Νίθνο Πνηακηάλνο
Οη απόθξηεο ζηελ Αζήλα 1800-1940:
λνήκαηα πέξαλ ηεο δηαζθέδαζεο ζηηο θαξλαβαιηθέο εθδειώζεηο θαη ε παξαθκή ηνπο
Οη ιανγξάθνη έρνπλ επηζεκάλεη όηη απηό πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο απόθξηεο ζηα αζηηθά θέληξα
είλαη ε "αλάγθε γηα μεθάλησκα", ζε αληίζεζε κε ηηο αγξνηηθέο θνηλσλίεο όπνπ ππάξρεη κηα έληνλα
ηειεηνπξγηθή θαη ιαηξεπηηθή δηάζηαζε ζηα δηάθνξα δξώκελα, ηα νπνία απνηεινύλ ην αληηθείκελν
ηεο ιανγξαθίαο.1 Ζ δηόξζσζε πνπ ζα ήζεια λα θάλσ ζηελ γεληθά νξζή απηή δηαπίζησζε είλαη όηη
θαη ζηηο πόιεηο ηεο λεόηεξεο επνρήο ζπλαληά θαλείο ζηηο απόθξηεο πξαθηηθέο θαη λνήκαηα πέξαλ
ηεο δηαζθέδαζεο. Σηαδηαθά όκσο απηά εθιίπνπλ, θαη απηό είλαη ην αληηθείκελν ηεο
κεηαδηδαθηνξηθήο κνπ έξεπλαο, ηεο νπνίαο ζα παξνπζηάζσ θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. Οη
απόθξηεο θπζηθά δηαηεξνύλ έλα ηδηαίηεξν ρξώκα, όκσο γίλνληαη όιν θαη ιηγόηεξν έλαο θόζκνο ζηνλ
νπνίν δελ κπνξεί θάπνηνο λα κελ ζπκκεηέρεη (όπσο ην είρε δηαηππώζεη ν Μπαρηίλ κειεηώληαο ην
θαξλαβάιη ηεο πξώηκεο λεόηεξεο Δπξώπεο).2
Τη ελλνώ ιέγνληαο λνήκαηα πέξαλ ηεο δηαζθέδαζεο ζηηο απόθξηεο ησλ πόιεσλ; Πξώηα
πξώηα απηά πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από ηελ έληαμε ηεο απνθξηάο ζηνλ εηήζην ενξηαζηηθό θαη
ζξεζθεπηηθό θύθιν: παξαδνζηαθά απνηεινύζε κηα πεξίνδν θαηαρξήζεσλ θαη "παξαθνξάο" ε νπνία
βξηζθόηαλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ αζθεηηζκό ηεο Σαξαθνζηήο πνπ ηε δηαδερόηαλ: ππάξρεη κηα
αληίζηημε αλάκεζα ζηελ θαηαλάισζε θξέαηνο θαη ηε λεζηεία, ζηα άζεκλα ζηηράθηα θαη ηε
ζεκλνπξέπεηα, ζην γιέληη θαη ηελ πεξίζθεςε, ζηνλ ζόξπβν θαη ηελ πξνζεπρή θιπ. Έπεηηα, νη
απόθξηεο απνηεινύζαλ θαη ζηηο πόιεηο νξόζεκν ζηνλ ρξόλν (έρνπκε ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ
ηειεηώλνπλ ζηηο απόθξηεο)3, θαη ζεσξνύληαλ κεγάιε γηνξηή: ζηελ Αζήλα ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα
δηάθνξα επαγγεικαηηθά θαη εζληθνηνπηθά ζσκαηεία ή θαη ν δήκνο δίλνπλ βνεζήκαηα ζηνπο
θησρνύο ηηο κέξεο ησλ Χξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα θαη ηεο απνθξηάο, ελώ ε Βνπιή δηέθνπηε ηηο
εξγαζίεο ηεο γηα θάπνηεο κέξεο.
"Μαγηθέο" πεπνηζήζεηο ηνπ είδνπο πνπ κειεηάεη ε ιανγξαθία θαηέγξαςε ν Νηθόιανο
Πνιίηεο ζηελ Αζήλα ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα: ε πίηα πνπ ζα έθηηαρλε κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν θαη
πιηθά ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηεο απνθξηάο έλα θνξίηζη ζε ειηθία γάκνπ ζα ηνπ απνθάιππηε πνηνλ
ζα παληξεπόηαλ.4 Ζ ζύλδεζε ηνπ θαξλαβαιηνύ κε ηε γνληκόηεηα, εκθαλήο ζην παξαπάλσ
κάληεπκα, βξηζθόηαλ ζηε ξίδα θαη ησλ αλνηρηώλ αλαθνξώλ ζηε ζεμνπαιηθόηεηα ζε ηξαγνύδηα θαη
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ζηηράθηα -ηα νπνία ην 1907 αλαθέξνληαη σο θάηη πνπ αλήθεη ζ' έλα κάιινλ καθξηλό παξειζόλ.
Έπεηηα, ε ζπλήζεηα λα αλάβνπλ θσηηέο ζηνπο δξόκνπο δηαηεξήζεθε κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1880:
απηέο, πέξα από ην λα επηηξέπνπλ κε ην θσο ηνπο ηελ παξάηαζε ηνπ γιεληηνύ ζηνλ δξόκν, είραλ θη
έλα θαζαξηήξην πεξηερόκελν ζύκθσλα κε ηνλ Λνπθάην.5 Ζ ζπγθέληξσζε όισλ ησλ Αζελαίσλ
ζηνπο Σηύινπο ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο ηελ Καζαξά Γεπηέξα, ζ' έλα παλεγύξη πνπ επηζθίαδε ζε
δσεξόηεηα ηηο θαζαπηό απόθξηεο θαη πνπ γλώξηζε ηελ κεγαιύηεξή ηνπ αθκή θαηά ηελ νζσληθή
πεξίνδν, επηβεβαίσλε ηνπο δεζκνύο ηεο θνηλόηεηαο κεηαμύ όζσλ "έηξσγαλ ςσκί" καδί.
Ο Κακπνύξνγινπ πεξηγξάθεη απνθξηάηηθα δξώκελα κε κηα ηειεηνπξγηθή δηάζηαζε ζηελ
ύζηεξε νζσκαληθή Αζήλα: ζηα ιεγόκελα "ηαξάκαηα" θάπνηνο θνξνύζε πξνβηά δώνπ θαη έηξερε
ζηνπο δξόκνπο "θπξηνιεθηηθώο νξπόκελνο" θαη θξαηώληαο έλα ζθνππόμπιν · "δαηκνλησδώο
παξεθνινύζνπλ απηόλ άιινη, θξαπγάδνληεο θαη θξνηνύληεο δηάθνξα αληηθείκελα". Έθαλε, κε ιίγα
ιόγηα, ζηα "ηαξάκαηα" ηελ εκθάληζή ηεο ε δσώδεο θύζε ηνπ αλζξώπνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ
"αλαπνδνγπξίζκαηνο" ελόο θόζκνπ ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη απνηεινύζαλ θνκκάηη όρη ηεο θύζεο
αιιά ηνπ πνιηηηζκνύ. Ο ζόξπβνο πνπ πξνθαινύζαλ όζνη θπλεγνύζαλ ηνλ κεηακθηεζκέλν ζε δών
ελδερνκέλσο ζεσξνύληαλ όηη έδησρλε "ηα θαθνπνηά πλεύκαηα"6 -θαη κάιινλ είλαη απηόο πνπ έδσζε
ην όλνκά ηνπ ζην δξώκελν. Ο ηειεηνπξγηθόο θαη εζηκηθόο ραξαθηήξαο ησλ ηαξακάησλ πξνθύπηεη θη
από έλα άιιν πεξηζηαηηθό πνπ αλαθέξεη ν Κακπνύξνγινπ: θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ
1821, έλαο από ηνπο πνιινύο Αζελαίνπο πνπ είραλ θαηαθύγεη ζηε Σαιακίλα, επέζηξεςε ζηελ πόιε
γηα λα "παλεγπξίζεη" ηα Ταξάκαηα ληπκέλνο κε πξνβηά αξθνύδαο, "γηα ην θαιό", όπσο είπε. 7
Τέινο, ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζάηηξα, ε ειεπζεξνζηνκία ηνπ θαξλαβαιηνύ, εξρόηαλ λα
πξνζηεζεί ζηηο, πεξηνξηζκέλεο έζησ, ζπκβνιηθέο αλαηξνπέο ηεο ηάμεο ησλ πξαγκάησλ θαη ζηελ
πξνζσξηλή αληηζηξνθή ησλ θνηλσληθώλ ξόισλ κε ηελ κεηακθίεζε, θαη λα δώζεη έλαλ ηδηαίηεξν
ραξαθηήξα αλαζηάησζεο θαη ακθηζβήηεζεο ζηελ απνθξηάηηθε θνπιηνύξα.
Όια απηά ηα ζηνηρεία, όκσο, απνδπλακώζεθαλ ή εμαιείθζεθαλ. Τν θαξλαβάιη ηεο Αζήλαο,
αιιάδεη -θαη αιιάδεη ζπλερώο ζε όιε ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδσ, από ηελ Οζσκαληθή κέρξη ηνλ
κεζνπόιεκν. Πξώηε ζεκαληηθή ηνκή, όηαλ ε Αζήλα γίλεηαη πξσηεύνπζα ηνπ λένπ θξάηνπο θαη
εηζάγνληαη κνξθέο ηνπ αζηηθνύ επξσπατθνύ θαξλαβαιηνύ (όπσο ηα κπαι καζθέ θη νη επξσπατθνί
ρνξνί θαη κνπζηθή) από ηελ Απιή, ηηο πξεζβείεο θαη κεγαιναζηηθέο νηθνγέλεηεο πνπ εγθαζίζηαληαη
ζηελ πόιε. Σπγρξόλσο εκθαλίδνληαη θαηλνηνκίεο ζηε ιατθή θνπιηνύξα, είηε ηζαγελείο είηε
εηζαγόκελεο από ην θαξλαβάιη ησλ κεζνγεηαθώλ πόιεσλ: κάζθεο θαη ζηνιέο αληηθαζηζηνύλ
ζηαδηαθά ην κνπληδνύξσκα, ελώ από θάπνηα θάζε θαη κεηά αξρίδνπλ λα κεηακθηέδνληαη θη νη
γπλαίθεο. Νέα ζεάκαηα, όπσο ηα ξόπαια (γπκλάζκαηα αθξνβαηώλ), ην γατηαλάθη θαη ην
θνπθινζέαηξν ηνπ Φαζνπιή, αληηθαηέζηεζαλ ηα αγξνηηθνύ ηύπνπ «δηνλπζηαθά» δξώκελα.
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Αλαπηύζζνληαη καζθαξάηεο κε πην ειεύζεξεο ζεκαηηθέο απ' ό,ηη νη γάκνη, θεδείεο θιπ ηεο
παξάδνζεο θαη πνπ ζπρλά ζαηηξίδνπλ ηελ ηξέρνπζα πνιηηηθή επηθαηξόηεηα. Γεκηνπξγνύληαη λέεο
ηππνπνηεκέλεο καζθαξάηεο, εθδειώζεηο πνπ έρνπλ κηα ηππηθή δνκή: θαηεμνρήλ παξάδεηγκα ε
θακήια. Έρνπκε, ηέινο, απαγγειίεο θαη ζεαηξηθά ζθεηο ζηνπο δξόκνπο από ηνλ πνηεηή ηνπ θάξνπ.
Δπνρή αθκήο απηήο ηεο λέαο ιατθήο απνθξηάηηθεο θνπιηνύξαο ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο νη 2-3
πξώηεο δεθαεηίαο ηεο βαζηιείαο ηνπ Γεσξγίνπ.
Γεύηεξε ζεκαληηθή ηνκή, ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα. Τε δεθαεηία ηνπ 1880 αξρίδεη κηα νμεία
επίζεζε από δεκνζηνγξάθνπο, δηαλννύκελνπο θαη επηθαλείο αζηνύο ελάληηα ζηε ιατθή απνθξηάηηθε
θνπιηνύξα: νη εθδειώζεηο θαη ηα ζεάκαηά ηεο ήηαλ "αεδή" θαη θαθόγνπζηα, νη ιατθνί καζθαξάδεο
άθνκςνη θαη αλήζηθνη, ην ρηνύκνξ ηνπο ρπδαίν, νη ζηνιέο ηνπο βξώκηθεο θιπ. Ζ "ιεπηή αζελατθή
θνηλσλία", όπσο απηνπξνζδηνξηδόηαλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο "αεδεζηάηνπο ηελ ζέαλ" θαη
ξππαξνύο ιατθνύο καζθαξάδεο, δελ αξθέζηεθε ζηελ θξηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ, αιιά θαη πξνρώξεζε
ζε κηα επηρείξεζε αλακόξθσζεο ηνπ δεκόζηνπ ενξηαζκνύ ηεο απνθξηάο. Ζ Δζηία ην 1891
δηαηππώλεη ξεηά ηελ «ηδέα όπσο πνδεγεηήηαη [ν ιαόο] πεξί ηελ ξύζκηζηλ θαη ζπζηεκαηνπνίεζηλ
ησλ ενξηώλ θαη ησλ δηαζθεδάζεώλ ηνπ ζπκθώλσο πξνο ηαο ζεκεξηλάο απαηηήζεηο ηεο πξνόδνπ θαη
ηεο θαιαηζζεζίαο», θαζώο νη «θπζηθαί ηνπ θιίζεηο [ηνπ ιανύ] δελ είλαη πάληνηε ζύκθσλαη κε ηελ
εππξέπεηαλ». Κπξηόηεξνο κεραληζκόο κε ηνλ νπνίν ην πέηπρε ήηαλ ε ζέζπηζε κηαο απνθξηάηηθεο
παξέιαζεο ζηε Σηαδίνπ θαη ηελ Παλεπηζηεκίνπ από ην 1887 θ.ε. (αλ θαη όρη θάζε ρξόλν, θαη κέρξη
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910), ε νπνία θπξηάξρεζε ακέζσο ζηηο απνθξηάηηθεο εθδειώζεηο. Τα
κεγαιναζηηθά θνκηηάηα πνπ νξγάλσλαλ ηηο παξειάζεηο ζέζπηζαλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε
ζπκκεηνρή ζ' απηέο, απαγνξεύνληαο ηελ πνιηηηθή ζάηηξα θαη πξηκνδνηώληαο ηελ θνκςόηεηα θαη
ηελ πνιπηέιεηα έλαληη ηεο θνηλσληθήο ζάηηξαο. Τα αμηόινγα ρξεκαηηθά βξαβεία ήηαλ ζεκαληηθό
θίλεηξν γηα ηε καδηθή ζπκκεηνρή θαη γηα ηε ζπκκόξθσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ, ε νπνία θαηέιεμε
ζηε δηακόξθσζε καζθαξαηώλ αιιεγνξηθώλ, θνκςώλ, κε ιεπηό ή θαζόινπ ρηνύκνξ, πνπ έπαςαλ λα
πξνθαινύλ ην γέιην ζηνπο ζεαηέο ηνπο -όπσο δηακαξηύξνληαλ θαη ππνζηεξηθηέο, θαηά η' άιια, ηνπ
"εθπνιηηηζκνύ".
Ζ επηρείξεζε "έμεπγεληζκνύ" πήξε επίζεο ηε κνξθή επηρείξεζεο βαζέκαηνο απηνύ πνπ ν
Διίαο απνθάιεζε "δηαδηθαζία ηνπ πνιηηηζκνύ"8: δεηνύκελν ε επίηεπμε ελόο θαιύηεξνπ ειέγρνπ ησλ
νξκώλ όπσο ε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ε επηζεηηθόηεηα: δελ ήηαλ εύθνιε ππόζεζε, θαζώο ην
θαξλαβάιη παξαδνζηαθά απνηεινύζε πεξίνδν απειεπζέξσζεο θαη ησλ δύν. Δπηπιένλ, ζπλνιηθά ε
ηάζε ηεο επνρήο ήηαλ πξνο ηελ πην ειεύζεξε έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο, νπόηε ην
κνλαδηθό ζρεηηθό επίηεπγκα ηεο αζηηθήο εππξέπεηαο ήηαλ κάιινλ ε εμάιεηςε ησλ άζεκλσλ
γακνηξάγνπδσλ. Όζνλ αθνξά ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά, ηα θαηάθεξαλ θαιύηεξα. Αζθαιώο δελ
ζηακάηεζε πνηέ ηέηνηεο εθδειώζεηο, θαζώο ε πνξεία πξνο ηνλ “πνιηηηζκό” δελ είλαη ηόζν
8 Νόξκπεξη Διίαο, Η εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνύ: θνηλσληνγελεηηθέο θαη ςπρνγελεηηθέο έξεπλεο, Αζήλα 1997, 2 ηόκνη.

γξακκηθή θαη εμειηθηηθή όζν ηε ζέιεη ν Διίαο, σζηόζν ππήξμε ζαθήο πξόδνο. Τν 1931 έλαο
ζπληαμηνύρνο δηθαζηηθόο ζπκόηαλ ηελ πξώηε παξέιαζε ηνπ 1887 ζηελ νπνία ζπκκεηείρε σο
θνηηεηήο: ην πιήζνο πνπ ήηαλ καδεκέλν κπξνζηά ζηελ εμέδξα ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο έδεξλε όζνπο
καζθαξάδεο δελ βξαβεύνληαλ. Σήκεξα, ζρνιηάδεη, ην πνιύ πνιύ λα καο έξηρλαλ ραξηνπόιεκν.9 Ο
ραξηνπόιεκνο ήηαλ κηα άιιε εμέιημε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο βίαο, θαζώο ην
1899-1900 αληηθαηέζηεζε ηνλ θαζνπινπόιεκν πνπ πόλαγε.
Δπηπιένλ εθείλα ηα ρξόληα ε επξσπατθή κνπζηθή θαη ρνξνί επηθξαηεί νξηζηηθά επί ηεο
ειιεληθήο ηηο κέξεο ηεο απνθξηάο. Σηελ Αζήλα ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα πεξηνξίδνληαη ζηελ Καζαξά
Γεπηέξα θαη ζηνπο ρνξνύο ησλ εζληθνηνπηθώλ ζσκαηείσλ. Ενπξλάδεο θαη ληανύιηα παύνπλ λα
αλαθέξνληαη ζηα (ζπρλά πνιύ εθηελή) ξεπνξηάδ ησλ εθεκεξίδσλ από ηνπο δξόκνπο: ν ιόγνο πιένλ
είλαη γηα θηζάξεο θαη καληνιίλα. Σηα ζηελά ηεο Πιάθαο ην 1899 αθνύγνληαλ από ηα ζπίηηα ηα
παξαγγέικαηα ηεο θαληξίιηαο: επξόθεηην γηα κηα ηδηαίηεξα ζπληεξεηηθή ζπλνηθία, όπνπ ην 1872
πεηξνβνιήζεθε σο άληξν καζόλσλ έλα ζπίηη όπνπ δόζεθε κηα ζπλαπιία θιαζηθήο κνπζηθήο.
Τν ηίκεκα ηνπ "εθπνιηηηζκνύ" ήηαλ ν ζνβαξόο πεξηνξηζκόο ή θαη ε εμαθάληζε κεγάινπ
κέξνπο ησλ ιατθώλ απνθξηάηηθσλ εθδειώζεσλ, όπσο ε "γθακήια"· άιια ζεάκαηα, όπσο ην
γατηαλάθη, θαίλεηαη όηη νδεγήζεθαλ ζηελ επαγγεικαηνπνίεζε: ππάξρεη καξηπξία γηα δεκηνπξγία
κπνπινπθηώλ πνπ πεξηόδεπαλ θαη ζηελ επαξρία. Φαίλεηαη επίζεο όηη ε ζεαηξηθόηεηα σο ζηνηρείν
ηνπ θαξλαβαιηνύ πεξηνξίδεηαη -θαη δηαρσξίδεηαη: αθελόο ζεκεηώλεηαη ε άλνδνο ησλ απνθξηάηηθσλ
επηζεσξήζεσλ, αθεηέξνπ κνηάδεη λα δίλεηαη κεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ θνκςόηεηα ησλ ζηνιώλ θαη
κηθξόηεξε ζηελ πηνζέηεζε ελόο ξόινπ/κίκεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο, θαη ην θπξηόηεξν: εμαθαλίδνληαη
από ηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο νη καζθαξάηεο. Κξαηώ, βέβαηα, κηα επηθύιαμε γηα ην ηη αθξηβώο
γίλεηαη ζηηο ιατθέο γεηηνληέο, γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπκε ζαθώο ιηγόηεξεο πιεξνθνξίεο. Σπγρξόλσο
ππνβαζκίδεηαη ξηδηθά σο ραξαθηεξηζηηθό ηνπ αζελατθνύ θαξλαβαιηνύ ε ζάηηξα: ζεσξώ όηη θξίζηκν
ξόιν έπαημαλ εδώ νη πεξηνξηζκνί θαη νη θαηεπζύλζεηο πνπ είπακε όηη έδσζαλ νη νξγαλσηέο ησλ
παξειάζεσλ.
Όιεο απηέο νη εμειίμεηο επηηείλνληαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1910, νπόηε νη πόιεκνη
δεκηνπξγνύλ κηα ηδηαίηεξε θαηάζηαζε (πρ απαγνξεύνληαη νη κάζθεο). Σηηο πεγέο καο θαηαγξάθεηαη
όιν θαη ιηγόηεξν ν πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ηεο πξνγελέζηεξεο απνθξηάηηθεο θνπιηνύξαο, θαη
ην 1920 θπξηαξρνύλ πηα απόιπηα νη αλαθνξέο ζηνπο ρνξνύο ζε θέληξα δηαζθέδαζεο σο βαζηθή
κνξθή απνθξηάηηθεο ςπραγσγίαο. Ζ "ρνξνκαλία" ηνπ κεζνπνιέκνπ ζπληνλίζηεθε κε ηελ
απμαλόκελε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηε ζηξνθή ζε θέληξα ηόζν γηα ηηο απόθξηεο
όζν θαη γηα ηελ Καζαξά Γεπηέξα. Ζ ζηξνθή ζηα θέληξα έγηλε εηο βάξνο θπξίσο ηνπ δεκόζηνπ
θαξλαβαιηνύ, ησλ εθδειώζεσλ ησλ δξόκσλ, αιιά ζύκθσλα κε θάπνηεο πεγέο καο πεξηνξίζηεθαλ
θαη νη ζπγθεληξώζεηο ζηα ζπίηηα, νη "νηθνγελεηαθνί ρνξνί" ηελ Τπξηλή θιπ. Γηα ηηο απόθξηεο ζε
9 Νηθ. Γεξαθάξεο, Σειίδεο εθ ηεο ζπγρξόλνπ ηζηνξίαο, Αζήλα 1936, ζ.40.

ηδησηηθνύο ρώξνπο, πάλησο, ε πξόζβαζε πνπ καο παξέρνπλ νη πεγέο καο είλαη ζαθώο πνιύ
κηθξόηεξε.
Τελ παξαθκή ησλ παιηόηεξσλ κνξθώλ ηνπ θαξλαβαιηνύ ησλ δξόκσλ έξρνληαη ζην ηέινο
ηεο πεξηόδνπ πνπ κειέηεζα λα επηβεβαηώζνπλ νη πξνζπάζεηεο ζηήξημεο θαη αλαβίσζήο ηνπ από ηα
πάλσ, νη νπνίέο ην αληηκεησπίδνπλ ελ πνιινίο σο θνιθινξηθό ζέακα. Τν Λύθεην Διιελίδσλ
αλέιαβε ην 1916 ηνλ ενξηαζκό ηεο Καζαξάο Γεπηέξαο ζηηο Κνιώλεο, ελώ από ηα 1931 ην ηκήκα
ενξηώλ ηνπ ΔΟΤ αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε απηνύ πνπ απνθαιείηαη "απόθξηεο ηεο παιηάο
Αζήλαο" ζηελ Πιάθα θαη πξνζπαζεί λα αλαπαξαζηήζεη πξαθηηθέο θαη ζεάκαηα πνπ νπζηαζηηθά
είραλ εθιείςεη. Γελ θαηάθεξε, βέβαηα, λα ηα αλαβηώζεη, έθαλε όκσο ηελ Πιάθα επίθεληξν ηνπ
θαξλαβαιηνύ ζηελ Αζήλα γηα αξθεηέο δεθαεηίεο.
Πώο εξκελεύνπκε απηνύο ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο; Καηαξράο ππάξρνπλ εμειίμεηο πνπ είλαη
πην απξόζσπεο θαη πνπ ηηο πξνζεγγίδνπκε ζηε καθξά δηάξθεηα, όπσο ε δηαδηθαζία ηνπ πνιηηηζκνύ
γηα ηελ νπνία κηιάεη ν Διίαο. Ο αιθαβεηηζκόο, ε εθθνζκίθεπζε θαη ε λεσηεξηθόηεηα πεξηνξίδνπλ
ηόζν ηε καγηθή ζθέςε όζν θαη ηελ ηειεηνπξγηθή δηάζηαζε ζηηο γηνξηέο. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε
αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, θαζώο βαζαίλνπλ νη θαηαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο, αιιάδεη ηνπο
ηξόπνπο δηαζθέδαζεο -θαζώο θαη ε πξντνύζα επαγγεικαηνπνίεζε πνιιώλ πξαθηηθώλ. Έπεηηα,
θαζώο ε Αζήλα κεγαιώλεη θαη γίλεηαη όιν θαη ιηγόηεξν κηα θνηλσλία αιιεινγλσξηκίαο νη
απνθξηάηηθεο εθδειώζεηο απνζπώληαη από ηελ θνηλόηεηα: θπξηαξρεί ε δηάζηαζε ηεο
"θαηαλάισζεο" ελόο αζηηθνύ ζεάκαηνο έλαληη ηεο ζπιινγηθήο ζπκκεηνρήο ζηε δξαζηεξηόηεηα ηεο
θνηλόηεηαο θαη ηεο επηηέιεζεο εθδειώζεσλ από αλζξώπνπο πνπ απνηεινύζαλ πάλσ απ' όια κέιε
ηεο θνηλόηεηαο.
Σηνλ θακβά πνπ πθαίλνπλ απηέο νη πην καθξόζπξηεο θαη απξόζσπεο εμειίμεηο, έξρεηαη λα
πξνζηεζεί ε εκπξόζεηε δξάζε ησλ αλζξώπσλ ζηε βξαρεία θαη κέζε δηάξθεηα. Δδώ μερσξίδεη ε
δξάζε ηεο εθζπγρξνληζηηθήο κεξίδαο ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηελ νπνία
αλαθεξζήθακε, θαη ε νπνία είρε πνηθίινπο ζηόρνπο:
--ηε δεκηνπξγία ελόο "πνιηηηζκέλνπ" δεκόζηνπ θαξλαβαιηνύ πνπ ζα γηλόηαλ πόινο
πξνζέιθπζεο επηζθεπηώλ ζηελ πόιε θαη ζα αλαβάζκηδε ηε ζέζε ηεο Αζήλαο ζηνλ θαληαζηαθό
ράξηε ησλ ζεκαληηθώλ θέληξσλ ηνπ πνιηηηζκέλνπ θόζκνπ (αο ζπκεζνύκε θαη όηη ην 1896 γίλνληαη
ζηελ Αζήλα νη πξώηνη Οιπκπηαθνί αγώλεο)
--ηελ “αλάθηεζε” ησλ δξόκσλ ηνπ θέληξνπ, όπνπ θαηεμνρήλ βξίζθνληαλ νη θαηνηθίεο ηεο
ειίη
--ηελ ελζσκάησζε ησλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ πξόζθαησλ εζσηεξηθώλ κεηαλαζηώλ ζηελ Αζήλα
θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αζηηθήο πνιηηηζκηθήο θαη πνιηηηθήο εγεκνλίαο πάλσ ηνπο
--ηελ ελνπνίεζε ησλ δηαθόξσλ αζηηθώλ κεξίδσλ ππό ηελ εγεκνλία ηεο “ρξεκαηηθήο

αξηζηνθξαηίαο”10: ζα κπνξνύζε λα γίλεη ιόγνο γηα κηα αλαζπγθξόηεζε ηεο αζηηθήο ηάμεο από ηε
δεθαεηία ηνπ 1870 θ.ε.
Βεβαίσο, όπνπ ππάξρεη θπξηαξρία θαη εγεκνλία, ππάξρνπλ θαη αληηζηάζεηο ζ' απηήλ. Απηέο
κπνξεί λα έπαηξλαλ δηάθνξεο κνξθέο: γηα παξάδεηγκα κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηηο θσλαζθίεο ηεο
"πξόγθαο" ζηνπο δξόκνπο ηε δεθαεηία ηνπ 1900 σο κηα κνξθή αληίζηαζεο ζηελ επηαμία ηεο
"πνιηηηζκέλεο απνθξηάο" -όπσο θαη ηελ επηκνλή νξηζκέλσλ ζηνλ θαζνπινπόιεκν. Τέηνηεο
πξαθηηθέο, πάλησο, ππνθαηαγξάθνληαη ζηηο πεγέο καο: πην πνιιά κπνξνύκε λα κάζνπκε γηα ηηο
αληηζηάζεηο πνπ πξνέβαιαλ ζπληεξεηηθά θνκκάηηα ηεο ειίη ή ε εθθιεζία. Παξ' όι' απηά, είλαη ιίγα
θαη ηα δείγκαηα αξζξσκέλεο θξηηηθήο ζηε λέα αζηηθή απνθξηάηηθε θνπιηνύξα πνπ ζπλαληάκε ζε
νξηζκέλα έληππα· θξηηηθή ζην όλνκα ηνπ παηξνπαξάδνηνπ (ζε αληίζεζε κε ηνλ εθζπγρξνληζκό),
ηνπ έζλνπο (ζε αληίζεζε κε ηελ εηζαγσγή μέλσλ ζπλεζεηώλ) ή ηνπ ιανύ (ζε αληίζεζε κε ηελ
"αξηζηνθξαηία").
Ωο έκκεζε καξηπξία γηα ηελ αδπλακία ησλ αληηζηάζεσλ -ή, αληίζηξνθα, γηα ηελ ηζρύ ηεο
εγεκνληθήο επίζεζεο ησλ εθζπγρξνληζηώλ αζηώλ-, κπνξεί λα ζεσξεζεί ε απνπζία ζνβαξώλ
πξνζπαζεηώλ ελζσκάησζεο ζηνηρείσλ ηεο ιατθήο απνθξηάηηθεο θνπιηνύξαο ζηηο παξειάζεηο θαη
δεκηνπξγίαο κηαο λέαο ζύλζεζεο, ζε κηαλ επνρή αλόδνπ ηνπ δεκνηηθηζκνύ, ηεο εζνγξαθίαο ζηε
ινγνηερλία θαη ηα εηθαζηηθά, ηνπ ιανγξαθηθνύ ελδηαθέξνληνο -δηεξγαζίεο όιεο πνπ απέδηδαλ αμία
ζηνλ αγξνηηθό πνιηηηζκό θαη όρη ζηνλ ιατθό ησλ πόιεσλ. Σηελ αδπλακία ησλ αληηζηάζεσλ ζα
ζπλέβαιε ε ηζρπξή ζπκβνιηθή αμία ηνπ "εμεπξσπατζκνύ" (κε ηνλ νπνίν ζπλδέζεθε ε λέα
απνθξηάηηθε θνπιηνύξα θαη ε θξηηηθή ηεο παιηάο), θαη θπζηθά ε αύμεζε ηεο ηζρύνο ηεο αζηηθήο
ηάμεο, από νηθνλνκηθή αιιά θαη από δεκνγξαθηθή άπνςε: ζηελ Αζήλα εγθαζίζηαληαη όιν θαη
πεξηζζόηεξεο αζηηθέο νηθνγέλεηεο από επαξρία θαη Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, ελώ απμάλεηαη ελ
γέλεη ν ζπγθεληξσηηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ -θαη ε ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ
θεθαιαίνπ.
Τέινο, ζα αλαθεξζώ ηειεγξαθηθά ζην θύιν θαη ηνλ ρώξν, όπσο ππνζρέζεθα ζηνλ ηίηιν ηεο
αλαθνίλσζήο κνπ. Ζ πξνζπάζεηα εκβάζπλζεο ηεο αζηηθήο εγεκνλίαο ζηελ Αζήλα ηνπ 1890
ζπληνλίζηεθε κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο έκθπιεο ζρέζεηο, θαη εληζρύζεθε απ' απηέο. Οη γπλαίθεο
ηελ επίκαρε πεξίνδν αξρίδνπλ λα δηεπξύλνπλ ηηο ειεπζεξίεο ηνπο θαη ηηο δπλαηόηεηεο παξνπζίαο
ζηνλ δεκόζην ρώξν. Ζ θαηάθηεζε κεγαιύηεξεο ειεπζεξίαο κεηαθίλεζεο ζηελ πόιε ζπλδέζεθε κε
ηε ζπξξνή γπλαηθώλ ζηνπο θεληξηθνύο δξόκνπο ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηεο απνθξηάο ζηα 19121916. Τελ εμέιημε απηή ηε δηεπθόιπλε ε δεκηνπξγία ελόο "πνιηηηζκέλνπ ρώξνπ" ζην θέληξν ηεο
Αζήλαο, κε πεξηζζόηεξε αβξόηεηα θαη ιηγόηεξε βία, όπνπ παξά ηελ αλσλπκία νη παξελνριήζεηο
θαη νη "αζρεκίεο" δηαηεξνύληαλ ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. Σ' απηό ην πεδίν ε αζηηθή θνπιηνύξα
10 Τνλ όξν ρξεζηκνπνηεί ν Αζαλάζηνο Μπνρώηεο, Η ξηδνζπαζηηθή δεμηά. Αληηθνηλνβνπιεπηηζκόο, ζπληεξεηηζκόο θαη
αλνινθιήξσηνο θαζηζκόο ζηελ Ειιάδα 1864-1911, Αζήλα 2003.

κπνξνύζε λα δηεπξύλεη ηελ απήρεζε θαη ηηο ζπκκαρίεο ηεο: ραξαθηεξηζηηθά, νη γπλαίθεο
αλαθέξνληαη από ρξνλνγξάθν ηεο επνρήο σο θηλεηήξηα δύλακε θαη ηεο ζηξνθήο πξνο ηα θέληξα
δηαζθέδαζεο. Δλδερνκέλσο επεηδή ζηα ζπκθξαδόκελα ηεο αζηηθήο απνθξηάηηθεο θνπιηνύξαο θαη
ηεο δηάρπζήο ηεο κπνξνύζαλ λα παίδνπλ έλαλ πην ελεξγό ξόιν από απηόλ ηνπ ζεαηή ησλ ζεακάησλ
ηεο ιατθήο απνθξηάο.

