι ή νόσος ήταν κατ' εξοχήν μεταδοτική,
μολυσματική. Επέμεναν στις απόψεις τους γιατί δέν μπορούσαν να εξηγή
σουν πώς δέν μολύνθηκαν δλοι δσοι βρέθηκαν κοντά στους άρρωστους καί τα
θύματα (οί γιατροί, οί νοσοκόμοι, δσοι μετέφεραν τους νεκρούς) ή γιατί αντι
στέκονταν περισσότερο δσοι τρέφονταν καλώς καί οχι δσοι έκαναν διαιτητικές
18. Α'ίολος, άρ. 516, 7 Αύγ. 1854, σ. 3 καί άρ. 518, 19 Αύγ. 1854, σ. 2.
19. Δ. Παρασκευας - Θ. Σκάσσης, «Παρατηρήσεις τινές...», ό'.π., σ. 253-254. Βλ.,
ενδεικτικά, καί τις απόψεις τριών άλλων σύγχρονων ιατρών: Α. Πάλλης, «Επιστολή τοϋ
ίατροΰ Α. Πάλλη. Προς τον ίατρον Ι. Δε-Κιγάλαν, εις Θήραν», 'Ιατρική Μέλισσα 2 (1854)
611-627- Α. Γούδας, «Περί χολέρας...», ό'.π., 353-396· Θωμάς Βοττάρος, Προψνλακτικαί
κατά της νόσου χολέρας παραγγελίαι, Ερμούπολη 1865.
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«καταχρήσεις», τρέφονταν δηλαδή με τροφές πού προκαλούσαν δυσπεψίες και
διάρροιες ή έπιναν πολύ 2 0 . Παρά τις απόψεις αυτές των ιατρών, θάνατοι ατό
μων πού έμεναν μαζί ένέτειναν τους φόβους του πλήθους δτι ή νόσος ήταν
μολυσματική.
«Σήμερον απέθανε και ό έναρετώτερος 'Ιερεύς της Μεταμορφώσεως Ι ω α 
κείμ, συγχρόνως δέ και ό υπηρέτης του, έν ώ προ τεσσάρων ήμερων άπέθανεν
ή αδελφή του χήρα, συγκάτοικος του. Έξαιρέτως ή περίστασις αύτη κατεδειλίασε τους πάντας, θεωροΰντας πλέον το νόσημα ως κολλητικόν. Και πραγματικώς τρεις και τέσσαρες θάνατοι συνέβησαν εντός πολλών

οικιών» 2 3 .

Το πρόβλημα πάντως, αν ή χολέρα ήταν κολλητική (μολυσματική, μετα
δοτική) ή οχι, δίχασε παντού τους ιατρικούς κύκλους, σ' δλο σχεδόν το 19ο
αιώνα. Έ χ ο υ ν γραφεί πολλά για τις διακυμάνσεις στή σκληρή διαμάχη τών
οπαδών τών δύο αυτών αντίθετων θεωριών. Και ή διαμάχη ήταν έντονη γιατί
οχι μόνο διακυβευόταν ή ζωή δεκάδων χιλιάδων ατόμων άπο τα κατάλληλα
προληπτικά ή θεραπευτικά μέτρα πού θα λαμβάνονταν, άλλα και γιατί παί
ζονταν συγχρόνως οικονομικά συμφέροντα. *Αν επικρατούσε ή άποψη δτι ή
χολέρα είναι μεταδοτική, έπρεπε νά παρθούν αυστηρά μέτρα κάθαρσης πού
έπλητταν καιρίως λιμάνια δπως π.χ. το Λονδίνο ή ή Μασσαλία. Το 'Αμβούργο
είχε στα τέλη του 19ου (1892) πάνω άπο 10.000 νεκρούς γιατί οι αρχές της
πόλης άπέκρυψαν τά πρώτα συμπτώματα χολέρας για νά μή φοβίσουν τους
κατοίκους καί διαταράξουν τις συναλλαγές. 'Αντίθετα, ή γειτονική Βρέμη σχε
δόν δεν έπαθε τίποτε (6 νεκροί) γιατί εγκαίρως πάρθηκαν δρακόντεια μέτρα 2 2 .
"Οταν ό R. Koch ανακάλυψε, το 1883, δτι ή χολέρα οφειλόταν σ' ένα
μικρόβιο, το δονάκιο της χολέρας δπως ονομάστηκε, ή οξεία

μολυσματική

φύση της νόσου πού πλήττει το πεπτικό σύστημα επιβεβαιώθηκε. Μέ διά
φορα πειράματα και παρατηρήσεις προέκυψαν σταδιακά γνώσεις πού μας επι
τρέπουν σήμερα νά δούμε άπο άλλη οπτική γωνία τήν εμφάνιση καί διάδοση

20. Οί Παρασκευάς καί Σκάσσης (δ.π., σ. 264) καταλήγουν δτι ή χολέρα «είναι
ουσιωδώς επιδημική, καί ίσως τυχαίως μόνον μολυσματική». Για τον ζήλο του ίατροΰ
Παρασκευά βλ. Αιών, άρ. 1490, 28 Αύγ. 1854, σ. [4]: «...ολόκληρους νύκτας διενυκτέρευσεν επισκεπτόμενος τους τυχόντας καί τους εις τα πλέον απόκεντρα μέρη της πόλεως
προσβαλλόμενους, δια δέ της φιλανθρωποτέρας αύταπαρνήσεως περιεφρόνει τοσούτον προ
φανή κίνδυνον της υγείας του».
21. Αιών, άρ. I486, 14 Αύγ. 1854, σ. 4.
22. Βλ. βιβλιοκρισία P. Bourdelais (Annales ESC, 45/3, Μάιος -Ιούν. 1990, σ.
703-704) του βιβλίου: R. J. Evans, Death in Hamburg. Society and Politics in the Cho
lera Years 1830-1910, Oxford 1987. Σχετικά μέ τις αντίθετες θεωρίες για τη φύση της
χολέρας βλ. ενδεικτικά D. Panzac, La peste dans l'Empire Ottoman, 1700-1850, Louvain
1985, κεφ. 15: «Un nouveau venu: Le choléra», κυρίως σ. 418-432.
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τής επιδημίας αυτής, τήν αποτελεσματικότητα των μέτρων πού πάρθηκαν για
την πρόληψη ή τήν αντιμετώπιση της, το βαθμό αντίστασης των διαφόρων
ηλικιών και κοινωνικών ομάδων κλπ. 'Από τις γνώσεις αυτές επισημαίνονται
μερικές οι όποιες θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ορισμένα φαινόμενα πού
θα αναλυθούν παρακάτω: 'Από τή χολέρα προσβάλλονται δλες οι ηλικίες και
ιδιαίτερα οι ασθενείς και καταβεβλημένοι οργανισμοί" δεν νοσούν δλοι όσοι
μολύνονται' έ'να ποσοστό 40-60% περνά τή νόσο μέ ελαφρά μόνο συμπτοψατα
(χολερίνη)' πριν εκδηλωθεί ή νόσος, προηγείται στάδιο επωάσεως 2-5 ημε
ρών ή πιο ανθεκτική ηλικία είναι των 10-20 ετών όσοι αναρρώνουν είναι φο
ρείς μικροβίων άπο 2-8 εβδομάδες, ενώ στους υγιείς ή μικροβιοφορία διαρκεί
μόνο 10 ημέρες· το νερό και τα τρόφιμα είναι άπο τους κύριους παράγοντες
διάδοσης της επιδημίας· δσοι πάσχουν ή απλώς μολύνθηκαν, αποβάλλουν μέ
τα κόπρανα τους άφθονα δονάκια, τα όποια αποτελούν τήν κύρια αφορμή για
τή μόλυνση· δευτερεύοντα μέσα μόλυνσης: οι εμετοί, τα πτύελα, τα ούρα23.

Χολέρα: ήταν ασθένεια των φτωχών;
Ή χολέρα έπληξε κυρίως τις ασθενέστερες τάξεις της Ερμούπολης γιατί
άπο κάθε άποψη βρέθηκαν σε συνθήκες διαβίωσης οι όποιες είχαν εξασθενήσει
τους οργανισμούς καί, συγχρόνως, διευκόλυναν τή διάδοση της νόσου. Ήταν,
μέ δυο λόγια, οι τάξεις αυτές περισσότερο ευάλωτες. "Οταν εμφανίστηκε ή
επιδημία, πολλοί άπο τις λιγότερο ευνοημένες κατηγορίες του πληθυσμού ήταν
άνεργοι λόγω της κρίσης στο εμπόριο καί τή ναυτιλία καί κατ' επέκταση στην
τοπική βιοτεχνία. Στους άνεργους αυτούς προστέθηκαν και δσοι, καί ήταν
πολλοί, διώχθηκαν άπο τήν Τουρκία καί κατέφυγαν στή Σύρο. Ή έλλειψη
σταριού, παράλληλα, λόγω, κυρίως, του αποκλεισμού του Εύξεινου, υπερτί
μησε το ψωμί καί τα άλλα τρόφιμα. 'Αποτέλεσμα: οι φτωχοί καί άνεργοι
αναγκάστηκαν να τρώνε ψωμί κακής ποιότητας καί, συμπληρωματικά, μόνο
24
όσπρια, παστά καί ευτελή λαχανικά καί οπωρικά . Ή διατροφή αυτή Οχι
μόνον είχε εξασθενήσει τους οργανισμούς άλλα εϊχε, συγχρόνως, εντείνει τις
διαταραχές του πεπτικού συστήματος, καί γνωρίζουμε δτι ακριβώς αυτές οι
διαταραχές (διάρροιες, δυσπεψία, έλκη κλπ.) υποβοηθούν ώστε το μικρόβιο
της χολέρας, μέ τήν άφιξη του στον πεπτικό σωλήνα, να καταστεί παθογόνο.
Παράλληλα, οι κακές συνθήκες στέγασης καί υγιεινής25 συντέλεσαν ώστε ή
χολέρα να μεταδοθεί ταχύτερα καί ευρύτερα μεταξύ αυτών τών πληθυσμών.
Στο τέταρτο τμήμα τής πόλης (κυρίως ή συνοικία Ψαριανά) οπού έμφανί-

23. Β. Π. Ρόζος, "Ασιατική

χολέρα, 'Αθήνα 1970, σ. 11 κέξ.

24. Δ. Παρασκευές - Θ. Σκάσσης, «Παρατηρήσεις τινές...», ό'.π., σ. 253.
25. "Ο.π.
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στηκαν και τα περισσότερα κρούσματα, άλλα και άλλου, οι δρόμοι ήταν στε
νοί, τα σπίτια πολύ μικρά και κατασκευασμένα με ευτελή υλικά, καί, το κυ
ριότερο, συνωθούνταν σ' αυτά πολλά άτομα. Δεν υπήρχαν υπόνομοι και οί άπόπατοι ή έλειπαν τελείως ή ήταν αβαθείς και ακάλυπτοι. Πολλοί θα έκαναν τΙς
φυσικές τους ανάγκες στο ύπαιθρο, θα έχυναν τα βρωμόνερά τους εξω άπο
τα σπίτια και θα πλένονταν ελάχιστα. Φαίνεται δτι ή κατάσταση έγινε ακόμα
χειρότερη, όταν μερικές χιλιάδες πρόσφυγες πού, δπως είπαμε, κατέφυγαν στο
νησί, έσπευσαν, άπο έλλειψη κατοικιών, να στεγαστούν δπως κι δπως. Τονί
ζεται συχνά ή «συμπύκνωσις ανθρώπων καί οικιών και ή ως εκ τούτου ανε
ξάντλητος ακαθαρσία» 2 6 .
Οί ασθενέστερες, τέλος, τάξεις είχαν πολύ λιγότερες δυνατότητες φυγής
στην ύπαιθρο ή τα γύρω νησιά καί μαστίζονταν άπο ενδημικές αρρώστιες.
Τα θύματα άπο τίς ηγετικές ομάδες ήταν λίγα. Σημειώνεται: «ολίγιστα
μόνον πρόσωπα έκ των διακεκριμένων οικογενειών προσεβλήθησαν και τα
προσβληθέντα έκτος 3-4 διεσώθησαν καί τοϋτο ωσαύτως δύναται ν' άποδοθή
εις την καλήν δίαιταν καί την καθαριότητα» 2 7 . Το επιφανέστερο θύμα ήταν
ό πρώην δήμαρχος Έρμουπόλεως Ί ω . Λ. Ράλλης, «άνθρωπος μεσαίας ηλι
κίας, εύρωστος καί καλώς διαιτώμενος» 2 8 .
Δέν μνημονεύονται, τίς περισσότερες φορές, τα επαγγέλματα τών προσ
βληθέντων ή τών θανόντων για να διερευνήσουμε αν ή ενασχόληση μέ μερικά
άπ αυτά σήμαινε καί έκθεση σέ μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης. Στο Δημο
τικό Νοσοκομείο, δπου όμως κατέφευγαν κυρίως οί ασθενέστερες τάξεις, τον
Αύγουστο του 1854 το 2 2 , 3 % τών νοσηλευθέντων ήταν υπηρέτες καί υπηρέ
τριες, καί το 1 8 % ναύτες. Τα άλλα επαγγέλματα αντιπροσωπεύονται μέ 1-6
περιπτώσεις .
*Αν πάρουμε μια αντίστοιχη περίπτωση άπο τον ευρωπαϊκό χώρο, πε
ριοχές τής Γαλλίας, το ποσοστό τών γυναικών πού προσβλήθηκαν άπο τή
26. Αίολος, άρ. 523, 23 Σεπτ. 1854, σ. 1. Βλ. καί Aim, άρ. 1489, 25 Αύγ. 1854,
σ. [3]: «...ό έπισωρευθείς πληθυσμός έκ τών έξαρματωμένων πλοίων, έκ τών φυγάδων
καί έκ τών του Πειραιώς κατοίκων, προ πάντων εις την πτωχήν καί στενωπήν συνοικίαν
Ταριανά, ανέπτυξε το σπέρμα τοϋ μολύσματος...». Βλ. επίσης Α. Ζυγομαλας προς Ρ.
Παλαμήδη, 5 Αύγ. 1854: ΓΑΚ, Κ70, 'Αρχείο Ρ. Παλαμήδη, φ. 5: «Ή Νήσος αυτή
περιλαμβάνει δλα τα ελαττώματα τής μεγάλης πόλεως, δια το στενόν, το άκάθαρτον, τήν
κακήν τροφήν καί τής πληθύος τών εργατικών τάξεων».
27. Αίολος, άρ. 524, 30 Σεπτ. 1854, σ. 2.
28. Αιών, άρ. 1487,18 Αύγ. 1854, σ. 4.Άλλα επιφανή θύματα: ό Φίλιππος Μπαμπάγιώτης, ό πλοίαρχος Γ. Χειλάς, ό εφημέριος τής Μεταμόρφωσης, ό σχολάρχης Κ. Κάρπος.
29. Το «Βιβλίο ασθενών» τοϋ Νοσοκομείου βλ. στα ΓΑΚ, 'Αρχεία Νομοϋ Κυκλά
δων. Πιθανώς οί ύπηρέτες/ύπηρέτριες, λόγω τών καθηκόντων τους, να ήταν περισσότερο
έκτεθειμένοι/ες στή νόσο. 'Ωστόσο, ή ακριβής φύση τοϋ ρόλου τους δέν είναι πάντα σα
φής στην εξεταζόμενη περίοδο.
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χολέρα του 1832 ήταν αρκετά υψηλότερο σε μερικές φτωχές συνοικίες άπο
το αντίστοιχο των ανδρών, γιατί πολλές άπ' αυτές ξενόπλεναν ρούχα στο πο
τάμι καί, έτσι, μέσω του μολυσμένου νεροϋ, δέχτηκαν το μικρόβιο 3 0 . Κάτι,
αντίστοιχο, έστω σε πολύ μικρότερη κλίμακα, φαίνεται δτι έγινε στον Πει
ραιά, δπου μερικά άπο τα θύματα είναι πλύστρες· πιθανότατα μολύνθηκαν
άπο το πλύσιμο ρούχων των Γάλλων στρατιωτών 3 1 . Στην Ερμούπολη, ή δια
φορά στη θνητότητα μεταξύ τών δύο φύλων παρουσιάζεται σχετικά μικρή
(2-4% μεγαλύτερη για τις γυναίκες). "Εκπληξη προκάλεσε στους συγχρόνους
το γεγονός δτι δέν προσβλήθηκαν οι φυλακισμένοι, αν καί οι φυλακές βρίσκον
ταν στο κέντρο της συνοικίας πού δοκιμάστηκε περισσότερο, τα κελλιά ήταν
στενά καί γεμάτα άπο ανθρώπους και ακαθαρσίες 3 2 .

'Επιδημία

και

συμπεριφορές

Ή επιδημία ως οριακή κατάσταση μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο
για να διερευνήσουμε στάσεις καί συμπεριφορές πού διέπουν ενα συγκεκριμένο
συλλογικό σώμα. "Οπως έχει σημειωθεί, «ή νόσος είναι ενα στοιχείο αποδιορ
γάνωσης... για το λόγο αυτό καθιστά πιο ευδιάκριτους τους ουσιαστικούς αρ
μούς της ομάδας, τις δυναμικές γραμμές καί τις εντάσεις πού τή διαπερνούν...
μπορεί να αποτελέσει τον κατ' εξοχήν τόπο για τήν παρατήρηση της πραγμα
τικής σημασίας τών διοικητικών μηχανισμών ή τών θρησκευτικών πρακτικών.
τών σχέσεων μεταξύ τών επί μέρους εξουσιών ή της εικόνας πού έχει μια
κοινωνία για τον εαυτό της» 3 3 .
Ε λ ά χ ι σ τ α γνωρίζουμε για το πώς βιώθηκε το δεινό άπ' αυτούς πού υπήρ
ξαν θύματα του καθώς καί άπ' αυτούς πού βρέθηκαν στο πλευρό τους. Οι
πηγές για τήν Ερμούπολη δέν μας επιτρέπουν να δούμε, σαφώς, αν, μπρος
στον τρόμο και τον πανικό πού κατέλαβε τους κατοίκους καί οδήγησε πολ
λούς άπ' αυτούς σέ φυγή, λειτούργησε πάντα ή έγνοια καί φροντίδα για τα
προσφιλή πρόσωπα καί γενικότερα ή αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο, ή υπήρ
ξαν καί περιπτώσεις δπου κυριάρχησε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης καί

30. Catherine Rollet - Agnès Souriac, «Epidémies et mentalités. Le choléra
de 1832 en Seine-et-Oise», Annales ESC 29/4 (Ίούλ.- Αΰγ. 1974) 935-965 (κυρίως
σ. 955-959).
31. Βλ. «Δελτία υγειονομικά Πειραιώς» πού δημοσιεύουν, τον 'Ιούλιο καί Αύγουστο
1854, οι έφημ. της 'Αθήνας Ή Ταχνπτερος Φήμη καί Αιών.
32. Αίολος, άρ. 524, 30 Σεπτ. 1854, σ. 2, δπου επιχειρείται καί μία εξήγηση: «φαί
νεται δτι ή κατ' ανάγκην δίαιτα τους έπροφύλαξεν».
33. Jacques Revel καί Jean-Pierre Peter, «TÒ σώμα, ό άρρωστος καί ή ιστορία
του», Το έργο της 'Ιστορίας, τ. Β', μετάφρ. Κλαίρη Μιτσοτάκη - λ. Σαββάτης, 'AOrva
Ράππας, 1983, σ. 238-239.
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της ατομικής σωτηρίας . Δύο μαρτυρίες για την 'Αθήνα προβάλλουν κυρίως
τη δεύτερη εκδοχή. Σημειώνει δ Ν. Δραγούμης: ((...μέγας αριθμός εφυγεν έκ
της πρωτευούσης, τινές δε και τους φιλτάτους των οικείων παλαίοντας προς
τον θάνατον έγκατέλιπον άνευ παραμυθίας, 'ίνα ζητήσωσι δι' εαυτούς ζο^ήν, ως
35
αν ή ζωή ήν αθάνατος» . Ή άλλη μαρτυρία είναι άπδ τή «Χολεριασμένη» του
Παπαδιαμάντη: δ σύζυγος εγκαταλείπει τήν πολύ νεαρά και νοσούσα σύζυγο
και το νεογέννητο βρέφος, για να καταφύγει σε αγρόκτημα στού Ρέντη· οι
γειτόνισσες φοβούνται, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της, να της δώ
σουν νερό' μόνο κάποιος της πετά άπο το παράθυρο μερικά νομίσματα36.
"Ο,τι προκαλούσε τον τρόμο, πραγματικό σόκ, στους κατοίκους ήταν ή
βιαιότητα της νόσου και τα οδυνηρά της συμπτώματα. Οι συνεχείς εμετοί
και οί εκκενώσεις, οι αλγεινές συσπάσεις των μυών, ή εντελής εξάντληση, ή
αλλοίωση του προσώπου μέ τους βυθισμένους οφθαλμούς στις κόγχες καί τδ
ύποκύανο χρώμα, ή σταδιακή ψύξη του σώματος κλπ., δλα αυτά οδηγούσαν
σέ απελπισία. 'Αρκετές φορές δ θάνατος ερχόταν μέσα σέ λίγες μόνον ώρες
άπδ τήν εκδήλωση της ασθένειας. Πρόκειται για τήν κεραυνοβόλο χολέρα, πού
περιγράφεται άπδ συγχρόνους ιατρούς ως έξης:
«"Αρχεται άνευ προδρόμων, ή μετά μικρών τίνων, καί τούτων μικράς
διαρκείας, καί αμέσως εισβάλλει μέ τήν κυάνωσιν, τήν παγετώδη κατάστασιν, τήν άσφυξίαν, τάς άλγεινάς συσπάσεις, τήν εντελή άφωνίαν, τήν άπώλειαν
των δυνάμεων, τήν πτωματικήν φυσιογνωμίαν, τήν πρόωρον ενίοτε παΰσιν του
έμέτου' ταύτην δέ διαδέχεται θάνατος μετ' ολίγας ώρας37.
Οί άνθρωποι ένιωθαν εντελώς ανίσχυροι μπρδς στδ κακδ καί μπορούμε
να φανταστούμε τις δραματικές σκηνές πού συνέβησαν σέ πολλά σπίτια. Ή
περιγραφή του Θουκυδίδη για τδ λοιμδ της 'Αθήνας του Περικλή, ή αφήγηση
του Ντεφόου για τήν πανούκλα πού έπληξε τδ Λονδίνο στα 1665 38 , καί άλλα
σχετικά κείμενα, μπορούν να μας βοηθήσουν σ' αυτήν τήν περιπλάνηση μας.
Δέν διαπιστώθηκε ιδιαίτερη έκρηξη θρησκευτικότητας. Ό επίσκοπος Σύ
ρου και Τήνου Δανιήλ επέτρεψε να λυθεί ή νηστεία του δεκαπενταύγουστου

34. 'Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες ενδείξεις· βλ. Αιών, άρ. 1489, 25 Αύγ. 1854, σ. [3]:
Ό μητροπολίτης ενέδωσε στο αίτημα να γίνει λιτανεία για να παύσει, μεταξύ τών άλλων,
καί ό φόβος τοϋ πλήθους, «εξ ου κατήντησε να μη προσεγγίζη καί θεραπεύη τους πά
σχοντας συγγενείς του, οίτινες έκ τρόμου άπέθνησκον».
35. Ν. Δραγούμης,

Ιστορικοί

'Αναμνήσεις,

τ. Β', 'Αθήνα, Έρμης,

36. Άλ. Παπαδιαμάντης, « Ή Χολεριασμένη», στα "Απαντά

1973,

σ. 169.

του, έπιμ. Ν. Τριαντα-

φυλλόπουλος, τ. Γ', 'Αθήνα, Δόμος, 1984, σ. 361-366.
37. Παρασκευας - Σκάσσης, «Παρατηρήσεις τινές...», δ.π., σ. 252.
38. Ντανιέλ Ντεφόου, Ή πανούκλα ατό Λονδίνο, μετάφρ. Τ. Συμεωνίδης, 'Αθήνα,
Κριτική, 1988.
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για να διατρέφονται καλύτερα οι κάτοικοι, και φαίνεται ότι συμφο'ίνησε με τις
αρχές να περιοριστούν οι ιερουργίες στο ελάχιστο για να αποφευχθούν οι συγ
κεντρώσεις των ατόμων. Ένέδοοσε, ύστερα άπο πιέσεις, στο αίτημα για λι
τανεία, την οποία θεωρούσε «παράκαιρον ως εκ της γενησομένης συναφής τοϋ
39

πλήθους» . Τις περισσότερες φορές δεν γίνονταν κηδείες άλλα ό νεκρός απο
μακρυνόταν άπο τους συγγενείς καί μεταφερόταν γρήγορα στον τάφο.
«Φοβερός ό λοιμός, τρομακτικά τα δεικνύοντα αυτόν αποτελέσματα, διότι
άπο ώραν εις ώραν ο γονεύς έβλεπε το προσφιλές τέκνον του, το τέκνον τον
φιλόστοργον γονέα, ό σύζυγος την προσφιλή σύζυγον, ό συγγενής τον άγαπητον συγγενή κλπ. έκλείποντα άπο τάς άγκάλας του καί ως κατάδικον άπαγόμενον υπό τεσσάρων αχθοφόροι καί υπό τον πένθιμον καί σιγηρον ψαλμον
ιερέως λίαν μακράν προπορευόμενου καί φερόμενον εις τήν αίώνιον κατοικίαν του» 4 0 .
Σέ περίοδο επιδημίας, όταν ο θάνατος φαίνεται πιθανός ή ακόμη καί
αναπόφευκτος, πολλοί επιζητούν με προσευχές καί άλλες εκδηλώσεις λατρείας
να αποφύγουν το κακό ή να εξασφαλίσουν συγχο')ρηση αμαρτιών για τή σω
τηρία τής ψυχής τους. Ενδέχεται όμως μερικοί να θελήσουν πρώτιστα ή καί
παράλληλα να ρυθμίσουν τάχιστα εκκρεμότητες μιας ολόκληρης ζωής ή να
βιώσουν αμέσως ή έντονα 6,τι οι προσωπικές αναστολές ή οι κοινωνικές συμ
βάσεις τους απαγόρευαν, να εξορκίσουν δηλαδή το θάνατο μέ τήν 'ίδια τή ζ ω ή 4 1 .
Είναι δύσκολο να μάθουμε τί ώθησε στή συνοικία τής Μεταμορφώσεως
στην Ερμούπολη δύο ζευγάρια να παντρευτούν στις 25 καί 26 Αυγούστου 4 2 ,

39. Αιών, άρ. 1486, 14 Αύγ. 1854, σ. [4] καί άρ. 1489, 25 Αύγ. 1854, σ. [2J. Για
τήν αυταπάρνηση τοϋ εφημέριου τοϋ 'Αγίου Νικολάου βλ. Αίολος, άρ. 520, 2 Σεπτ.
1854, σ. 3.
40. Αίολος, άρ. 524, 30 Σεπτ. 1854, σ. 3-4.
41. Είναι χαρακτηριστικά οσα αναφέρει ό Θουκυδίδης ('Ιστορία, Β' 52-53, μετάφρ.
Άγγελος Βλάχος, Αθήνα, Γαλαξίας, 1969, σ. 157): «Άλλα ή λοιμική προκάλεσε και
πολλά άλλα κακά πού πρώτη φορά άναφάνηκαν στην πολιτεία, γιατί ό καθένας τολμούσε
πιο φανερά, τώρα, νά κάνη πράγματα πού πριν τα Ικανέ κρυφά καί τοΰτο επειδή έβλεπαν
πόσο απότομη είναι ή μεταβολή τής τύχης του άνθρωπου. Πλούσιοι πέθαιναν ξαφνικά καί
φτωχοί, πού δέν εΐχαν ποτέ τίποτε, τους κληρονομούσαν κ' έπαιρναν αμέσως δλη τους
τήν περιουσία. Έτσι, οι περισσότεροι, βλέποντας πόσο εφήμερος είναι ό πλούτος καί αβέ
βαιη ή ζωή, βιάζονταν νά ξοδέψουν τα χρήματα τους καί νά χαροΰν. Κανείς δέν ήταν πια
πρόθυμος νά ύποβληθή σ' οποιοδήποτε κόπο για κάτι πού άλλοτε μπορούσε νά φανή χρή
σιμο καί τοΰτο επειδή σκεπτόταν οτι ήταν πιθανό νά πεθάνη προτοϋ τελειώσει εκείνο για
το όποιο κοπίαζε. Ή ευχαρίστηση τής στιγμής καί το άμεσο κέρδος κατάντησε νά θεωρήται καί καλό καί χρήσιμο. Οΰτε ό φόβος των Θεών ούτε οι νόμοι των ανθρώπων τους
συγκρατοΰσαν».
42. Το σχετικό κατάστιχο βλ. στο αρχείο τοϋ ναοΰ.
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όταν ακόμη ή απειλή της χολέρας ήταν έντονη, ιδιαίτερα στην ενορία τους.
Το σίγουρο είναι οτι δεν έλαβαν υπόψη τους τή διάχυτη αντίληψη των ιατρών
της εποχής οτι «αϊ άφροδισιακαί καταχρήσεις προδιαθέτουσι επικινδύνως τον
όργανισμον του άνθρωπου εις τήν νόσον Χολέραν, καθότι έξασθενοΰσι έπαισθητώς το Νευρικον σύστημα)) 43 . Το 'ίδιο πράγμα είχε πει με το δικό του,
χαρακτηριστικό, τρόπο δ Π. Σοφιανόπουλος στο «Έγκόλπιον περί χολέρας ή
χολορροίας, εις γλώσσαν συνήθη, χάριν του Λαού» 4 4 . Γράφει στο κεφάλαιο
«περί τεκνογονίας»:
«Γυναίκες και άνδρες κατά τήν ένδημίαν της Χολέρας ανάγκη ν' άφήσωσιν εις παντελή ήσυχίαν και ήρεμίαν τα γεννητικά των όργανα ! ! Βλάπτει
τα μέγιστα ή κατάχρησις τούτων πάντα, κυρίως δε εις τοιαύτας περιστάσεις.
Και ή απλή χρήσις έπικαλεΐ τήν νόσον, αν ύπάρχη επιδημία: προδιαθέτει δε
καί αν άπεστιν. Έφάνη γαρ αιφνίδιος εκρηξις τής νόσου τής Χολορροίας ευ
θύς μετά τους γάμους. *Ας προσπαθώσιν έν τοιαύτη εποχή τ ανδρόγυνα να
φυλάττωσι τ' αποκτηθέντα τέκνα παρά να ριψοκινδυνεύωσιν εαυτούς καί τα
περί αυτούς προς άνάκτησιν νέων: έξηγήθημεν αρκετά! Ό "Ομηρος, είπε, μή
λύης παρθενικήν ζώνην έν παντί καιρώ καί τόπω !».
'Τπήρξαν περιπτώσεις, στή Δυτική Ευρώπη κυρίως, οπού οι λιγότερο
ευνοημένες τάξεις, επειδή κατ' εξοχήν πλήττονταν, για τους λόγους πού εί
παμε, δταν ξεσπούσε επιδημία χολέρας, αντέδρασαν δυναμικά καί μερικές
φορές βίαια εναντίον εκείνων πού θεώρησαν υπεύθυνους για τή δοκιμασία
τους. Στο Παρίσι π.χ. το 1832 διαδόθηκε ή φήμη οτι ή Κυβέρνηση, με όρ
γανο κάποιους γιατρούς, ήθελε να δηλητηριάσει τους φτωχούς. "Εγιναν ταρα
χές καί μερικοί γιατροί πού θεωρήθηκαν ύποπτοι, πλήρωσαν με τή ζωή τους.
~Ηταν τέτοιος ο αναβρασμός ώστε εκπρόσωποι των ανώτερων τάξεων εύ
χονταν να πεθάνει επιτέλους καί ένας άπο τους δικούς τους για να διασκεδα
στεί ή φήμη οτι οι πλούσιοι συνωμότησαν κατά των φτωχών 4 5 . Τελικά πέ
θανε ο 'ίδιος ό πρωθυπουργός. Σε παρόμοιες καταστάσεις, αναζητείται κυρίως
κάποιος υπεύθυνος (άτομο ή ομάδα ή κοινωνική τάξη), ό αποδιοπομπαίος τρά
γος, στον όποιο φορτώνονται δλες οι ευθύνες για τα δεινά. Πάντως, ή δλη
αυτή αντιπαράθεση οδηγεί συχνά σε συνειδητοποιήσεις πού ό βαθμός ωρι
μότητας τους εξαρτάται καί άπο τις άλλες διεργασίες πού συντελούνται στον
κοινωνικό σχηματισμό.

43. Θ. Βοττάρος, Προφν?.ακτικαί..., δ'.π., σ. 7.
44. 'Αθήνα 1849, σ. 28-29.
45. René Baechrel, «La haine de classe en temps d'épidémie», Annales ESC,
1952, σ. 351-360. Βλ. καί το άρθρο τοϋ Richard J. Evans, «Epidémies and Revolutions:
Cholera in Nineteenth-Century Europe», Past and Present 120 (Αύγ. 1988) 123-146.
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Στην Ερμούπολη δσοι άμεσα έπλήγησαν άπο τή χολέρα δεν φαίνεται
να αναζήτησαν κάποιους ως υπευθύνους για τή δυστυχία τους. Υπάρχει μά
λιστα ή μαρτυρία δτι όταν συνέβησαν θύματα, έστω και λίγα, και μεταξύ
τών ηγετικών ομάδων, αυξήθηκε δ φόβος των πολιτών γιατί, δπως σχετικά
αναφέρεται, «απώλεσαν και την τρεφομένην ελπίδα, δτι [ή επιδημία] δεν δια
βαίνει τάς βαθμίδας τών μεγάλων οικιών»46. Έ έλλειψη εντάσεων κάθε μορ
φής φαίνεται να οφείλεται, ως ενα μεγάλο βαθμό, στο γεγονός οτι οι τοπικές
άρχες μπόρεσαν να διατηρήσουν, μέσα στο γενικό πανικό, βασικές λειτουρ
γίες της πόλης. Δεν αποδιοργανώθηκαν, έτσι, δπο^ς στην 'Αθήνα για παρά
δειγμα, καίριοι μηχανισμοί και στή δοκιμασία τών κατοίκων από την χολέρα
δεν προστέθηκε ή πικρία, και ενδεχομένως ή αγανάκτηση, για την εγκατά
λειψη τους.
Ή στάση τών τοπικών àoyCnv
Ή εί'δηση δτι ή χολέρα είχε ενσκήψει στον Πειραιά άπο τα τέλη 'Ιουνίου
είχε οδηγήσει στή λήψη τών πρώτων μέτρων: δ δήμαρχος εϊχε καλέσει τους
κατοίκους να λάβουν προφυλακτικά μέτρα με βάση τίς δδηγίες περί διαίτης
που είχε καταρτίσει το Ίατροσυνέδριο καί τις όποιες το υπουργείο 'Εσωτε
ρικών είχε τυπώσει καί αποστείλει στους δήμους47. Συγχρόνως πάρθηκαν μέ
τρα για την καταστροφή θερινών φρούτων καί την απαγόρευση της πώλησης
τους. "Οταν στις αρχές Αυγούστου ξέσπασε με σφοδρότητα ή επιδημία στην
Ερμούπολη, δ νομάρχης 'Ανδρέας Ζυγομαλάς, γιατρός δ 'ίδιος, σύστησε τήν
'Επιτροπή 'Επιτόπιου 'Υγείας48 καί το δημοτικό συμβούλιο, σε έκτακτη συνε
δρίαση του (3 Αύγ.) πήρε τα ακόλουθα μέτρα: 1) διαίρεσε τήν πόλη σε 4
τμήματα καί σε κάθε ένα διόρισε επικεφαλής «επιστήμονα» ιατρό με μηνιαίο
μισθό 200 δρχ.· 2) αποφάσισε τήν άμεση σύναψη δανείου 10.000 δρχ. για να
μπορούν οι «πραγματικώς» άποροι ασθενείς νά προμηθεύονται, υστέρα άπο
σχετικό σημείωμα τών ιατρών, δωρεάν φάρμακα καί υγιεινή τροφή (ψωμί
καλής ποιότητας, κρέας, ρύζι)· 3) πρόσθεσε 5 αστυνομικούς κλητήρες για νά
βοηθούν τους ιατρούς στο έργο τους49. Είναι εντυπωσιακή, καί έχει επιση
μανθεί, ή υγειονομική ετοιμότητα της Ερμούπολης τήν περίοδο αυτή. Έκτος
46. Αίολος, άρ. 518, 19 Σεπτ. 1854, σ. [2].
47. Διακήρυξη δημάρχου της 17 Ίουλ. 1854: ΓΑΚ, 'Αρχεία Νομού Κυκλάδων
(ΑΝΚ), Δημοτικό 'Αρχείο Ερμούπολης (ΔΑΕ), Ι/Δημόσια Ύγεία/1.
48. Νομάρχης Κυκλάδων προς δήμαρχο Ερμούπολης, 2 Αύγ. 1854 καί νομάρχης
προς «απαντάς τους κατοίκους καί πάροικους του Δήμου Έρμουπόλεως καί του της Σύ
ρου», 3 Αύγ. 1854: ΑΝΚ, ΔΑΕ, Ι/Δημόσια Ύγεία/1.
49. Τα πρακτικά της συνεδρίασης (ΛΗ') καί το σχετικό ψήφισμα βλ. ΑΝΚ, ΔΑΕ*
βλ. καί συνεδρίαση ΛΘ' (22 Σεπτ. 1854) καί σχετικό ψήφισμα. Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου ήταν δ Ζαννής Α. Βοϋρος.
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άπο τους τέσσερεις ιατρούς που διόρισε ό δήμος επικεφαλής των τμημάτων, οί
όποιοι σημειωτέον διέθεσαν τό μισθό τους στους άπορους, τουλάχιστον άλλοι
οκτώ πρόσφεραν με τον ενα ή τον άλλο τρόπο τις υπηρεσίες τους. Το έργο τών
ιατρών υποβοηθήθηκε ουσιαστικά άπο την παρουσία συγκροτημένου νοσοκο
μείου* παρόμοιο του δέν διέθετε ούτε ή πρωτεύουσα. Για να αντιμετωπιστούν
οί έκτακτες ανάγκες, ενα Δημοτικό Σχολείο μετατράπηκε σε «Νοσοκομείο τών
Χολερικών».
Ειδικά συνεργεία συστάθηκαν για τον καθαρισμό και το κάπνισμα τών
στενών κυρίως οδών (πίστευαν δτι με το άναμμα φωτιάς σε διάφορα σημεία
θα καθαριζόταν ή ατμόσφαιρα), για το ραντισμο τών οικιών με χλώριο δταν
κάποιος ένοικος αρρώσταινε. Έ «επί τής υγείας καί καθαριότητος» ειδική
επιτροπή, άφοΰ περιηγήθηκε την πόλη, συνέστησε, ανάμεσα σε άλλα, καί μια
σειρά μέτρων για να παύσουν οί πολίτες να τρώγουν, παρά τις συστάσεις,
νηστήσιμα καί αλμυρά φαγητά καί να πίνουν οινοπνευματώδη. Πρότεινε να
κλείσουν προσωρινά τα οίνοπωλεΐα άπο το μεσημέρι καί μετά, να απαγορευ
θεί ή πώληση οσπρίων, παστών ψαριών, χαβιαριοΰ καί ελιών, καί να παύσουν
τά υπαίθρια μαγειρεία να πωλούν τηγανητά κ.τ.δ. 5 0 Έ Νομαρχία, παράλ
ληλα, διέθεσε 1.000 δρχ. για τη χορήγηση δωρεάν, άπο συγκεκριμένα καφε
νεία, θερμού πρωινού ροφήματος (σαλέπι ή φασκόμηλο) στους άπορους κι αυτό
«επειδή απεδείχθη βλαπτικωτάτη καί 'ιδίως έν καιρώ τής χολέρας, καί θανα
τηφόρος σχεδόν, ή κακή συνήθεια, ην έχει ό εργατικός λαός να πίνη το πρω'ί
νήστης πνευματώδη ποτά, οϊον ρακί, ρούμι καί τά τοιαύτα, ή να τρώγη δύσπεπτα φαγητά»51.
Φαίνεται δτι έκλεισαν καί τά καφενεία άπο τις 6 μ. μ. για νά μή συνω
θούνται (γίνεται «συσσώρευσις») οί πολίτες. Προτάθηκε, μάλιστα, στους ιε
ρείς νά λειτουργούν νωρίς, άπο τις 7 π.μ., καί νά τελειώνουν γρήγορα52.
Συστάθηκε, τέλος, ή επί τών άπορων επιτροπή, ή όποια διένειμε 10.000
περίπου δραχμές, τις όποιες χορήγησε ή Κυβέρνηση, σε 1.174 οικογένειες πού
αντιπροσώπευαν 5.507 άτομα, δηλαδή τους μισούς σχεδόν άπ' αυτούς πού πα
ρέμειναν στην πόλη. Με χρήματα πού διέθεσε ό δήμαρχος (το μισθό του) δό
θηκαν ενισχύσεις σε 58 οικογένειες ανωτέρας τάξεως πού τότε έτυχε νά δυστυχουν .

50. «Ή έν Έρμουπόλει επί τής υγείας καί καθαριότητος Ειδική Επιτροπή», 8 Αύγ.
1854: ΑΝΚ, ΔΑΕ, Ι/Δημόσια Ύγεία/1, δπου καί λοιπά σχετικά μέ το θέμα έγγραφα.
51. Έγγραφο δημάρχου Έρμουπόλεως τής 11 Αύγ. 1854: δ.π.
52. Βλ. παραπομπή σημ. 50 καθώς καί έγγραφο 10 Αύγ. 1854 τής ϊδιας 'Επιτροπής.
53. Βλ. κυρίως τα έξης κατάστιχα: «Πρωτόκολλον τών κατά τον Αΰγουστον 1854
ύπο τής επί τών άπορων 'Επιτροπής εκδοθέντων ενταλμάτων»· «Πρωτόκολλον ενταλμά
των πληρωμής εκ τών μισθών του Κυρίου Δημάρχου Έρμουπόλεως. Αύγουστος 1854»·
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'Ανέφερα δλα τα μέτρα αυτά για να δείξω οχι μόνο την αποτελεσματικό
τητα τους άλλα κυρίως δτι βρέθηκαν άτομα για να τα εφαρμόσουν με κίνδυνο
της ζωής τους. Χωρίς τα άτομα αυτά δεν θά μπορούσε να λειτουργήσει ή δλη
προσπάθεια να ανακουφιστούν οι πάσχοντες και οι ενδεείς καί, συγχρόνως, να
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον έλεγχο της επιδημίας. Τονίζεται: «'Εν
ταύθα τουλάχιστον, δ,τι ήτο δυνατόν να γίνη υπέρ των προσβαλλόμενων καί
των ενδεών, έγίνετο αφειδώς καί δια τής δυνατωτέρας δραστηριότητος»54.
Ά π ' δ,τι φαίνεται κανείς άπο τους δημόσιους καί δημοτικούς υπαλλήλους
δεν εγκατέλειψε τη θέση του' μόνον ό δημοϊατρος πήρε άδεια να λείψει λίγες
μέρες στή Μύκονο καί επειδή δεν επέστρεψε εγκαίρως απολύθηκε55. Παρά
τον αποκλεισμό του νησιού από τήν υπόλοιπη χώρα, τα υπάρχοντα τρόφιμα
φαίνεται δτι κάλυψαν τις βασικές ανάγκες" οι ελλείψεις σε κρέας συμπληρώ-

«Ήμερολόγιον τής επί των άπορων Επιτροπής. Αύγουστος 1854»: ΑΝΚ, ΔΑΕ, Ι/Δη
μόσια Ύγεία/1. Πβλ. Αίολος, άρ. 519, 28 Αύγ. 1854, σ. 3.
54. ΑΙών, άρ. 1490, 28 Αύγ. 1854, σ. [4]· βλ. καί Αιών, άρ. 1491, 1 Σεπτ. 1854,
σ. [3]: «Σε επαναλαμβάνω, δτι ανθρωπίνως θεωρών τα πράγματα, ήτοι συγκριτικώς τών
μέσων καί γνώσεων μας, αϊ τής Έρμουπόλεως πολιτικαί καί δημοτικαί Άρχαί έπραξαν
εις τήν δεινήν ταύτην περίστασιν αρκούντως τα χρέη των».
55. Βλ. παρακάτω σημ. 70, καί νομάρχης Κυκλάδων προς δήμαρχο Ερμούπολης,
11 Αύγ. 1854: ΑΝΚ, ΔΑΕ, Ι/Δημόσια 'Τγεία/1. 'Αντίθετα οι δημοτικές αρχές Τήνου
καί Μυκόνου φαίνεται Οτι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους· βλ. Αιών, άρ. 1491, 1 Σεπτ. 1854,
σ. [3].
5
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θηκαν κάπως με τα 12 βόδια πού με ειδικό πλοίο έστειλε ό "Οθων για τους
56
φτωχούς . "Ετσι, φαίνεται ότι οι μερίδες πού όριζαν οί γιατροί στους άπορους
ασθενείς δίνονταν κανονικά άπο τήν αστυνομία. Με δυο λόγια, ή αγορά λει
τούργησε καί ή κερδοσκοπία δεν έκανε θαύματα.
Τα νήματα δλης αυτής της προσπάθειας να διατηρήσει ή πόλη τις βασικές
λειτουργίες της καί να μην κυριαρχηθεί άπο το φόβο διηύθυνε, σε συνεργασία
με τον νομάρχη καί το Δημοτικό Συμβούλιο, ό δήμαρχος. "Ολοι φαίνεται να
συμφωνούν οτι ή πόλη απέφυγε πολύ χειρότερα (ή λέξη πού χρησιμοποιείται
είναι «σώθηκε») χάρις στο θάρρος, τήν αυταπάρνηση, τήν επαγρύπνηση, πού
αυτός καί ό αστυνόμος του δήμου έδειξαν, καθώς καί οί γιατροί καί μερικοί
«ατρόμητοι» πολίτες57.
Ό δήμαρχος Δαμαλάς, μεγαλέμπορος καί τραπεζίτης, είχε ήδη, πριν τήν
εμφάνιση της χολέρας, προσπαθήσει να διατηρήσει κάποιες ισορροπίες. "Οταν,
στις αρχές του 1854, νεκρώθηκε το εμπόριο με δυσμενείς επιπτώσεις σ' όλους
τους τομείς δραστηριότητας της πόλης, καί απειλήθηκε σιτοδεία άπο το κλεί
σιμο του Δούναβη καί των ρωσικών λιμανιών, μέ δική του πρωτοβουλία οί
ευκατάστατοι διέθεσαν 30.000 δρχ. για τήν έγκαιρη αγορά καί αποθήκευση
σταριού58. "Ετσι, το ψωμί δέν υπερτιμήθηκε πολύ, σε μια περίοδο πού οί άνερ
γοι καθημερινά πολλαπλασιάζονταν. Καί όταν μέ τήν άφιξη των προσφύγων
το πρόβλημα της πενίας έγινε οξύτερο, φρόντισε να συσταθεί πολιτοφυλακή
άπο δημότες για τη διατήρηση της ησυχίας καί της ασφάλειας, ένώ, συγχρό
νως, ο δήμος καί οί πλουσιότεροι διέθεσαν χρήματα για τήν περίθαλψη των
φτωχών καί των προσφύγων59. "Οταν ξέσπασε ή επιδημία, μέ δική του πρω
τοβουλία αποφασίστηκε, δπως εί'δαμε, να συνάψει ό δήμος δάνειο 10.000 δρχ.
για να δοθούν δωρεάν σ' δσους πάσχοντες ήταν άποροι φάρμακα καί μερίδες
φαγητού. Ό δήμαρχος πάλι ενήργησε για να σταλούν άπο τήν Κυβέρνηση
καί οί 10.000 δρχ. πού διαχειρίστηκε ή επί τών άπορων επιτροπή. Κι εδώ
επικαλέστηκε τήν ανάγκη να βοηθηθούν οί ενδεείς αλλά τόνισε, συγχρόνως,
καί τήν ανάγκη να διατηρηθεί ή ασφάλεια της πόλης60. Το πείσμα καί ή άπο-

56. Τις ευχαριστίες του Δημοτικού Συμβουλίου Έρμουπόλεως για τη βοήθεια πού
παρέσχε στην πόλη κατά τήν επιδημία ό "Οθων καί ή Κυβέρνηση, βλ. στα ψηφίσματα 61
καί 62 της 22 Σεπτ. 1854. Για τα 12 βόδια βλ. Αιών, άρ. 1491, 1 Σεπτ. 1854, σ. [3].
57. Αίολος, άρ. 528, 28 Όκτ. 1854, σ. 1: Μετά τους γιατρούς «οί μάλλον εκτεθει
μένοι είς κίνδυνον, καί ώς εκ της θέσεως των, ήσαν ό δήμαρχος καί ό αστυνόμος, καί δμως
ουδέ στιγμήν έδειλίασαν, μηδ' αυτής της ζωής φειδόμενοι...».
58. "Ο.π.
59. "Ο.π.
60. Βλ. ψηφίσματα 63 καί 65 (22 Σεπτ. 1854) του Δημοτικού Συμβουλίου Έρμου
πόλεως: «...'Αλλ' επειδή έκτος της νοσηλεύσεως καί περιθάλψεως τών χολεριώντων, χάριν
φιλανθρωπίας καί ασφαλείας του τόπου, παρίστατο ανάγκη να προνοηθή καί περίθαλψις
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φασιστικότητά του συνοψίζονται στα ο σα είπε γι' αυτόν, κατηγορώντας τον,
ό νομάρχης Κυκλάδων: «θεωρεί την δημοτικήν ύπηρεσίαν ως έμπορικον κα
τάστημα» και «συνηθισμένος άπο το έμπορικόν του κατάστημα θεωρεί τους
ιατρούς μετερχομένους βάναυσόν τίνα τέχνην»61.
Ό Δαμαλάς δεν παραλείπει να συνδέσει τη φιλανθρωπία μέ την ασφάλεια,
δηλαδή την κοινωνική γαλήνη. Φιλανθρωπία σημαίνει, έκτος των άλλων, και
καταγραφή, γνώση των πτωχών, άρα εποπτεία τους. Ή επιδημία 'ίσως να
έδωσε καί μια άλλη διάσταση στο πρόβλημα. Οι φτωχοί δεν είναι πλέον μό
νον ό εν δυνάμει κίνδυνος για τήν κοινωνική τάξη* είναι, συγχρόνως, μέ τον
τρόπο διαβίωσης τους και μια έν δυνάμει εστία μόλυνσης πού μπορεί να απει
λήσει δλη τήν πόλη. Επομένως, ή βελτίωση της θέσης τους ενδιαφέρει άμεσα
τις πιο ευνοημένες κοινωνικές ομάδες. Τέτοιες συνειδητοποιήσεις, αν και δεν
εκφράζονται ρητά, δεν θα πρέπει, νομίζω, να αποκλειστούν.

Ή πόλη μετά τήν επιδημία
Έ πόλη άρχισε να έπανευρίσκει σταδιακά το ρυθμό της άπο τις αρχές
Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουν σιγά-σιγά οι κάτοικοι πού είχαν φύγει άλλα, όπως
σημειώνεται, «λυπηρον είναι να βλέπη τις μέγαν αριθμόν εξ αυτών φερόντων
πένθιμα»62. Οι πολίτες καλούνται να συνεχίσουν τή δίαιτα, να αποφεύγουν
τις καταχρήσεις καί να τηρούν αυστηρή καθαριότητα, γιατί ή νόσος μπορεί
να άφησε «ολέθρια σπέρματα». Καλούνται επίσης να κατασκευάσουν άποπάτους δσοι δεν έχουν, να καθαρίζουν τους χοίρους έ'ξω άπο το σπίτι τους καί
να μήν τρέφουν μέσα σ' αυτό χοίρους ή άλλα κατοικίδια ζώα. Ό δήμος προ
τρέπεται να αυξήσει τους δημοτικούς καθαριστές63. Τήν Κυριακή, στις 12
Σεπτ., οι πιστοί πηγαίνουν χωρίς φόβο στις εκκλησίες" γίνονται, καθυστερη
μένα, καί διάφορα μνημόσυνα64. Στις 26 Σεπτ. το νησί τίθεται σε ελεύθερη
έπικοινο^νία μέ τον έ'ξω κόσμο άλλα συνεχίζει τις προφυλάξεις του. Ό νομάρ-

ύπέρ των προσφύγων καί των ενδεών οικογενειών της πόλεως, ό Κ. Δήμαρχος ενήργησε
να δωρηθώσι παρά της Κυβερνήσεο^ς δραχ. 10000 προς τον σκοπον αυτόν...» (το παράθεμα
άπο το ψήφισμα 65).
61. Α. Ζυγομαλάς προς Ρ. Παλαμήδη, 12 Αύγ. 1854: ΓΑΚ, Κ70, 'Αρχείο Ρ.
Παλαμήδη, φ. 5.
62. Αίολος, άρ. 521-522, 16 Σεπτ. 1854, σ. 1-2. Βλ. καί Αιών, άρ. 1491, 1 Σεπτ.
1854, σ. [3]: Μετά τήν ύφεση της νόσου επανήλθε καί ή ευδιαθεσία τών κατοίκων. Επα
νήλθε καί «ό τής όψεως χρωματισμός, έν ω εις τήν άκμήν τής νόσου ή δψις πάντων ήτο
χλωμή καί άποκίτρινος».
63. Βλ. παραπομπή στον Αϊολο σημ. 62.
64. Αίολος, άρ. 523, 23 Σεπτ. 1854, σ. 2 καί άρ. 525, 7 Όκτ. 1854, σ. 3 [ = μνη
μόσυνο Ίω. Α. Ράλλη].
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χης, με δική του ευθύνη, απαγόρευσε να γίνουν δεκτοί πρόσφυγες άπο την
'Αθήνα, όταν άρχισαν και εκεί τα πρώτα κρούσματα65.
Με την παύση της επιδημίας καί την κάποια απόσταση άπο τα δεινά
άρχισαν καί οι εκτιμήσεις για τις συνέπειες της. Σημειώθηκε ήδη στην αρχή
του άρθρου μια πρώτη αποτίμηση" στο 'ίδιο πνεύμα κινείται καί μια άλλη:
επανήλθε ή ζωηρότητα της αγοράς αν καί «αϊ πληγαί της επί πολλούς χρό
νους θα δεικνύουν τα παθήματα καί τάς ζημίας της» 66 .
Ή

'Αθήνα

Το πώς ή πρωτεύουσα της χώρας βίωσε τη χολέρα την ίδια περίοδο,
δεν μπορεί να εξεταστεί εδώ αναλυτικά. Θα γίνουν μόνον μερικές επισημάν
σεις πού θα επιτρέψουν, ενδεχομένως, κάποιες συγκρίσεις με ανάλογα φαινό
μενα πού παρατηρήθηκαν στην Ερμούπολη.
Πρώτος έπλήγη ό Πειραιάς ('Ιούλιος 1854)67, οπού βρίσκονταν στρατωνισμένα τα γαλλικά στρατεύματα. Τα υγειονομικά μέτρα πού πάρθηκαν προσ
τάτεψαν την 'Αθήνα για δύο μήνες περίπου. Στις 14 'Οκτωβρίου 1854 δμως
ξέσπασε κι εκεί ή επιδημία με ένταση καί διήρκεσε, με διακυμάνσεις, ως τις
4 Δεκεμβρίου. 'Από τους 30.000 περίπου κατοίκους της πόλης, τουλάχιστον
το 1/3 έφυγε στον Πειραιά, στα γύρω χωριά καί νησιά, την υπόλοιπη 'Αττι
κή, εγκαταλείποντας συχνά αβοήθητα προσφιλή πρόσωπα. Τα θύματα υπήρ
ξαν πολλά: 1.000-1.500 άτομα, δηλαδή το 5-7,5% δσων παρέμειναν στην
πόλη — υπάρχουν καί εκτιμήσεις πού ανεβάζουν τις απώλειες στο 10% του
συνόλου τών κατοίκων της 'Αθήνας68.
Περισσότερο έπλήγη το τμήμα της πόλης δπου κατοικούσαν οί φτωχές
τάξεις καί δπου είχαν συσσωρευτεί πολλοί άπο τους πρόσφυγες οί όποιοι εί
χαν διωχθεί άπο την 'Οθωμανική Αυτοκρατορία λόγω τής διακοπής τών σχέ
σεων με την Ελλάδα. Δραματική είναι ή περιγραφή τής προ^τεύουσας άπο
τον αυτόπτη Ν. Δραγούμη:
«Οίκτρόν θέαμα παριστά τάς ημέρας έκείνας ή πόλις τής 'Αθηνάς, καθ' δσον, δια το καινοφανές τής νόσου καί την πρόδρομον αυτής τρομεράν φήμην,
μέγας αριθμός έ'φυγον εκ τής πρωτευούσης... Καί κατ' αρχάς μεν άλλο δέν
έβλεπες ειμή οχήματα καί υποζύγια μετακομίζοντα εις τους λιμένας καί τους
αγρούς σωρούς ανδρών, γυναικών καί παιδιών καί άλλο δέν ήκουες ειμή κα65. Αίολος, άρ. 535, 18 Δεκ. 1854, σ. 1-2.
66. Αίολος, άρ. 520, 2 Σεπτ. 1854, σ. 2.
67. [Α. Γούδας], «Περί τής εν Πειραιεϊ χολέρας», 'Ιατρική Μέλισσα 2 (1854) 142-149.
68. [Α. Γούδας], «Περί χολέρας καί διαλειπόντων πυρετών εν Ελλάδι», ό'.π., σ. 369370' Ν. Δραγούμης, Ίστορικαι 'Αναμνήσεις, ό'.π., σ. 169. Οί παραπομπές για τή χολέρα
στην 'Αθήνα είναι μόνον ενδεικτικές.
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τακύλισμα τροχών και ίππων ποδοβολητον και ύλακας κυνών καΐ όλοφυρμούς
τών μενόντων. Μετ ολίγον δε αϊ οδοί μετεβλήθησαν εις έρημους, τα εργαστή
ρια έκλείσθησαν, εντός τών οικιών έξέψυξε πάσα φωνή καί ή πόλις άπο άκρου
εις άκρον έσίγησεν ως άπέραντον πολυάνδριον μόνος ό ήχος τών ιδίων σου
69
βημάτων άνέβαινεν εις τάς άκοάς σου και έξήγειρε τον τρόμον σου» .
'Αρκετοί υπουργοί, ό δήμαρχος, οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλος
αξιωματούχοι και άλλοι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. Έ διοικητική μηχανή
70
εξαρθρώθηκε, ή κοινωνική συνοχή ανατράπηκε . 'Ακόμα καί ιερείς αρνούνταν
να συνοδέψουν τους νεκρούς. Ή αγορά παρέλυσε καί ή φιλανθρωπική επι
τροπή πού συστήθηκε για να βοηθήσει τους φτωχούς, αναγκάσθηκε σύντομα
να εγκαταλείψει τήν προσπάθεια να μοιράζει τρόφιμα αντί χρημάτων, γιατί
τα κρεοπωλεία καί τα παντοπωλεία έκλεισαν71. Έ κερδοσκοπία οργίαζε.
Ό λαός κατέβηκε στους δρόμους καί ανάγκασε τον αρχιεπίσκοπο να κά
νει λιτανείες τών εικόνων για εξορκισμό του κακοΰ72. Ήταν τόσο μεγάλη ή
ένταση ώστε αν δεν ήταν παρούσα ισχυρή φρουρά καί, κυρίως, αν δεν παρέ
μεναν στις θέσεις τους οι βασιλείς καί δεν έδειχναν τήν αλληλεγγύη τους με
καθημερινές εμφανίσεις, δύσκολα θα μπορούσε να αποσοβηθούν εξεγέρσεις καί
λεηλασίες. Γενικά, αντίθετα με τήν Ερμούπολη, στην 'Αθήνα ό κοινωνικός
ιστός, μπρος στην επιδημία, έχασε τελείως τή συνοχή του με συνέπεια τα
αποτελέσματα να είναι ακόμη πιο ολέθρια. Οι ηγετικές ομάδες πού είχαν καί
τή διοίκηση της πόλης δεν φαίνεται δτι στάθηκαν στο ύψος τών περιστάσεων.
Οι ομάδες αυτές, πρόσφατα εγκατεστημένες στην πρωτεύουσα, χαρακτηρί
ζονται άπο ανομοιογένεια, έλλειψη συνοχής καί με ποικίλους ανταγωνισμούς.
Δεν είχαν τή συνοχή τών εμπόρων πού διεύθυναν τήν Ερμούπολη.

69. Μ. Δραγούμης, ο.π., σ. 169.
70. Βλ. τί σημείωνε ό Αίολος, άρ. 528, 28 'Οκτ. 1854, σ. 2: «Τρόμον έπροξένησεν
εις τους κατοίκους της Πρωτευούσης ή ένσκήψασα νόσος της χολέρας* δεν εΐχον δθεν δί
καιον όταν ημείς έπάσχομεν να μας αποκαλούν δειλούς καθόσον ή ιδική μας θέσις ήτον
δεινωτέρα ένεκα του στενού καί περιορισμένου τόπου δν ο'ικοΰμεν. Έ ξ 'Αθηνών άνεχώρησαν έγκαταλείψαντες τάς θέσεις των πολλοί στρατιωτικοί καί πολιτικοί Υπάλληλοι
φοβηθέντες, ενώ ημείς ενταύθα καυχώμεθα, δτι Οχι μόνον ουδείς τών 'Υπαλλήλων άφησε
τήν θέσιν του, άλλ' Ολοι εν γένει καί Διοικητικοί καί Δημοτικοί 'Τπάλληλοι ένεκαρτέρησαν
με πολλήν αύταπάρνησιν έγκαρδιώσαντες τον λαον δια του παραδείγματος των καί θραύσαντες τα βέλη της νόσου δια τών δραστήριων καί φρονίμων μέτρων τα όποια ελαβον».
71. Τον απολογισμό της φιλανθρωπικής επιτροπής βλ. στο φυλλάδιο: Ν. Κωστής
κ.ά. προς δημαρχία 'Αθηνών, 30 Δεκ. 1854: ΓΑΚ, 'Αρχείο Μαυροκορδάτου, φ. 27.
72. Διευθυντής της Διοικητικής 'Αστυνομίας προς "Οθωνα, 17 Νοεμ. 1854:
'Οθωνικό 'Αρχείο, Υπουργείο Εσωτερικών, φ. 191.
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