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Αντί Προλόγου
Ο όγδοος τόμος των εργασιών των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
της Ιστορικής Δημογραφίας του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου περιλαμβάνει μελέτες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπως π.χ. τη
σχέση ανάμεσα
στη δημογραφία και την οικονομία, την υγεία και τη δημογραφία, καθώς και την
εκπαίδευση, την ιστορία, την κοινωνική ασφάλιση και τα σωφρονιστικά ιδρύματα
αφενός και τη δημογραφία αφετέρου. Η θεματολογία σχετίζεται με την ποικιλία των
σεμιναριακών μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένους διδάσκοντες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και αφορούσαν ένα μεγάλο εύρος πεδίων
έρευνας των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, με επίκεντρο τη μελέτη των
ιστορικοδημογραφικών φαινομένων. Πρόκειται επίσης, όπως συνέβη και με τους προηγούμενους τόμους, για ένα εκδοτικό βήμα που προσφέρεται στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές, προκειμένου να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να καταγράψουν τα ενδιαφέροντά τους και να εκθέσουν την πορεία των ερευνών τους σε θέματα Ιστορικής
Δημογραφίας. Στο τέλος του τόμου συνεχίζεται η προσπάθεια έκδοσης εργασιών διδασκόντων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σε συνεργασία με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (του κύκλου 2012-2014), με τίτλο: «Η γαμηλιότητα στους Παξούς
(1850-1932): Δημογραφική προσέγγιση».
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Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ EΔΕΣΣΑ (1930-1950)
Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να παρουσιάσει τη Μέση Εκπαίδευση στην πόλη
της Έδεσσας από το 1930 έως και το 1950. Ειδικότερα μελετάται η περίπτωση του
Γυμνασίου Έδεσσας, όπως αυτή διαγράφεται μέσα από το αρχειακό του υλικό. Στόχο
έχει να αναδείξει πώς οι τρεις αυτές σημαντικές δεκαετίες αφήνουν τα δικά τους ίχνη
στη φοίτηση των μαθητών του Γυμνασίου Έδεσσας.
Σημαντικά ιστορικά γεγονότα σημάδεψαν έντονα την παγκόσμια, την ελληνική,
αλλά και την τοπική ιστορία αυτές τις δύο δεκαετίες. Η διεθνής οικονομική κρίση
του 1932 και η ελληνική χρεοκοπία, η δικτατορία, ο παγκόσμιος πόλεμος, η κατοχή,
ο εμφύλιος, η προσπάθεια οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης. Ο Νομός
Πέλλας βιώνει τα γεγονότα αυτά με μεγάλες αλλαγές στη δημογραφική, οικονομική
και κοινωνική του οντότητα. Η παιδεία, παρά τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τα χρόνια αυτά, ειδικά την περίοδο της Κατοχής, ακολουθεί το δικό της
δρόμο εξέλιξης. Την περίοδο αυτή η Μέση Εκπαίδευση στην πόλη της Έδεσσας είναι
συνυφασμένη με το μοναδικό της Γυμνάσιο, το οποίο και αποτελεί για αρκετά χρόνια
το μοναδικό εκπαιδευτικό κέντρο σε επίπεδο νομού, τουλάχιστον μέχρι και τη δεκαετία του 1940.
Τα στοιχεία της έρευνάς μας αντλήθηκαν από την αρχειακή έρευνα που έγινε στα
Γ.Α.Κ Ν. Πέλλας, και πιο συγκεκριμένα σε εκπαιδευτικά αρχεία που αφορούν σε έγγραφα του σχολείου, κυρίως σε αλληλογραφία του σχολείου με το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και στο αρχείο που τηρεί το 1ο Ενιαίο Λύκειο Έδεσσας, στα μαθητολόγια,
στους ειδικούς και γενικούς ελέγχους. Δυστυχώς, δεν υπάρχει το αρχείο του Γυμνασίου Θηλέων, που λειτούργησε το 1942, καθώς καταστράφηκε από πυρκαγιά. Ελλείψει
του αρχείου αυτού μελετάται το Γυμνάσιο Έδεσσας ως μικτό σχολείο για την περίοδο
1930-1941 και έπειτα ως Γυμνάσιο Αρρένων Έδεσσας για την περίοδο 1942-1950.
Σκοπός της μελέτης μας είναι η επιβεβαίωση της υπόθεσης πως οι τρεις αυτές ταραγμένες δεκαετίες 1930-1950 αφήνουν τα δικά τους ίχνη στη φοίτηση των μαθητών
του Γυμνασίου Έδεσσας. Συγκεκριμένα να αποτυπώσει τη ροή του μαθητικού πληθυσμού σε όλη την περίοδο και να καταδείξει πως συμπεριφέρονται μεταβλητές, όπως
το φύλο, η κοινωνική προέλευση, η γεωγραφική προέλευση στην τροχιά που διανύουν
οι μαθητές εντός τους εκπαιδευτικού οργανισμού σε καθεμιά από αυτές τις δεκαετίες.
Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος επελέγη λόγω της ιστορικής της σπουδαιότητας, καθώς περιλαμβάνει τρεις σημαντικές στιγμές για τη μετέπειτα εξέλιξη της χώρας. Η δεκαετία του 1930 αποτελεί μια δεκαετία οικονομικής αναδιάρθρωσης, αλλά
και έντονων πολιτικών διεργασιών. Η δεκαετία του 1940 θεωρείται μια συγκρουσιακή
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δεκαετία με πολλά δεινά για τη χώρα και τον πληθυσμό της και αυτή του 1950 μια δεκαετία ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους. Η επιλογή, λοιπόν, αυτών των χρονικών ορίων αποσκοπεί στο να παρουσιάσει το κατά πόσο οι τρεις αυτές ιδιαίτερες
χρονικά στιγμές, επηρεάζουν τη ροή του μαθητικού πληθυσμού.
Η εργασία εκτείνεται σε τρία κεφάλαια:
Το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται τα ιστορικά, δημογραφικά και εκπαιδευτικά
δεδομένα του τόπου και του πληθυσμού της Έδεσσας. Ειδικότερα, αναφέρεται στην
πόλη της Έδεσσας, στον πληθυσμό της και στα ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά και
εκπαιδευτικά δεδομένα της πόλης την περίοδο 1930-1950.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Μέση Εκπαίδευση στην πόλη της Έδεσσας
και επιχειρείται η ανάλυση του μαθητικού πληθυσμού του Γυμνασίου κατά την εξέλιξή
του στο χρόνο.
Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στην πληθυσμιακή ανάλυση του μαθητικού του πληθυσμού κατά τις δύο περιόδους στις οποίες χωρίζεται η μελέτη μας, αυτήν του 19301941 όπου το σχολείο λειτουργεί ως Μικτής Φοίτησης και αυτήν του 1942-1950 όπου
το σχολείο λειτουργεί ως Γυμνάσιο Αρρένων. Τέλος, η ομάδα των ορφανών μαθητών
αναλύεται χωριστά, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του μαθητικού δυναμικού με τα δικά του χαρακτηριστικά και συνθήκες φοίτησης.
Φαίνεται πως τα ποσοστά φοίτησης στη μέση εκπαίδευση, αλλά και στην εκπαίδευση γενικότερα κλιμακώνονται και ιεραρχούνται με το κριτήριο της απόστασης.
Αυτή η ιεραρχημένη κλιμάκωση είναι εν μέρει και η αιτία, αλλά και το αποτέλεσμα,
της ιεραρχημένης και κλιμακωμένης διαφοροποιήσεως των κοινωνικοπολιτιστικών
επιπέδων των πληθυσμών των περιφερειών (απόσταση από το κοντινότερο Γυμνάσιο). Ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός του Γυμνασίου Έδεσσας παρουσιάζει δια-

Πίνακας 1:
Τόπος Κατοικίας μαθητών Γυμνασίου Έδεσσας 1930-1950
Πηγή: Γενικοί Έλεγχοι Γυμνασίου Έδεσσας 1930-1950
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κυμάνσεις στην πορεία του. Το Γυμνάσιο Έδεσσας εξυπηρετεί τους μαθητές τόσο της
πόλης της Έδεσσας όσο και των γύρω περιοχών, για αρκετά χρόνια δε τους μαθητές
ολόκληρου του Νομού.
Αναφορικά με την εξέλιξη του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά την περίοδο
1930-1950 στο Γυμνάσιο Έδεσσας, παρατηρούμε αρκετές αυξομειώσεις στις τιμές του,
γεγονός το οποίο συνδέεται άμεσα με την ταραγμένη ιστορική περίοδο την οποία
μελετάμε. Έτσι, μια πρώτη μείωση, αν και σχετικά μικρή, παρατηρείται την επόμενη
αμέσως χρονιά από αυτήν που αποτελεί την αρχή της μελέτης μας, δηλαδή, το έτος
1931 με τον αριθμό των μαθητών να ελαττώνεται στους 83 από τους 102 του παρελθόντος έτους, 1930. Ο αριθμός τους αυξάνεται το έτος 1932 και μέχρι και το έτος 1934
ακολουθεί μια σχετικά σταθερή πορεία. Ωστόσο, τη σχολική χρονιά 1935 παρατηρούμε και πάλι μια σημαντική μείωση του αριθμού τους στους 63 μαθητές, αριθμός ο
οποίος αποτελεί και το μικρότερο μέχρι στιγμής. Η δικτατορία του Κονδύλη το 1935
πέρα από τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αναταραχές τις οποίες προκάλεσε, ανέστειλε και την εκπαιδευτική ανακαινιστική προσπάθεια που είχε ξεκινήσει με
τη μεταρρύθμιση του 1929. Παράλληλα, ανεστάλη και ο νόμος που προέβλεπε την
εισαγωγή στις Παιδαγωγικές ακαδημίες μαθητών με απολυτήριο Γυμνασίου ή πρακτικού Λυκείου μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις1. Η καθαρεύουσα επανέρχεται
στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου και το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας καταργείται στα Γυμνάσια. Οι λόγοι αυτοί συναρτήσει των ευρύτερων
ιστορικών συνθηκών συνετέλεσαν σημαντικά στη μείωση του μαθητικού πληθυσμού.
Από το 1936 έως το 1938 παρατηρείται σταδιακή αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων στο Γυμνάσιο Έδεσσας. Μάλιστα το έτος 1938 καταγράφεται και η μεγαλύτερη αύξηση, για όλη τη μελετώμενη περίοδο, με τον αριθμό των φοιτώντων
στο σχολείο να ανέρχεται στους 174. Το 1937 με τον Αναγκαστικό Νόμο 7702 το καθεστώς της 4ης Αυγούστου αναδόμησε το εκπαιδευτικό σύστημα και επέβαλλε την
επιστροφή στο σχολείο όλων των παιδιών που το είχαν εγκαταλείψει. Από το έτος
1938 όμως κι έπειτα ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο σχολείο μειώνεται συνεπεία
της εκπαιδευτικής αντιμεταρρύθμισης το 1937 του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου
και της συρρίκνωσης του δημοτικού σχολείου. Με το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο του
Μεταξά το 1937 και την αλλαγή στη διάρθρωση των σχολικών βαθμίδων αρχίζει μια
μεγάλη μαθητική διαρροή, ήδη από το δημοτικό σχολείο. Το 1937 θα γραφούν στο
δημοτικό 281.000 παιδιά και από αυτά θα φθάσουν στη Δ΄ δημοτικού μόλις 140.000.
Με τις αλλαγές του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου συρρικνώθηκε το δημοτικό και
περιορίστηκε το δικαίωμα μόρφωσης στα παιδιά από κατώτερες κοινωνικές τάξεις3.
1.
2.
3.

βλ. Νόμος 5802: «Περί ιδρύσεως Παιδαγωγικών Ακαδημιών», Αριθμός Εφημερίδας Κυβερνήσεως
286, Τεύχος Α, 25/29 Σεπτεμβρίου 1933
βλ. Αναγκαστικός Νόμος 770/3.7.37, ΦΕΚ 56Α/14.2.1939
βλ. Ρ., Ιμβριώτη, Παιδεία και κοινωνία – Ελληνικά εκπαιδευτικά προβλήματα, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1983, σ. 20
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Τα επόμενα χρόνια, οι μαθητές του Γυμνασίου ελαττώνονται σημαντικά, αντικατοπτρίζοντας πλήρως την εικόνα της ελληνικής κοινωνίας την περίοδο της Κατοχής.
Ειδικότερα, το έτος 1943 καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση στον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών, μόλις στους 30, γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί από τις ζημιές
που προκάλεσαν στο σχολείο οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής καταστρέφοντας τη
στέγη και κουφώματα. Για το έτος 1944 δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία, όμως κατά
το έτος 1945 παρατηρούμε ότι το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών φθάνει σε
προπολεμικά επίπεδα. Μια μικρή μείωση παρατηρείται και πάλι το έτος 1946, ίσως
λόγω της επιτάξεως του σχολείου από το στρατό για κάποιες ημέρες. Τα χρόνια 1947,
1948, 1949, 1950 ο αριθμός των μαθητών του Γυμνασίου Έδεσσας παραμένει σχετικά
σταθερός με μικρές μόνο αυξομειώσεις.

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΡΕΝΕΣ
ΘΗΛΕΙΣ

Διάγραμμα 1:
Εξέλιξη Μαθητικού Πληθυσμού 1930-1950

Πηγή: Γενικοί Έλεγχοι Γυμνασίου Έδεσσας 1930-1950

Διάγραμμα 2:
Μέσος όρος ηλικίας πρώτης εγγραφής

Πηγή: Γενικοί Έλεγχοι Γυμνασίου Έδεσσας 1930-1950
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Παρόλο που τα κορίτσια όλα αυτά τα χρόνια μειονεκτούν αριθμητικά έναντι των
αγοριών, παρατηρούμε πως υπάρχει μια διαρκώς ανοδική πορεία στον αριθμό τους.
Το 1933 θα ψηφισθεί ο Νόμος 5802 για τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες4. Με το νόμο
αυτό οι ακαδημίες γίνονται δίχρονες και η φοίτηση σε αυτές προϋποθέτουν απολυτήριο γυμνασίου ή πρακτικού λυκείου και επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις. Έτσι, πολλά
κορίτσια εγγράφονται στο σχολείο με σκοπό να φοιτήσουν μετά το πέρας των σπουδών τους στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες παίρνοντας το δίπλωμα της δασκάλας5.

Διάγραμμα 3:
Κοινωνική προέλευση μαθητών (κριτήριο: επάγγελμα πατρός) 1930-1950
Πηγή: Γενικοί Έλεγχοι Γυμνασίου Έδεσσας 1930-1950

Η κοινωνική προέλευση των μαθητών του Γυμνασίου Έδεσσας, σύμφωνα πάντα με
το επάγγελμα πατρός, όπως αυτό καταγράφεται στα μαθητολόγια, σκιαγραφεί το πώς
διαμορφώνεται ο κοινωνικός ιστός της περιοχής τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο,
την άποψη που επικρατεί για το σχολείο και την αναγκαιότητά του ανάλογα με την
κοινωνικοοικονομική βαθμίδα, τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους σχολείο.
Η σχολική πορεία των δύο φύλων τα έτη αυτά δείχνει μια υπεροχή των κοριτσιών
έναντι των αγοριών στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αυτό ίσως οφείλεται στο
γεγονός πως καθώς τα κορίτσια πρέπει να υπερπηδήσουν πολλά εμπόδια, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, όταν τους παρέχεται αυτό το δικαίωμα, είναι αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής από μέρους τους, και όχι παρότρυνσης
όπως πολλές φορές συμβαίνει με τα αγόρια. Έτσι, την ευκαιρία που τους δίνεται να
μορφωθούν, τα κορίτσια φαίνεται να την αξιοποιούν καλύτερα από τα αγόρια.
Δεν είναι, όμως, μόνο η σχολική επιτυχία που δείχνει μια υπεροχή των θηλέων μαθητριών έναντι των αρρένων. Οι μέσοι όροι βαθμολογίας των δύο φύλων ανά κοόρτη
παρουσιάζουν μια πιο σαφή εικόνα της φοίτησης τους. Αν και αριθμητικά λιγότερα
4.
5.

βλ. Νόμος 5802: «Περί ιδρύσεως Παιδαγωγικών Ακαδημιών», Αριθμός Εφημερίδας Κυβερνήσεως
286, Τεύχος Α, 25/29 Σεπτεμβρίου 1933
βλ. Χ. Σακελαρίου, ό.π., σ. 20
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Διάγραμμα 4:
Κατανομή μαθητών ανάλογα με τη σχολική τους επιτυχία 1930-1950
Πηγή: Γενικοί Έλεγχοι Γυμνασίου Έδεσσας 1930-1950

τα κορίτσια, λόγω της ανισότητάς τους στην εκπαίδευση, ωστόσο κατά τη μετάβασή τους από τη μια τάξη στην άλλη τυγχάνουν υψηλότερης βαθμολογίας αυτής των
αγοριών.
Οι παραπάνω αποτυπώσεις, ωστόσο, παρέχουν μόνο μια γενική εικόνα της φοίτησης των παιδιών στο Γυμνάσιο Έδεσσας. Τα επιμέρους ερωτήματα σχετικά με την
πορεία που αυτά διαγράφουν από την πρώτη ημέρα που εγγράφονται στο Γυμνάσιο
μέχρι και την ημέρα που φεύγουν από αυτό, δημιουργήθηκε η ανάγκη να απαντηθούν
πιο εξειδικευμένα. Προκειμένου, λοιπόν, για την πληρέστερη απάντηση των ερωτημάτων αυτών δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή στήλη στη βάση δεδομένων, αυτή της
συνολικής πορείας και της συνολικής προόδου οι οποίες αποδόθηκαν ανά κοόρτη6,
αλλά και ανά έτος.
Αναφορικά με τη συνολική πορεία των μαθητών, δηλαδή με το αν αυτοί ολοκλήρωσαν ή όχι τις σπουδές τους στη Μέση Εκπαίδευση παρατηρούμε ότι η κοόρτη του
1931 δείχνει να κατέχει το υψηλότερο ποσοστό αρρένων που ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους και παίρνουν απολυτήριο από το Γυμνάσιο, 54,05% ενώ ανάλογα παρουσιάζει και το μικρότερο ποσοστό εγκατάλειψής του. Για τις θήλεις όμως το υψηλότερο
ποσοστό σχολικής επιτυχίας, και κατ’ επέκταση τα μικρότερα σχολικής διαρροής καταγράφονται κατά το έτος 1937, έτος κατά το οποίο παρουσιάζεται και αύξηση του
αριθμού των κοριτσιών που εγγράφονται στο σχολείο.
Οι κοόρτες που εγγράφονται κατά τα εμπόλεμα χρόνια παρουσιάζουν αρκετά
υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης με ενδεικτική την αποτύπωση για τις μαθήτριες κατά
τα έτη 1939, 1940, 1941 όπου καμιά μαθήτρια δεν τελειώνει το σχολείο, ενώ όλες
φαίνονται να διαρρέουν. Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε πως η ανάλυση της
6. Κοόρτη ονομάζεται το σύνολο των ατόμων που χαρακτηρίζονται από ένα κοινό συμβάν κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή μίας μελέτης κοόρτης είναι ο σαφής
ορισμός των ομάδων, δηλαδή των γενεών, των προκαθορισμένων εκείνων πληθυσμών που χαρακτηρίζονται από ένα κοινό συμβάν στη διάρκεια της ίδιας περιόδου.
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Διάγραμμα 5:
Μέσος όρος βαθμών ανά κοόρτη & φύλο 1930-1950
Πηγή: Γενικοί Έλεγχοι Γυμνασίου Έδεσσας 1930-1950

Διάγραμμα 6:
Συνολική πορεία ανά κοόρτη & φύλο 1930-1950
Πηγή: Γενικοί Έλεγχοι Γυμνασίου Έδεσσας 1930-1950
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κοόρτης για τα αγόρια δείχνει μια σαφή κατίσχυση της σχολικής διαρροής έναντι
της σχολικής επιτυχίας με εξαίρεση μονάχα το έτος 1931. Και για τα κορίτσια όμως
περίπου ίδια είναι η εικόνα για όλες τις κοόρτες εκτός από αυτές του 1930 και 1931.
Ωστόσο, τα ποσοστά της σχολικής διαρροής των κοριτσιών αποτυπώνονται μικρότερα από τα αντίστοιχα από αυτά των αγοριών, αναλογικά με τον πληθυσμό τους. Τα
υψηλότερα αυτά ποσοστά των αρρένων μαθητών στην εγκατάλειψη του σχολείου δικαιολογούνται ίσως λόγω των πιέσεων που τους ασκούνται για πρόωρη ένταξη στην
αγορά εργασίας.
Τα κορίτσια, λοιπόν, που φοιτούν την περίοδο αυτή στο Γυμνάσιο Έδεσσας φαίνεται να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, καθώς και να αποκτούν απολυτήριο γυμνασίου σε μεγαλύτερο βαθμό από τα αγόρια. Τα ποσοστά πλήρους φοίτησης και απόκτησης απολυτηρίου, μάλιστα, διαμορφώνονται στο 33,81% και στο 25,46% αντίστοιχα.
Η σχολική διαρροή αποτυπώνεται μεγαλύτερη για τα αγόρια ανεξάρτητα τα αίτια αυτής και μικρότερη για τα κορίτσια, αν και το φαινόμενο της σχολικής διαρροής δε θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται με την οπτική του φύλου, αφού ουσιαστικά πλήττει και τα
δύο φύλα, αλλά για διαφορετικούς λόγους.
Η περίπτωση της διακοπής για άλλους λόγους (λόγω ασθενείας, εκπαιδευτικών
τελών και άλλα) κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα στις αιτίες εγκατάλειψης
του σχολείου. Για τα αγόρια το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται υψηλότερο του μισού,
61,25% επί του συνόλου των φοιτώντων, ενώ για τα κορίτσια λίγο μικρότερο, κοντά
στο 54,83%. Η σταδιακή εγκατάλειψη του σχολείου λόγω αδυναμίας παρακολούθησης των μαθημάτων αποτελεί μια ακόμα αιτία σχολικής διαρροής. Αυτή αποτυπώνεται με την ένδειξη «απόρριψη λόγω απουσιών» και αγγίζει το 7,64% για τα αγόρια
και το 1,99% για τα κορίτσια. Οι μετεγγραφέντες αποτελούν ένα ακόμα κομμάτι του
μαθητικού δυναμικού που διαρρέει την περίοδο αυτή από το σχολείο. Με τις θήλεις
να έχουν ποσοστό διπλάσιο από αυτό των αρρένων, 6,53% και 3,92% αντίστοιχα, βλέ-

Διάγραμμα 7:
Κατανομή ορφανών μαθητών επί του συνόλου του πληθυσμού των ορφανών μαθητών του
Γυμνασίου Έδεσσας 1930-1950
Πηγή: Γενικοί Έλεγχοι Γυμνασίου Έδεσσας 1930-1950
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πουμε ότι η μαθητική κινητικότητα από και προς το σχολείο ήταν σημαντική. Τα μικρότερα ποσοστά στην εγκατάλειψη του σχολείου κατέχουν οι μαθητές εκείνοι που
διακόπτουν τη φοίτησή τους λόγω θανάτου, με αυτά να παρουσιάζονται ισόποσα και
για τα δύο φύλα στο 0,28% του συνόλου του ανδρικού και γυναικείου πληθυσμού.
Σημαντικό κομμάτι του μαθητικού δυναμικού αποτελεί αυτό των ορφανών μαθητών. Κατέστη αναγκαίο να διακριθεί η κατηγορία αυτή, γιατί ο αριθμός των μαθητών
αφενός είναι μεγάλος και αφετέρου επειδή ως πληθυσμιακή ομάδα μέσα στο σχολείο
έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι η απουσία του πατέρα λειτουργεί
καταλυτικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και στην περαιτέρω εξέλιξη του
παιδιού.
Η εικόνα της σχολικής πορείας των μαθητών δείχνει ότι αυτοί εγκαταλείπουν το
σχολείο σε ποσοστό 71,91%, ενώ μόνο το 22,99% καταφέρνει να ολοκληρώσει τις
σπουδές του και να πάρει απολυτήριο από το Γυμνάσιο. Ένα μικρό ποσοστό από αυτούς φαίνεται να μετεγγράφεται προς γυμνάσια των όμορων νομών, και κυρίως προς
αυτά της Θεσσαλονίκης.
Τα κορίτσια και σε αυτήν την κατηγορία μαθητών, παρ’ ότι αριθμητικά υπολεί-

Διάγραμμα 8:
Μέσος όρος ηλικίας πρώτης εγγραφής ορφανών μαθητών.
Πηγή: Γενικοί Έλεγχοι Γυμνασίου Έδεσσας 1930-1950
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πονται από τους άρρενες, είτε λόγω μεγαλύτερης αδυναμίας πρόσβασης στη μέση
εκπαίδευση, είτε γιατί το σχολείο που μελετάμε μετατρέπεται από μικτό σε Γυμνάσιο
Αρρένων το 1942, ωστόσο παρουσιάζονται να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα αγόρια. Από το 75,32% που απαρτίζουν οι ορφανοί άρρενες μαθητές μονάχα το 14,47% αυτών ολοκληρώνει τη φοίτησή του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παίρνοντας απολυτήριο. Για τα κορίτσια η αποτύπωση είναι καλύτερη
και δείχνει αυτές να κατέχουν το 24,68% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού των
ορφανών εκ των οποίων το 8,52% αποφοιτά.
Οι δύσκολες ιστορικά συνθήκες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη φοίτηση των
μαθητών αυτών, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής κανένα από τα παιδιά αυτά
δεν πήρε απολυτήριο. Τα κορίτσια, μάλιστα, φαίνονται να επηρεάζονται περισσότερο,
αφού από τις 4 μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο το 1940 και οι 4 διακόπτουν τη
φοίτησή τους ενώ το 1941 καμιά ορφανή μαθήτρια δε φοιτά στο Γυμνάσιο. Από τις
αιτίες που αφορούν στην εγκατάλειψη του σχολείου η «διακοπή για άλλους λόγους»
αποτελεί τη συνηθέστερη και για τα δύο φύλα. Τα αγόρια σε μεγαλύτερο ποσοστό
και τα κορίτσια σε μικρότερο φαίνεται να εγκαταλείπουν το σχολείο λόγω ασθενείας,
λόγω οικονομικής δυστοκίας πληρωμής των εκπαιδευτικών τελών ή για οποιοδήποτε
άλλο λόγο εκτός των αποτυπωμένων. Η εγγραφή χωρίς παρακολούθηση και η διακοπή λόγω απουσιών πλήττει εξίσου σε σημαντικό βαθμό και τα δύο φύλα. Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στους μαθητές εκείνους που ενώ γράφτηκαν στο σχολείο,
ωστόσο δεν παρουσιάστηκαν ποτέ και η δεύτερη περίπτωση αφορά σε εκείνους που
φοίτησαν κάποιο διάστημα στο σχολείο, αλλά αναγκάστηκαν να διακόψουν λόγω
των ευρύτερων συνθηκών. Τέλος, η αιτία εγκατάλειψης του σχολείου λόγω θανάτου
του ίδιου του μαθητή εμφανίζεται μόνο μια φορά το 1932 και πρόκειται για θήλυ μαθήτρια.
Από την ανάλυση και την επεξεργασία των στοιχείων μπορούμε να συναγάγουμε
πως οι μεταβλητές της γεωγραφικής απόστασης, της κοινωνικής προέλευσης, του φύλου επιδρούν στην πρόοδο και την πορεία των μαθητών στο σχολείο και επιτρέπουν
να κάνουμε λόγο για μια επιλεκτική λειτουργία του σχολείου με το τελευταίο να λειτουργεί ως φίλτρο της φοίτησης των παιδιών σε αυτό. Μέσα στο διάστημα 1930-1950
δε φαίνεται να συντελείται άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην Έδεσσα,
αφού δεν παρατηρείται σημαντική βελτίωση των εκπαιδευτικών δεικτών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως αυτές των γόνων των κατώτερων κοινωνικών τάξεων,
των κοριτσιών και των ορφανών μαθητών. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια
πορεία αναπαραγωγική των ανισοτήτων που συναντάμε το 1930.
Σε όλο το διάστημα της έρευνάς μας οι μαθήτριες υπολείπονται αριθμητικά των
μαθητών στα ποσοστά εγγραφής, γεγονός που οφείλεται στις παγιωμένες αντιλήψεις
για τη γυναικεία εκπαίδευση, και ιδιαίτερα γι αυτές από τα χαμηλότερα κοινωνικά
στρώματα.
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Το κριτήριο της γεωγραφικής απόστασης δείχνει ότι η απόσταση που χρειάζεται
να διανύσει ο μαθητής, προκειμένου να φθάσει στο Γυμνάσιο Έδεσσας, επιδρά σημαντικά στον παράγοντα της φοίτησης. Έτσι, εκείνοι οι δήμοι του Νομού Πέλλας που
βρίσκονται πιο κοντά στο Γυμνάσιο, συμμετέχουν σε μεγαλύτερα ποσοστά στο συνολικό πληθυσμό του σχολείου τα χρόνια αυτά. Αντίθετα, οι δήμοι με τη μεγαλύτερη
χιλιομετρική απόσταση κατέχουν μικρά ποσοστά, και πολλές φορές δεν υπάρχουν
καν κορίτσια να φοιτούν στο σχολείο από τις περιοχές αυτές. Σε μια δεύτερη γραφή,
οι πόλεις και τα χωριά δεν έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, καθώς η
ύπαιθρος, και ιδιαίτερα τα χωριά του ορεινού όγκου, υποεκπροσωπείται.
Τα μεσαία και τα κατώτερα επαγγέλματα υπερτερούν σχετικά με τη συμμετοχή
των τέκνων τους στη Μέση Εκπαίδευση, ωστόσο τα ανώτερα και τα μεσαία επαγγέλματα είναι αυτά που καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης της φοίτησής
τους και απόκτησης απολυτηρίου τίτλου, ενδεικτικό της κοινωνικής και οικονομικής
ανισότητας που διατηρείται και στο χώρο του σχολείου.
Κατά τη μετάβαση των μαθητών από τη μια τάξη στην άλλη, παρατηρούμε ότι
πολλοί είναι αυτοί που μετεξετάζονται σε κάποιο μάθημα ή κρίνονται απορριπτέοι,
οπότε αναγκάζονται να επαναλάβουν τη χρονιά. Με τις θήλεις να καταγράφουν μικρότερα ποσοστά στην επανάληψη της τάξης και στην περίπτωση της μετεξέτασης,
διαπιστώνουμε ότι τα μαθήματα εκείνα στα οποία οι μαθητές κρίνονταν συχνότερα
μετεξεταστέοι είναι τα Αρχαία Ελληνικά και τα Μαθηματικά, ενώ η τάξη εκείνοι που
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό διετών μαθητών είναι η Α΄ και Γ΄ τάξη.
Η σχολική πορεία, καταδεικνύει μια σαφή υπεροχή των μαθητριών έναντι των
αγοριών στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε γενικά πλαίσια, ωστόσο, η σχολική
διαρροή είναι αυτή που κατέχει τα ηνία στην αποτύπωση της σχολικής πορείας των
μαθητών.
Αναφορικά με τα εκπαιδευτικά τέλη, φαίνεται η απαλλαγή τους να προσαρμόζεται
απόλυτα στις γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες .
Τέλος, η ομάδα των ορφανών μαθητών αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του μαθητικού δυναμικού που αποτυπώνεται με τα δικά του χαρακτηριστικά στη μελέτη μας,
επιβεβαιώνοντας τον ισχυρισμό ότι η απουσία του πατέρα αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για τη μετέπειτα εξέλιξη τους.
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1996-2000
Η λέξη «σωφρονισμός» σημαίνει τη βελτίωση της διαγωγής συμπεριφοράς ατόμου
που έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα με επιβολή κάποιας ποινής και, συνήθως, με στέρηση της ελευθερίας του. Προέρχεται από τη λέξη «σωφροσύνη» που καταδεικνύει
την ιδιότητα του σώφρονα ή του συνετού, δηλαδή του ατόμου του οποίου οι σκέψεις
και οι ενέργειές του στηρίζονται στη γνώση της πραγματικότητας, στη σωστή κρίση και στην αίσθηση του μέτρου. Σωφρονιστική1, είναι ο κλάδος ο οποίος έχει ως
αντικείμενο έρευνας και μελέτης την έκτιση των κυρώσεων, με σκοπό την κοινωνική
επανένταξη του καταδικασθέντος.
Ο επίσημος κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος ολοκληρώνεται, στην πλέον
απόλυτη μορφή του, με την έκτιση της στερητικής ελευθερίας ποινής στο περιβάλλον της φυλακής. Η φυλάκιση αναγορεύτηκε σε βασική ποινή από το 17892, όταν η
ελευθερία (την οποία στερεί) θεωρήθηκε υπέρτατο αγαθό. Επειδή η ποινή έπρεπε να
προκαλεί φόβο και να παραδειγματίζει τους κακούς, η αρρώστια, η βρώμα των άθλιων δημόσιων κτηρίων, όπου στεγάζονταν οι φυλακές, χαρακτήριζαν τα «μέσα» ενός
σωφρονιστικού συστήματος που επιζητούσε να εξιλεωθούν οι ένοχοι για το «λάθος»
τους και να τρομοκρατηθούν οι έξω.
Στόχοι της φυλακής, από νομικής πλευράς, όπως αυτοί αναγνωρίστηκαν και συζητήθηκαν από το δικαστήριο στην περίπτωση Commonwealth vs. Ritter το 1930 είναι:
πρώτος στόχος η εκδίκηση ή η δίκαιη ανταπόδοση, μία από τις αρχαιότερες για την
τιμωρία3. Δεύτερος στόχος, η ειδική αποτροπή ενός εγκλήματος, η ποινή δηλαδή να
είναι αυστηρή ώστε να ωθεί τον πιθανό δράστη να μην εγκληματήσει. Τρίτος στόχος,
η γενική αποτροπή του εγκλήματος4. Η επανένταξη είναι ο τέταρτος στόχος της τιμωρίας.
Αν θέλουμε να μελετήσουμε την εξέλιξη του ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος, θα μπορούσαμε να την χωρίσουμε σε τρεις περιόδους5. Η πρώτη περίοδος είναι
κατά τα έτη 1823-1900 όπου τρία είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της. Κατά κύ1. Πανούσης, Γ., Σύγχρονα θέματα εγκληματολογίας: Έγκλημα, Τρομοκρατία, Χούλιγκαν, Ναρκωτικά,
Νεύρωση, Καταναλωτισμός, εκδ. Δανιά, Αθήνα 1990, σ. 136.
2. Πανούσης, Γ., , ό.π., σ. 341.
3. Βασίζεται στη φιλοσοφία ότι αφού το θύμα υπέφερε, αυτό πρέπει να συμβεί και στο δράστη («οφθαλμόν αντί οφθαλμού»).
4. Η βασική λογική είναι ότι τιμωρώντας έναν δράστη για το έγκλημα του αυτό αποθαρρύνει άλλους
πιθανούς δράστες να εγκληματήσουν κι εκείνοι.
5. Αλεξιάδης, Σ., Σωφρονιστική…, ό.π., σ.σ 105-107.
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ριο λόγο έχουμε την ανάμειξη του δικαστικού στοιχείου προς έλεγχο του σωφρονιστικού συστήματος. Σαν δεύτερο χαρακτηριστικό την επέκταση του σωφρονιστικού
συστήματος, με την προσθήκη των φυλακών των νέων χωρών, καθώς και των νέων
φυλακών για ανήλικους6 Συγγρού και σαν τρίτο χαρακτηριστικό την παρουσία της
ανεξήγητης αποτυχίας της εφαρμογής Β.Δ του 1836 «περί σωφρονιστικής φυλακής».
Δεύτερη περίοδος εξέλιξης του ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος θεωρείται
η περίοδος 1901-19507 όπου έχουμε τις προσπάθειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης
για αποτελεσματική αναμόρφωση του σωφρονιστικού συστήματος. Επίσης υπήρξε
η ίδρυση 7 αγροτικών φυλακών για τις οποίες προβλέφθηκαν εσωτερικοί κανονισμοί
λειτουργίας καθώς και των λοιπών φυλακών και πάρθηκε μέριμνα για το σωφρονιστικό προσωπικό, για το οποίο πρώτη φορά προβλέφθηκε επιμόρφωση του με το Β.Δ της
23 Μαρτίου 1923 «περί σχολής των φυλάκων των οργανωμένων φυλακών».
Η τρίτη, και τελευταία περίοδος χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες για τη κατάρτιση του Σωφρονιστικού Κώδικα, όπως αυτού του 1967. Με ιδιαίτερους νόμους
κανονίζεται ο τρόπος εκτέλεσης των ποινών, που προβλέπουν τα άρθρα 38 και 51-55
καθώς επίσης και των μέτρων ασφαλείας που προβλέπουν τα άρθρα 69-72.
Το Δεκέμβριο του 1999 ψηφίστηκε στη Βουλή ο «Σωφρονιστικός Κώδικας»8 που
τυπικά άρχισε να ισχύει από τις 24 Δεκεμβρίου 1999 με δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο νέος νόμος αυτός περιλαμβάνει ακόμα λιγότερα άρθρα (87)
από των «Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων» (122)
που ίσχυε από την 1η Ιανουαρίου 1990.
Στην Ελλάδα οι φυλακές, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Σωφρονιστικού Κώδικα,
διακρίνονται σε γενικά, ειδικά και θεραπευτικά καταστήματα κράτησης. Τα γενικά9
διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τύπου. Στα Α΄ τύπου κρατούνται οι υπόδικοι, οι κρατούμενοι για χρέη και οι κατάδικοι σε ποινή φυλάκισης. Στα Β΄ τύπου κρατούνται οι υπόλοιποι κρατούμενοι, εκτός από τους νέους10, τους ασθενείς, τους ψυχοπαθείς και τοξικομανείς, όπου εισάγονται στα θεραπευτικά καταστήματα. Ειδικά είναι τα καταστήματα
νέων, οι αγροτικές φυλακές, η κεντρική αποθήκη υλικού φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) και τα
κέντρα ημιελεύθερης διαβίωσης καταδίκων. Οι προϋποθέσεις κράτησης στα δύο πρώτα είδη καταστημάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα
από πρόταση του Κ.Ε.Σ.Φ (Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών), σύμφωνα
με το άρθρο 8 παράγραφος 3 περίπτωση β του Σωφρονιστικού Κώδικα.
6.

Μηλιώνη, Β-Α., Ανήλικοι παραβάτες στον Ελλαδικό χώρο:1924-1974, διπλωματική εργασία, τμήμα
Ιστορίας, Ιόνιo Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2009, σσ. 39 και 41.
7. Αλεξιάδης, Σ., Σωφρονιστική…, ό.π., σσ. 108-109.
8. Χάιδου,Α., Το σωφρονιστικό σύστημα ..,ό.π., σσ. 116-119.
9. Χάιδου,Α., Το σωφρονιστικό σύστημα ..,ό.π., σ. 75.
10.Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Σωφρονιστικού Κώδικα, νεαροί κρατούμενοι είναι οι κρατούμενοι και
των δύο φύλων, οι οποίοι διατρέχουν το 13ο έτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους (εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας).
11. Κουράκης, Ν., Η ποινική καταστολή μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, γ΄ έκδοση, εκδ. Σάκκουλας,
Αθήνα, Κομοτηνή, 1997, σ. 243.
12. Χάιδου, Α., ό.π., σ. 76.
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Παρά τη νομοθετική πρόβλεψη οι φυλακές εξακολουθούν στην πράξη να διακρίνονται11 σε δικαστικές (όπου εγκλείονται υπόδικοι, χρεοφειλέτες, κατάδικοι σε
ποινές μέχρι 18 μηνών και αλλοδαποί των οποίων ζητείται η έκδοση) και σε σωφρονιστικές12 (για όλους τους άλλους κρατούμενους). Στη συνέχεια οι σωφρονιστικές διακρίνονται σε κλειστές και αγροτικές. Εκτός από τις δικαστικές και τις σωφρονιστικές
έχουμε και τα θεραπευτικά καταστήματα, τα σωφρονιστικά καταστήματα ανηλίκων
(κλειστό στην Αυλώνα και αγροτικό στη Κασσαβέτεια του Αλμυρού Βόλου) και το
ίδρυμα αγωγής ανηλίκων στη Νέα Ιωνία Βόλου.
Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να παρουσιάσει την δημογραφική εξέλιξη των καταδίκων των φυλακών Αλικαρνασσού, Ηρακλείου Κρήτης και Κερκύρας για την περίοδο 1996-2000. Η μελέτη στηρίζεται σε πρωτογενές ερευνητικό υλικό τα δεδομένα
της οποίας προέρχονται από τα ποινολόγια των δύο σωφρονιστικών καταστημάτων.
Τα ερωτήματα στα οποία απαντά η μελέτη είναι κατά πόσο η μεταβλητή της υπηκοότητας επιδρά στην εξέλιξη του γενικού πληθυσμού των φυλακών, ποιες είναι οι
δημογραφικές και κοινωνικές κατηγορίες των καταδίκων των φυλακών Αλικαρνασσού και Κερκύρας, κατά τη περίοδο που εξετάζεται, ποια είναι τα συνηθέστερα εγκλήματα που οδήγησαν στον εγκλεισμό τους και ποιες ποινές τους επιβλήθηκαν, κατά
πόσο αντιπροσωπεύουν τα δύο αυτά σωφρονιστικά καταστήματα την γενική κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές φυλακές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τα οποία αφορούν την περίοδο 1998-2000.
Ως προς τη μεθοδολογία: τη συλλογή του υλικού (καταγραφή στο χέρι) ακολούθησε η καταγραφή των στοιχείων σε λογιστικά φύλλα, η περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων, η απόδοσή τους σε στατιστικούς πίνακες και διαγράμματα με

Διάγραμμα 1:
Κατάδικοι φυλακών Αλικαρνασσού- Κερκύρας: Ηλικιακές ομάδες: 1996-2000

Πηγή: ποινολόγια φυλακών Αλικαρνασσού και Κερκύρας ετών 1996-2000, ιδία επεξεργασία
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τη χρήση γραφικών, αριθμητικών και υπολογιστικών τεχνικών του στατιστικού προγράμματος Excel, ο σχολιασμός και η ερμηνευτική προσέγγιση των καταγεγραμμένων
δεδομένων του μελετώμενου πληθυσμού.
Σχετικά με τις δημογραφικές και κοινωνικές κατηγορίες των καταδίκων παρατηρούνται τα εξής: και στα δύο σωφρονιστικά καταστήματα το ποσοστό των Ελλήνων καταδίκων υπερέχουν έναντι των αλλοδαπών (Κέρκυρα 50,95%-Αλικαρνασσός
60,31%), ενώ για τους αλλοδαπούς κατάδικους η μέγιστη ποσοστιαία συγκέντρωση
παρατηρείται στους Αλβανούς και Ρουμάνους κατάδικους.
Σχετικά με την ηλικία, όπως αποτυπώνεται στο παραπάνω σχήμα 1, οι ηλικιακές,
αντρικές, ομάδες 21-29, 30-39 και 40-49, δηλαδή ο ενεργός πληθυσμός παρουσιάζουν
τα μεγαλύτερα ποσοστά για τα έτη 1996-2000. Στον αντίποδα βρίσκονται οι νεαροί13
κρατούμενους ηλικίας 13-20 ετών καθώς οι δύο φυλακές που εξετάζονται φιλοξενούν
ενήλικο πληθυσμό. Οι ανήλικοι μεταφέρονται σε ειδικά καταστήματα κράτησης.
Η ίδια κατάσταση περιγράφεται και για τις ελληνικές φυλακές κατά το διάστημα
1998-2000 καθώς τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ στην επίσημη ιστοσελίδα της μας πληροφορούν ότι οι ηλικιακές ομάδες 21-29 (31,90%), 30-39 (29,29%) και 40-49 (16,93%)
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συγκέντρωση.
Καθώς είναι γενικότερα αποδεκτό ότι μεταξύ των διαφόρων μορφών της οικογενειακής κατάστασης και των πράξεων του ανθρώπου και επομένως και της εγκληματικότητας υπάρχει αιτιώδης σχέση14, σκόπιμο θα ήταν να εξετάσουμε την οικογενειακή κατάσταση των καταδίκων.
Όπως φαίνεται από το σχήμα 2 οι κατάδικοι που φιλοξενούνται στην πλειοψηφία

Διάγραμμα 2:
Κατάδικοι φυλακών Αλικαρνασσού-Κερκύρας: Οικογενειακή κατάσταση: 1996-2000
Πηγή: ποινολόγια φυλακών Αλικαρνασσού και Κερκύρας ετών 1996-2000, ιδία επεξεργασία
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τους είναι άγαμοι και αμέσως μετά, με μικρή διαφορά, έγγαμοι με παιδιά. Οι άγαμοι
με παιδιά αποτελούν τη μειοψηφία.
Στην οικογενειακή κατάσταση συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των τέκνων
των καταδίκων, όπου και στο σωφρονιστικό κατάστημα Αλικαρνασσού, με ποσοστό
59,92% αλλά και στο σωφρονιστικό κατάστημα Κερκύρας, με ποσοστό 56,63% οι κατάδικοι χωρίς παιδιά αποτελούν την πλειοψηφία.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή μας πληροφορεί και για την οικογενειακή κατάσταση των καταδίκων των ελληνικών φυλακών που και σε αυτή τη κατηγορία θα διακρίνουμε τις ομοιότητες με τα δύο σωφρονιστικά καταστήματα, την υπεροχή δηλαδή
των άγαμων (48,29%) και των έγγαμων με παιδιά (33,55%) αλλά και των άτεκνων
(59,93%).

Διάγραμμα 3:
Κατάδικοι φυλακών Αλικαρνασσού-Κερκύρας: Επίπεδο εκπαίδευσης 1996-2000

Πηγή: ποινολόγια φυλακών Αλικαρνασσού και Κερκύρας ετών 1996-2000, ιδία επεξεργασία

Περνώντας στο εκπαιδευτικό επίπεδο των καταδίκων θα δούμε ότι και εδώ οι
ομοιότητες ανάμεσα στα δύο σωφρονιστικά καταστήματα είναι εμφανής. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3 στη πλειοψηφία τους οι κατάδικοι των ετών 1996-2000 είναι, κυρίως, απόφοιτοι στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Ακολουθούν με μεγάλη διαφορά
οι αγράμματοι και αμέσως μετά οι απόφοιτοι τεχνικής-επαγγελματικής σχολής. Οι
πτυχιούχοι των ανωτάτων σχολών δίνουν τα μικρότερα ποσοστά.
13. Στο σωφρονιστικό δίκαιο νεαροί κρατούμενοι καθορίζονται όσοι διατρέχουν το 13ο έτος της ηλικίας
τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο. Πιτσελά, Α., «Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων», γ’ έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2000, σ. 118.
14. Μηλιώνη, Β-Α., Ανήλικοι παραβάτες στον Ελλαδικό Χώρο:1924-1974,Διπλωματική εργασία αδημοσίευτη, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2009, σ. 64.
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Πίνακας 1:
Κατάδικοι των ελληνικών φυλακών: Επίπεδο εκπαίδευσης: 1998-2000
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) 1998-2000, ιδία επεξεργασία

Παραθέτοντας τον παρακάτω πίνακα παρατηρεί κανείς ότι η ίδια ακριβώς κατάσταση επικρατεί στις ελληνικές φυλακές κατά έτη 1998-2000, με τη διαφορά ότι οι
πτυχιούχοι ανωτέρων και ανωτάτων σχολών προηγούνται των αποφοίτων τεχνικών
και επαγγελματικών σχολών.
Ασκώντας το επάγγελμα επίδραση15 στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του κάθε
ανθρώπου, σκόπιμο θα ήταν να εξετάσουμε και τη κατάταξη των καταδίκων κατ’
επάγγελμα. Η κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων έχει γίνει με βάση το μοντέλο
ΣΤΑΚΟΔ-0316.
Από τα δεδομένα μας προκύπτει ότι τα υψηλότερα ποσοστά των καταδίκων ανήκουν στις κατώτερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις ή ασκούν κάποιο επάγγελμα χαμηλού κύρους (στις φυλακές Αλικαρνασσού και Κερκύρας οι ειδικευόμενοι τεχνίτες
παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό 23,75% και 23,57% αντίστοιχα, ενώ δεύτεροι
στη σειρά κατατάσσονται οι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες με ποσοστά 19,26% και 22,36% αντίστοιχα).
Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η ποσοστιαία συμμετοχή αυτών που απασχολούνται,
πριν τον εγκλεισμό τους, στη παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και
υπαίθριες αγορές, αλλά και των ειδικευόμενων γεωργών, κτηνοτρόφων όπου στις
φυλακές Αλικαρνασσού με ποσοστό 15,35% υπερτερούν17 των φυλακών Κερκύρας
(9,19%).

30

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Σημαντική, όμως, βρέθηκε και η εκπροσώπηση των καταδίκων που ανήκουν στη
κατηγορία των επιστημόνων και των επιχειρηματιών, αλλά και των ανέργων-άεργων.
Την υπεροχή των ειδικευμένων τεχνιτών και των ανειδίκευτων εργατών στις ελληνικές φυλακές για τα έτη 1998-2000, μας δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ με
ποσοστά 24,13% και 27,33% αντίστοιχα.
Τελειώνοντας με τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, τη σκυτάλη
παίρνουν τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκαν οι κατάδικοι των φυλακών Αλικαρνασσού και Κερκύρας για τα έτη 1996-2000.
Τα εγκλήματα που στρέφονται κατά της ζωής (Αλικαρνασσός 32,75% - Κέρκυρα
33,28%), κατά της ιδιοκτησίας (Αλικαρνασσός 33,33% - Κέρκυρα 29,98%), παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών (Αλικαρνασσός 21,11% - Κέρκυρα 21,84) και, με
μεγάλη διαφορά συγκριτικά με τα προηγούμενα, αδικήματα που έχουν να κάνουν με
τη λαθραία είσοδο-έξοδο-παραμονή αλλοδαπών (Αλικαρνασσός 4,50% - Κέρκυρα
3,64%) παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αναφορικά με τα υπόλοιπα.
Μελετώντας, εν συνεχεία, τις κατηγορίες των αδικημάτων, η ανθρωποκτονία18
εκ προθέσεως, από τα εγκλήματα κατά της ζωής, κατατάσσεται πρώτη με ποσοστό
30,01% για τις φυλακές Αλικαρνασσού και 30,16% για τις φυλακές Κερκύρας. Ακολουθούν οι παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών (λίγες ήταν οι περιπτώσεις που
διευκρινιζόταν στα ποινολόγια αν επρόκειτο για εμπορία, διακίνηση, χρήση, καλλιέργεια, γι’ αυτό δεν γίνεται και διάκριση), με τα ίδια ποσοστά που αναφέραμε παραπάνω, και τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, από τα οποία οι κλοπές (Αλικαρνασσός
19,35% - Κέρκυρα 17,16%) και οι ληστείες (Αλικαρνασσός 13,88% - Κέρκυρα 11,79%)
15. Giddens, A., Κοινωνιολογία, μτφρ. Τσαούσης, Δ.Γ., εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002, σ. 416.
16. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, ΣΤΑΚΟΔ 2003. Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας, Αθήνα 2002, σσ. 9-11.
17. Η σελίδα του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου Κρήτης αναφέρει ότι «Το Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΠΠ) της Κρήτης το 2001 αντιστοιχούσε στο 5,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
(ΑΕΠ), παρουσιάζοντας αύξηση από το ποσοστό του 5,1% το 1990. Πιο αναλυτικά, στον πρωτογενή
τομέα παράγεται το 12%, στον δευτερογενή το 15% και στον τριτογενή τομέα το 72% του ΑΠΠ, ενώ
τα αντίστοιχα ποσοστά στο ΑΕΠ της χώρα από τους τρεις παραγωγικούς τομείς είναι 8%, 24% και
69% αντίστοιχα».
Κυρίως για το πρωτογενή τομέα σημειώνει «Ο αγροτικός τομέας χάρη στην μορφολογική και κλιματική ποικιλομορφία της Κρήτης καλύπτει μεγάλο εύρος των μεσογειακών προϊόντων, ωστόσο επικεντρώνεται περισσότερο στο ελαιόλαδο, στα εσπεριδοειδή και στην τυροκομία.
	Όσον αφορά τις καλλιέργειες στην Περιφέρεια αναδεικνύεται η εξειδίκευση σε παραδοσιακές καλλιέργειες όπως η ελαιοκαλλιέργεια και η αμπελουργία. Η Κρήτη είναι η δεύτερη παραγωγός περιφέρεια της χώρας σε ελαιόλαδο. Τα κηπευτικά καλύπτουν μόλις το 3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης, παρότι στην Κρήτη συγκεντρώνεται περίπου το 50% των θερμοκηπίων της χώρας ενώ
στα εσπεριδοειδή η Περιφέρεια συμμετέχει κατά 11% στην εγχώρια παραγωγή. Σημειώνεται πως η
Περιφέρεια διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα στην παραγωγή νωπών λαχανικών και ανθέων. Η
κτηνοτροφία στην Κρήτη έχει κατά κύριο λόγο εκτατικό χαρακτήρα, με μικρό αριθμό οργανωμένων
κτηνοτροφικών μονάδων. Το μεγαλύτερο τμήμα ζωικού κεφαλαίου αποτελείται από αιγοπρόβατα
ελευθέρας βοσκής. Σημαντικές είναι οι προϋποθέσεις ανάπτυξης στην παραγωγή σκληρών τυριών,
όπου συμμετέχει κατά 25% στην εγχώρια παραγωγή ενώ συνολικά στην τυροκομία συμμετέχει κατά
9%.Παρά το νησιωτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας, η αλιεία αντιμετωπίζει προβλήματα που εντοπίζονται κυρίως στην έλλειψη υποδομών, διαχείρισης και εμπορίας των αλιευμάτων και εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του αλιευτικού στόλου και των μεθόδων αλιείας. Τέλος, η Κρήτη παρουσιάζει πλεονέκτημα στη μελισσοκομία λόγω κλίματος και υπάρχουσας μελισσοκομικής χλωρίδας.
18. Η ανθρωποκτονία είναι έγκλημα διαπροσωπικό, τελείται συνήθως από έναν δράστη και μόνο στις
υποθέσεις οργανωμένων ανθρωποκτονιών ο βαθμός οργάνωσης των δραστών αυξάνει. Τσιγκρής,
Α., Το έγκλημα της ανθρωποκτονίας στην Ελλάδα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2002, σ.137.
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υπερτερούν. Τέλος, τα αδικήματα που αφορούν τους αλλοδαπούς (και εδώ λίγες ήταν
οι περιπτώσεις που στα ποινολόγια διευκρινιζόταν αν επρόκειτο για λαθραία είσοδοέξοδο-παραμονή) έρχονται πέμπτα στη σειρά (τα ποσοστά είναι τα ίδια με αυτά που
αναφέρθηκαν στη παραπάνω παράγραφο), για να συμπληρώσουν τις κατηγορίες των
αδικημάτων με τα υψηλότερα ποσοστά για τη πενταετία 1996-2000.
Για τα εγκλήματα κατά της ζωής, της ιδιοκτησίας και τις παραβάσεις του νόμου
περί ναρκωτικών μας δίνει στοιχεία και η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τα έτη 19982000, στοιχεία που δεν διαφέρουν καθόλου με τα όσα προαναφέρθηκαν για τα δύο

Πίνακας 2:
Κατάδικοι των ελληνικών φυλακών στα εγκλήματα κατά της ζωής: 1998-2000
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) 1998-2000, ιδία επεξεργασία

σωφρονιστικά καταστήματα που εξετάζονται. Όσον αφορά τα εγκλήματα κατά της
ζωής στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα εξής:
Σχετικά με τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας στο παρακάτω πίνακα 3 διαπιστώνουμε τα εξής:
Κατά τη διάρκεια των ετών 1998-2000, με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, τα άτομα, κυρίως οι άντρες, που διέπραξαν εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας παρουσιάζονται
περισσότερα από αυτά που διέπραξαν εγκλήματα κατά της ζωής.
Επίσης, στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι, όπως και στα δύο σωφρονιστικά
καταστήματα που εξετάζουμε έτσι και εδώ οι κατάδικοι των ελληνικών φυλακών, στη
πλειοψηφία τους, παρέμειναν στη φυλακή για το αδίκημα της κλοπής. Έπεται η ληστεία και η υπεξαίρεση.
Τέλος, αναφορικά με τις παραβάσεις του νόμου ναρκωτικών, σε αντίθεση με τα
στοιχεία που συλλέξαμε από τα ποινολόγια των δύο σωφρονιστικών καταστημάτων
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Πίνακας 3:
Κατάδικοι των ελληνικών φυλακών στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας:
1998-2000
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) 1998-2000, ιδία επεξεργασία

που εξετάζονται, η ΕΛ.ΣΤΑΤ μας διευκρινίζει ακριβώς περί τίνος παράβαση πρόκειται
δηλαδή μας πληροφορεί ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (91,88%) οι έγκλειστοι
καταδικάστηκαν για εμπορία-διακίνηση ναρκωτικών. Ακολουθούν με αρκετά μεγάλη
διαφορά οι κρατούμενοι που καταδικάστηκαν για καλλιέργεια ναρκωτικών (7.77%)
και τέλος, αυτοί που έκανα χρήση ναρκωτικών (0,36%).
Αναφορικά με τα αδικήματα θα ασχοληθούμε και με την υπηκοότητα των καταδίκων που εμπλέκονται σε αυτά. Πέραν της συμμετοχής των Ελλήνων, σημαντική είναι
και η συμμετοχή των αλλοδαπών. Γενικά τα τελευταία χρόνια ανησυχητική19 εικόνα
προκύπτει από την ποσοστιαία εκπροσώπηση των αλλοδαπών επί του συνόλου των
δραστών σε επί μέρους αδικήματα που μπορεί κανείς να τα εντάξει στο σκληρό πυρήνα20 του ποινικού δικαίου.
Παρακάτω θα ασχοληθούμε με την ποσοστιαία συμμετοχή, πέρα των Ελλήνων,
των αλλοδαπών καταδίκων των δύο σωφρονιστικών καταστημάτων που εξετάζονται
αναφορικά με τα εγκλήματα κατά της ζωής, κατά της ιδιοκτησία και τις παραβάσεις
του νόμου περί ναρκωτικών.
Από τη μελέτη μας διαπιστώσαμε ότι μετά τους Έλληνες κατάδικους, που επικρατούν και στα δύο σωφρονιστικά καταστήματα στα εγκλήματα κατά της ζωής (Αλι19. Κρανιδιώτη, Μ., (Μελέτη που ολοκλήρωσε τον 2/2001, δηλαδή προς ισχύος του νέου νόμου
2910/5.2001 για τους αλλοδαπούς και προς τις απογραφής), Αντεγκληματική πολιτική IV, Συνεργασία Κουλούρης, Ν-Κ.., εκδοτική επιμέλεια, Κουράκης, Ε-Ν., εκδ., Σάκκουλα, Α-Ν., Αθήνα-Κομοτηνή
2003, σελ 153.
20. Κατά τον Κιούπη σκληρός πυρήνας είναι εκείνος ο χώρος του αξιόποινου που παραμένει-πρέπει να
παραμείνει- αμετάβλητος κατά την εξέλιξη των κοινωνιών. Κιούπης, Δ., «Συνηγορία για τον περιορισμό του Ποινικού Δικαίου», στη συλλογή του Ν.Ε., Κουράκη, συνεργασία Κουλούρης, Ν., Αντεγκληματική πολιτική II, εκδ., Σάκκουλα, Αντ., Ν., Αθήνα 2000, σελ. 139.
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Διάγραμμα 4:
Κατάδικοι φυλακών Αλικαρνασσού-Κερκύρας στα εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας
ανά υπηκοότητα: 1996-2000

Πηγή: ποινολόγια φυλακών Αλικαρνασσού και Κερκύρας ετών 1996-2000, ιδία επεξεργασία

καρνασσός 80% - Κέρκυρα58,33%), τη σκυτάλη παίρνουν οι Αλβανικής καταγωγής
κατάδικοι με ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό, κυρίως στις φυλακές Κερκύρας (Αλικαρνασσός 6,27%-Κέρκυρα 22,40%). Αυτό οφείλεται στη διάσταση που έχει πάρει η
εισροή των Αλβανών μεταναστών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα όπου ένα αρκετά
σημαντικό ποσοστό αυτών απορροφάται στη Κέρκυρα λόγω των γειτονικών συνόρων του νησιού με την Αλβανία.
Ακολουθούν χώρες όπως η Ρουμανία, η Ρωσία, το Ιράκ, η Τουρκία. Επίσης, στο
σωφρονιστικό κατάστημα Κερκύρας υπάρχουν κατάδικοι με καταγωγή από τη Χιλή,
την Πολωνία, τη Βουλγαρία όπου στις φυλακές Αλικαρνασσού δεν υπάρχουν ή και το
αντίθετο.
Σχετικά με τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, στο παρακάτω διάγραμμα 4, παρατηρούμε ξανά την υπεροχή των Αλβανών καταδίκων, κυρίως στις φυλακές Κερκύρας,
ενώ οι Ρουμάνοι παρουσιάζονται περισσότεροι στις φυλακές Αλικαρνασσού.
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Έχουμε, ακόμα, την εμφάνιση υπηκοοτήτων, όπως της Γεωργιανής, της Αιγυπτιακής, της Γιουγκοσλαβικής, με σημαντικά ποσοστά συμμετοχής, όπου στα εγκλήματα
κατά της ζωής δεν υπάρχουν.
Κατάδικοι από τη Γερμανία και το Καζακστάν παρουσιάζουν σημαντική ποσοστιαία συμμετοχή σε σχέση με τα εγκλήματα κατά της ζωής, ενώ φυλακισμένοι από χώρες όπως η Βουλγαρία φιλοξενούνται και στα δύο σωφρονιστικά καταστήματα.
Αντίθετα με τα εγκλήματα κατά της ζωής, στις κλοπές, στις ληστείες και στις υπεξαιρέσεις κατάδικοι από την Τυνησία, την Χιλή και την Τουρκία έχουν μικρότερη συμμετοχή.
Το επόμενο διάγραμμα, σχετικά με τα εγκλήματα όπου οι κατάδικοι των δύο σωφρονιστικών καταστημάτων παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή,

Διάγραμμα 5:
Κατάδικοι φυλακών Αλικαρνασσού-Κερκύρας στις παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών ανά
υπηκοότητα 1996-2000
Πηγή: ποινολόγια φυλακών Αλικαρνασσού και Κερκύρας ετών 1996-2000, ιδία επεξεργασία

35

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1996-2000

Ποινικό
Σωφρονισμό
Θάνατο

0,87%
0,10%
2,25%
0,68%

Ισόβια κάθειρξη

Φυλακές
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21,84%
27,08%
59,27%
61,88%
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0,00%
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15,77%
10,26%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Διάγραμμα 6:
Κατάδικοι φυλακών Αλικαρνασσού-Κερκύρας: Εκτιόμενη ποινή:1996-2000

Πηγή: ποινολόγια φυλακών Αλικαρνασσού και Κερκύρας ετών 1996-2000, ιδία επεξεργασία

είναι αυτό που αναφέρεται στις παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.
Εμφανής είναι η τεράστια, συγκριτικά με τα εγκλήματα κατά της ζωής και ιδιοκτησίας, συμμετοχή των καταδίκων με Αλβανική υπηκοότητα στις παραβάσεις του
νόμου περί ναρκωτικών, οι οποίοι, μάλιστα, στις φυλακές Κερκύρας απέχουν από τους
Έλληνες με ποσοστό της τάξης του 0,80%.
Ακολουθούν, με αισθητή διαφορά, κατάδικοι από την Τουρκία, κυρίως στις φυλακές Αλικαρνασσού, από την Ρουμανία, όπου φιλοξενούνται μόνο στο κατάστημα
Κερκύρας και από άλλες χώρες, όπως τη Γερμανία, τη Βουλγαρία21 και το Λίβανο. Την
εμφάνισή τους κάνουν χώρες όπως η Πορτογαλία και η Αφρική.
Το τελευταίο διάγραμμα αναφέρεται στην εκτιόμενη ποινή των καταδίκων των
φυλακών Αλικαρνασσού και Κερκύρας για τη πενταετία 1996-2000.
Και τα δύο σωφρονιστικά καταστήματα επιβεβαιώνουν τις «φήμες» ότι φιλοξενούν βαρυποινίτες κατάδικους, αφού η πρόσκαιρη κάθειρξη και ακολούθως η ισόβια
κάθειρξη συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά της εκτιόμενης ποινής.
Στον αντίποδα βρίσκεται ο ποινικός σωφρονισμός22 που αφορά ανήλικους παραβάτες οι οποίοι στέλνονται σε ειδικά καταστήματα κράτησης.
21. Μέχρι το 1991 το 70%-100% των ναρκωτικών εισάγονταν στην Ελλάδα από τη Τουρκία. Οι αυστηροί
έλεγχοι στο τελωνείο των Κήπων αλλά και τα αστυνομικά μέτρα που έχουν ληφθεί στο Δέλτα του
Έβρου, μπλοκάρουν αυτή τη δίοδο. Οι δρόμοι της ηρωίνης άλλαξαν και άνοιξε νέο κανάλι διοχέτευσης από Σκόπια και Βουλγαρία. Μητρόπουλος , Δ-Π., ό.π., σελ. 22.
22. Ο ποινικός σωφρονισμός αποτελεί, σε σχέση με τα αναμορφωτικά μέτρα, το έσχατο μέσο για τους
ποινικά υπεύθυνους έφηβους. Απαγγέλλεται εφόσον ο έφηβος έχει την ικανότητα για καταλογισμό
ή, με διαφορετική διατύπωση, εφόσον ο έφηβος είναι ποινικά υπεύθυνος.
Πιτσελά, Α., ό.π., σσ., 117, 132.
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΑΜΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1815-1864)
Η ευλογιά αποτέλεσε ένα από τα πιο θανατηφόρα λοιμώδη νοσήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πριν τον 20ο αιώνα, εποχή της έναρξη του προγράμματος
εμβολιασμών σε όλες τις χώρες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την
οριστική εκρίζωσή της, τα βασικά προφυλακτικά μέτρα κατά της νόσου ήταν ο ευλογιασμός κατά τον 18ο αιώνα και ο δαμαλισμός κατά τον 19ο αιώνα.
Ο δαμαλισμός αντικατέστησε τον, επικίνδυνο λόγω επιπλοκών, ευλογιασμό και
αποτέλεσε σταδιακά το πλέον ενδεδειγμένο, για τα επιστημονικά δεδομένα της εποχής, προφυλακτικό μέσο παγκοσμίως. Η εντυπωσιακή μείωση των θανάτων στις χώρες που εφαρμόσθηκε δίνει μια ξεχωριστή θέση στη μέθοδο αυτή στην ιστορία της
εξέλιξης της προφυλακτικής ιατρικής και της ανάπτυξης της Δημόσιας Υγείας. Από τη
Βρετανία, τόπο καταγωγής της μεθόδου, ο δαμαλισμός εξαπλώθηκε και στις αποικίες της αυτοκρατορίας. Έτσι, κατά τη διάρκεια της Αγγλικής Προστασίας, η μέθοδος
εμφανίζεται και στα Ιόνια νησιά. Οι Βρετανοί οργάνωσαν καλύτερα, συγκριτικά με
την εποχή των Γάλλων, τη διαδικασία και τη νομοθεσία σχετικά με το δαμαλισμό.
Όσο για τους Γάλλους, αν και έθεσαν τις βάσεις του δαμαλισμού στα Ιόνια νησιά, δεν
κατάφεραν να εμφυσήσουν εμπιστοσύνη στους ντόπιους πληθυσμούς, ενώ οι δια της
βίας υποχρεωτικοί εμβολιασμοί είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλες αντιδράσεις από την
πλευρά των Ελλήνων.
Ως υπόθεση εργασίας θεωρούμε, ότι ο δαμαλισμός ως θεσμοθετημένη μέθοδος
προφύλαξης, αναπόσπαστο μέρος της Βρετανικής αποικιακής υγειονομικής πολιτικής, εφαρμόστηκε για το σύνολο του πληθυσμού της Κέρκυρας, όπως όριζε η αυστηρή νομοθεσία της περιόδου. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει:
α) τη δημογραφική αποτύπωση του θεσμού του δαμαλισμού στην Κέρκυρα, όπως
αυτός ορίστηκε και παγιώθηκε από τη Βρετανική Διοίκηση κατά την ιστορική περίοδο
της Αγγλικής Προστασίας των Ιονίων Νήσων.
β) το νομικό πλαίσιο, την οργάνωση και την εκτέλεση του δαμαλισμού στην Κέρκυρα.
γ) τις ιατρικές και κοινωνικές παραμέτρους του δαμαλισμού.
δ) τα στοιχεία αναφορικά με τη θνησιμότητα της μεγάλης επιδημίας της ευλογιάς
στην Κέρκυρα το 1852 (Φεβρουάριος- Νοέμβριος), ως εναλλακτική πηγή μελέτης της
αποτελεσματικότητας του δαμαλισμού.
Πρωτογενής πηγή πληροφόρησης αποτέλεσαν οι κατάλογοι, που είχαν συνταχθεί
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από τους προεστούς και τους ιερείς όλων των χωριών και συνοικιών των πέντε Περιοχικών Επιχώριων Συμβουλίων της νήσου Κέρκυρας.Οι κατάλογοι αυτοί συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία της Εκτελεστικής Αστυνομίας, που φυλάσσονται στα Γενικά
Αρχεία της Κέρκυρας, και μας παρέχουν στοιχεία για τον αριθμό, το φύλο και την ηλικία των εμβολιασμένων ή μη, κατοίκων του νησιού.Δευτερεύοντα στοιχεία αποτελούν
τα καταγεγραμμένα ως παρατηρήσεις στα αρχεία, τα οποία αφορούν την εθνικότητα
των εμβολιασμένων και τη χρονολογία εμβολιασμού. Επίσης, δημογραφικό και ιατροιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επισημάνσεις, όπως χαρακτηριστικά διατυπώνονται,αν οι εμβολιασμένοι «έβγαλαν την ευλογιά» και ποιο έτος.
Πηγή πληροφόρησης για την επιδημία του 1852 αποτέλεσε η εφημερίδα του ριζοσπαστικού κόμματος, «Φιλαλήθης». Στο σημείο αυτό βέβαια οφείλουμε να αναφέρουμε πως τα στοιχεία ορισμένων χωριών είναι ελλιπή και δεν ακολουθούν την πληρότητα του πρότυπου καταγραφής που ακολουθήθηκε στην πλειονότητα του νησιού, κάτι
που έως ένα βαθμό αποτέλεσε εμπόδιο στην τελική ομαδοποίηση. Η ομαδοποίηση
των ευρημάτων πραγματοποιήθηκε με γεωγραφικά κριτήρια, δηλαδή τα διοικητικά
όρια των πέντε Περιοχικών Επιχώριων Συμβουλίων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από
την ΟΖ΄ κοινοβουλευτική πράξη της 18ης Φεβρουαρίου 18501.
Η ευλογιά είναι μια οξεία ιογενής λοιμώδης νόσος που χαρακτηρίζεται από υψηλό
πυρετό, βαριά γενική κατάσταση και από καθολικό φλυκταινώδες εξάνθημα. Η νόσος
έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, που σύμφωνα με διάφορες στατιστικές ποικίλλει
από 1-50%, αν και αδρά υπολογίζεται σε 20%. Πρόκειται για μια νόσο που αποδεκάτισε την ανθρωπότητα, για το λόγο αυτό από πολύ νωρίς οι επιστήμονες διέγνωσαν δύο
πολύ σημαντικά στοιχεία για τη νόσο αυτή. Πρώτον πως πρόκειται για μία μολυσματική νόσο και δεύτερον, εάν ένα άτομο προσβληθεί από τη νόσο σε ελαφριά μορφή,
είναι σπάνιο να προσβληθεί εκ νέου2.
Η τελευταία αυτή ανακάλυψη, οδήγησε τους επιστήμονες στη διαπίστωση πως η
μετάδοση στον άνθρωπο ελαφριάς μορφής της νόσου και υπό ελεγχόμενες συνθήκες θα μπορούσε να τους προστατεύσει από τη βαριά προσβολή της νόσου. Η τεχνική αυτή ονομάστηκε ευλογιασμός. Η διαδικασία του ευλογιασμού ήταν μια τεχνητή
ανοσοποίηση, μέσω ενοφθαλσμισμού στο δέρμα από φλύκταινες ελαφρά πασχόντων
(variolation) ή ευρυσκόμενους στο στάδιο της ανάρρωσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλιζαν ανοσία στους περισσότερους εμβολιασμένους, η οποία διαρκούσε εφ’ όρου
1.
2.
3.

4.

Ασπιώτης Νίκος Γ., Διοικητικοί και Αυτοδιοικητικοί Θεσμοί στην Κέρκυρα. Πρόσωπα και γεγονότα
(1817- 1951), Κέρκυρα 2009, σελ. 19-21.
Μπαλλάς Κ.Ν., Ο δαμαλισμός και η εισαγωγή του εν Ελλάδι, σελ.313-314.
Ο Ιάκωβος Πυλαρινός γεννήθηκε στην Κεφαλονιά, σπούδασε στη Βενετία και στην Πάντοβα. Ανακοίνωσε στο RoyalSociety την εργασία «Νέα και ασφαλής μέθοδος αποφυγής της ευλογιάς δια μεταφυτεύσεως, η οποία εφευρέθηκε προσφάτως και έχει τεθεί σε χρήση». (JohnWinthrop 22 May 1734).
Λασκαράτος Ι., Πρόληψη της αρρώστιας και κοινωνική προστασία στα Επτάνησα επί Αγγλοκρατίας
(1815- 1864), Διατριβή επί υφηγεσία, Αθήνα 1984, σελ. 315-316.
Ο Εμμανουήλ Τιμόνης γεννήθηκε στη Χίο, σπούδασε στην Πάντοβα και στην Οξφόρδη. Αποτέλεσε
μέλος του RoyalSociety. Άσκησε Ιατρική στην Κων/πολη. Ο JohnWoodward το 1714 ανακοινώνει την
εργασία του Τιμόνη «Εμβολιασμός για την ευλογιά όπως εφαρμόζεται στην Κωνσταντινούπολη».,
Ο.π., σελ. 315-316.
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ζωής, εφόσον ο εμβολιασμός ήταν επιτυχής. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε από
όλο τον ιατρικό κόσμο για πολλά χρόνια. Οι πρώτοι γιατροί που αντιλήφθηκαν τη σημασία της μεθόδου και προσπάθησαν να την κάνουν γνωστή στον τότε ιατρικό κόσμο
ήταν οι Έλληνες ιατροί της Κωνσταντινούπολης Ιάκωβος Πυλαρινός3 και Εμμανουήλ
Τιμώνης4.
Η μέθοδος ωστόσο του ευλογιασμού, παρόλο που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον ιατρικό κόσμο, δεν υιοθετήθηκε. Αιτία για να πραγματοποιηθεί ο πρώτος ευλογιασμός ήταν η σύζυγος του Βρετανού Πρεσβευτή της Υψηλής Πύλης,
MaryWortleyMontagu, η οποία είχε εμβολιάσει τον γιο της και ήθελε να κάνει γνωστή
τη μέθοδο αυτή και στον υπόλοιπο κόσμο. Παρόλα αυτά όμως, ο κόσμος εξακολουθούσε να διακατέχεται από δυσπιστία, μέχρι που το 1738 μια σοβαρή επιδημία κάνει
την εμφάνιση της στη Βρετανία και ο ευλογιασμός επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα και
διαδόθηκε και σε άλλες5.
Από το 1796, και ενώ η μέθοδος του ευλογιασμού εισάγεται συστηματικότερα
στις ευρωπαϊκές χώρες, εν μέσω επιστημονικών και κοινωνικών αντιδράσεων, εισήχθη ο δαμαλισμός από τον Άγγλο ιατρό EdwardJenner, ο οποίος παρατήρησε ότι οι
γυναίκες που άρμεγαν τις αγελάδες παρουσίαζαν φυσαλίδες στα χέρια τους (cowpoxδαμαλίτιδα) και δεν νοσούσαν από ευλογιά. Μετά από πολύχρονες μελέτες κατάφερε
να εμβολιάσει το οκτάχρονο αγόρι JamesPhips με υλικό προερχόμενο από φλύκταινα
του χεριού μιας κοπέλας που έπασχε από δαμαλίτιδα. Παρατήρησε λοιπόν πως η δαμαλίτιδα προκαλεί παρόμοιες με την ευλογιά φλύκταινες στο δέρμα, που όμως είναι
καλοήθεις6. Αυτή λοιπόν η παρατήρηση εισήγαγε τη νέα μέθοδο, που αντικατέστησε
σταδιακά τον ευλογιασμό.
Από τη Βρετανία, τόπο καταγωγής του δαμαλισμού η μέθοδος εξαπλώθηκε και
στις αποικίες της αυτοκρατορίας, όπως και τα Ιόνια Νησιά. Στα Επτάνησα εικάζεται
πως ο δαμαλισμός εισήχθη περίπου το 1798 από το Βενετό Moreschi, ο οποίος έστειλε τη σχετική δαμάλειο λύμφη με έμπορους στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την
Κέρκυρα.
Πριν φτάσουμε στα χρόνια της Αγγλικής Προστασίας οφείλουμε να δώσουμε μια
εικόνα για το τι συνέβαινε στον τομέα της υγείας τα προηγούμενα χρόνια.
Οι Βενετοί είχαν εφαρμόσει ορισμένα ειδικά μέτρα προστασίας της υγείας των
ατόμων. Τα μέτρα αυτά είχαν σχέση με την πρόληψη και την περίθαλψη των διαφόρων
ασθενειών. Τη περίοδος της Βενετοκρατίας τα θέματα της προληπτικής Υγιεινής ανήκαν στις δικαιοδοσίες των Προβλεπτών Υγείας, όπως ο δαμαλισμόςΤα σημαντικότερα
μέτρα στον τομέα της υγείας επί Αυτοκρατορικών Γάλλων ήταν: Το Ιατρικό Κολλέγιο
(ιδρύθηκε το 1802) το οποίο, ασχολούνταν με τους κανόνες του δαμαλισμού. Επίσης
5.
6.

Ο.π., σελ. 316-317.
Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα στη Δυτική Αγγλία ήταν ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των βουκόλων και των νεαρών υπηρετριών των βουστασίων η γνώμη, ότι προστατεύονταν από την ευλογιά τα
άτομα τα οποία είχαν νοσήσει από δαμαλίτιδα (cow- pox, vaccine), νόσος του μαστού των αγελάδων,
η οποία μπορούσε να μεταδοθεί στον άνθρωπο.
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το 1810 ιδρύθηκε μια Κεντρική Επιτροπή Δαμαλισμού των Ιονίων Νήσων, που εξέδιδε
οδηγίες για τον τρόπο του εμβολιασμού με τη μέθοδο τηςδαμαλίδος.
Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε λοιπόν πως όταν οι Άγγλοι φτάνουν στα Ιόνια
Νησιά παραλαμβάνουν το τομέα της υγείας σε ικανοποιητικό επίπεδο, αφού ως ένα
βαθμό οι υγειονομικοί κανόνες και τα μέτρα προστασίας, που είχαν λάβει οι Βενετοί
για τους κατοίκους των Επτανήσων, τηρούνταν και κατά την περίοδο των Αυτοκρατορικών Γάλλων. Τα μέτρα προστασίας κατά την περίοδο της Αγγλικής προστασίας
για την ευλογιά ήταν ανεπαρκή και περιορίζονταν ουσιαστικά μόνο στους προφυλακτικούς εμβολιασμούς, σε περίπτωση που η νόσος έκανε την εμφάνιση της. Η ανάθεση για την προστασία της δημόσιας υγείας και για την γενικότερη υγειονομική κατάσταση των Επτανήσων, όπως επίσης για τον εμβολιασμό ανατέθηκε στους γιατρούς7.
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να υπενθυμίσουμε πως για την αντιμετώπιση της ευλογιάς αρχικά χρησιμοποιούνταν ο ευλογιασμός από το 1796, όμως κάνει την εμφάνιση της η μέθοδος του δαμαλισμού.
Στα Επτάνησα εικάζεται πως η μέθοδος του δαμαλισμού εισήχθη περίπου το 1798.
Η νέα μέθοδος, όπως ήταν επόμενο, συνάντησε εμπόδια και πραγματοποιήθηκε με
βραδύτητα εξαιτίας των δεισιδαιμονιών του λαού, αλλά και της ιατρικής κοινότητας.
Παλαιότερα ο εμβολιασμός πραγματοποιούνταν από πρακτικούς «κεντρωτές», την
περίοδο των Άγγλων όμως ο εμβολιασμός γίνονταν δωρεάν από εκπροσώπους της
επιστήμης, οι οποίοι ήταν και υπεύθυνοι για τις τυχόν διαρροές των μη εμβολιασμένων παιδιών. Σύμφωνα με την απόφαση του Εφορείου της Κέρκυρας της 10ης Μαρτίου 1815 καθορίζεται ότι μόνο τα μέλη του Οφφικίου είναι αρμόδια για το δαμαλισμό.
Όσον αφορά τους κατοίκους των προαστίων θα κεντρώνονται δωρεάν από ειδικούς
απεσταλμένους του Οφφικίου, οι οποίοι ονομάζονται «κεντρωταί απεσταλμένοι» και
ήταν εφοδιασμένοι από το Οφφίκιο με το απαραίτητο πύον.
Υποχρέωση να εμβολιασθούν είχαν όσοι από τους ενήλικες δεν είχαν νοσήσει,
δεν είχαν βγάλει δηλαδή την ευλογιά. Στα χωριά οι γονείς ήταν υποχρεωμένοι να
οδηγήσουν τα παιδιά τους στην εκκλησία του χωριού σε καθορισμένη μέρα, ώστε να
κεντρωθούν από τους τμηματικούς γιατρούς. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να αναχωρήσουν από το χωριό, αν δεν ήταν σίγουροι ότι είχαν κεντρώσει όλους όσους αναφέρονταν και ήταν καταγεγραμμένοι στους καταλόγους, που συνέταξαν οι ιερείς και οι
προεστοί του κάθε χωριού.
Μέσα στις υποχρεώσεις των γιατρών ήταν να επισκέπτονται τα κεντρωμμένα παιδιά περίπου οκτώ ημέρες μετά τον εμβολιασμό για να παρατηρούν το αποτέλεσμα
του, αν δηλαδή ο εμβολιασμός έγινε σωστά, εάν έπιασε ή εάν είναι «νόθος». Επίσης
ήταν υπεύθυνοι για τη συλλογή «άριστου εκ του δαμαλικού πύου», το οποίο έστελναν
στο Υγειονομείο για να χρησιμοποιηθεί στους εμβολιασμούς.
Στην Κέρκυρα ιδρύθηκε το 1817 «Ινστιτούτο Δαμαλισμού», όπου γίνονταν δαμαλισμός μία φορά και το οποίο διέθετε προσωπικό έναν γιατρό, ένα χειρουργό και δύο
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βοηθούς. Στη Ζάκυνθο σύμφωνα με το Δημοτικό κανονισμό, μόνο οι εξουσιοδοτημένοι με σχετική άδεια, σφραγισμένοι από τους Εφόρους, είχαν το δικαίωμα να εμβολιάζουν. Γιατί μόνο οι Έφοροι ήταν επιφορτισμένοι «εις το κέντρωμα από το έμπυον της
αγελάδας (βατσίνα)»8.
Το 1845 ψηφίστηκε από τη Βουλή ειδικός νόμος «Προνοών περί Δαμαλισμού»,
σύμφωνα με τον οποίο οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών όφειλαν να τα φέρουν,
την ημέρα που προσδιόριζε ο υγειονόμος, στο Υγειονομείο για να δαμαλιστούν. Τα
βρέφη, που προέρχονταν από τα προάστια, δαμαλίζονταν από τον αρχίατρο ή υπαρχίατρο σε τόπο και ημέρα που προσδιορίζονταν από το Υγειονομείο. Τα βρέφη των
χωριών δαμαλίζονταν κατά τον πρώτο χρόνο της γέννησης τους σε ειδικούς χώρους
από τους τμηματικούς γιατρούς. Σε περίπτωση αποτυχίας του δαμαλισμού, έπρεπε να
επαναληφθεί εντός 6 μηνών. Εάν αποτύγχανε πάλι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί και
τρίτος. Μόνο μετά την τρίτη αποτυχία απαλλάσσονταν οι πολίτες από την υποχρέωση του δαμαλισμού.
Οι γονείς ήταν υποχρεωμένοι οκτώ ημέρες μετά τον εμβολιασμό να ξαναφέρουν
τα βρέφη στον γιατρό για να εξετάσει το αποτέλεσμα του δαμαλισμού, όπου σε περίπτωση επιτυχίας το Υγειονομείο ή ο γιατρός χορηγούσε το σχετικό αποδεικτικό.
Οι γονείς ωστόσο είχαν και τη δυνατότητα να εμβολιάζουν τα παιδιά τους στο σπίτι. Όφειλαν όμως να έχουν προμηθευτεί το ένορκο πιστοποιητικό γιατρού, το οποίο
έπρεπε να υποβάλλουν στο Υγειονομείο. Η τιμωρία για όσους παρέβαιναν τις παραπάνω διατάξεις ήταν πρόστιμο 20 σελινιών.
Σε περίπτωση επιδημίας ευλογιάς, όπως για παράδειγμα στην επιδημία του 1852,
το Υγειονομείο και οι γιατροί βρίσκονταν σε «επιφυλακή» για την ταχύτερη εκτέλεση του δαμαλισμού.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός πως ηΑγγλική
Κυβέρνηση το 1852 «επιστράτευσε» με αμοιβή και ιδιώτες γιατρούς, για να δαμαλίσει
σύντομα τους κατοίκους των χωριών και να ανα- δαμαλίσει μεγάλο αριθμό ατόμων.
Μέχρι και οι ιατροί της Βρετανικής φρουράς προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στα
Αστικά Νοσοκομεία.
Περνώντας στο ειδικό μέρος της εργασίας αρχικά θα παρουσιάσουμε τα πέντε
Περιοχικά Επιχώρια Συμβούλια της Κέρκυρας. Τον αριθμό, το φύλο, την ηλικία των
εμβολιασμένων ή μη κατοίκων του νησιού. Για τον διαχωρισμό των χωριών και προαστίων της Κέρκυρας όπως ήδη έχει αναφερθεί βασιστήκαμε στο νόμο ΟΖ΄ (που εκδόθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1850) ώστε η επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων μας
να γίνει πιο κατανοητή.
Στο διάγραμμα 1 παρατηρούμε την κατανομή του πληθυσμού των πέντε περιοχικών επιχωρίων. Το Περιοχικό Επιχώριο της Μέσης κατέχει και το μεγαλύτερο ποσο7. Ο δαμαλισμός εφαρμόζεται την περίοδο της Αγγλικής Προστασίας από εκπροσώπους της επιστήμης
και όχι από πρακτικούς «εκκεντρωτές» όπως παλαιότερα. Λασκαράτος Ι., Πρόληψη της αρρώστιας
και κοινωνική προστασία στα Επτάνησα επί Αγγλοκρατίας (1815- 1864), Διατριβή επί υφηγεσία, Αθήνα 1984, σελ. 105.
8. Ο.π., σελ. 105-107.
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Διάγραμμα 1:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα κατανομής πληθυσμού, ανά φύλο, των πέντε Περιοχικών Επιχώριων
Συμβουλίων του 1852.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.

στό κατοίκων 29,9% του συνολικού πληθυσμού, ακολουθεί το Περιοχικό Επιχώριο
του Γύρου με 25,7% και το Περιοχικό Επιχώριο του Όρους με 17,4%. Το Περιοχικό
Επιχώριο της Πόλης της Κέρκυρας έχει ποσοστό πληθυσμού 15,4% και το Περιοχικό
Επιχώριο της Λευκίμμης διαθέτει το μικρότερο ποσοστό σε πληθυσμό 11,6%.

Διάγραμμα 2:
Συνολικός αριθμός εμβολιασμένων Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Λευκίμμης,
1852.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.
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Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου του (Δήμου) Λευκίμμης του 1852
Οι ονοματικοί κατάλογοι του Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου του (Δήμου)
Λευκίμμης αποτελούνται από 21 οικισμούς- χωριά, για τους οποίους διαθέτουμε πλήρη στοιχεία, εκτός από έναν οικισμό- χωριό Χλοματιανά. Ο συνολικός πληθυσμός

Διάγραμμα 3:
Αριθμός εμβολιασμένου πληθυσμού Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Λευκίμμης,
1852.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.

Διάγραμμα 4:
Ηλικία εμβολιασμένου πληθυσμού Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Λευκίμμης 1852
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.
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ανέρχεται στα 4726. Οι εμβολιασμένοι ανέρχονταν στους 2968 διάγραμμα 2). Οι άνδρες κατέχουν το 57,4% του συνολικού εμβολιασμένου πληθυσμού και οι γυναίκες το
42,6% (διάγραμμα 3). Στο Επιχώριο υπάρχουν εμβολιασμένα 859 άτομα μέχρι 10 ετών
και 681 έως 20ετών (διάγραμμα 4).

Περιοχικό Επιχώριο Συμβούλιο (Δήμος) Μέσης του 1852
Στους ονοματικούς καταλόγους της Εκτελεστικής Αστυνομίας βρίσκουμε στοιχεία για τους 33 από τους 36 οικισμούς- χωριά του Επιχωρίου της Μέσης. Ο συνολικός πληθυσμός που καταγράφηκε είναι 12199 άτομα. Το σύνολο των εμβολιασμένων
ανέρχεται στα 5969 άτομα (διάγραμμα 5). Από αυτούς, 1263 άτομα άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα 1-10 και 1361 στην ηλικιακή ομάδα 11-20 (διάγραμμα 7).
Περιοχικό Επιχώριο Συμβούλιο (Δήμος) Γύρου του 1852
Εν συνεχεία, το Περιοχικό Επιχώριο Συμβούλιο του (Δήμου) Γύρου, που αποτελείται από 44 οικισμούς- χωριά, από τους οποίους στοιχεία διαθέτουμε μόνο για τους 31.
Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καταγράφηκαν είναι 10516 άτομα, από τους
οποίους οι μισοί περίπου (5252 άτομα) εμβολιάσθηκαν (διάγραμμα 8). Όσον αφορά
τις ηλικίες όλου του πληθυσμού των εμβολιασμένων κατοίκων, το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει για ακόμη μια φορά η ηλικιακή ομάδα από 1-10 ετών, 27,7 % και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 11-20 ετών με ποσοστό 25,3% (διάγραμμα 10).

Διάγραμμα 5:
Συνολικός αριθμός εμβολιασμένων Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Μέσης, 1852.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.
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Διάγραμμα 6:
Κατανομή εμβολιασμένου πληθυσμού Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Μέσης, 1852.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.

Διάγραμμα 7:
Ηλικίες εμβολιασμένου πληθυσμού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Μέσης, 1852.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.
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Διάγραμμα 8:
Συνολικός αριθμός εμβολιασμένων Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Γύρου, 1852.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.

Διάγραμμα 9:
Κατανομή εμβολιασμένου πληθυσμού Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Γύρου, 1852.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.
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Διάγραμμα 10:
Ηλικίες εμβολιασμένου πληθυσμού Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Γύρου, 1852.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.

Περιοχικό Επιχώριο Συμβούλιο (Δήμος) Όρους του 1852
Το τέταρτο διαμέρισμα, Περιοχικό Επιχώριο Συμβούλιο (Δήμος) Όρους, αποτελείται από 20 οικισμούς-χωριά, από τα οποία για τα 16 διαθέτουμε στοιχεία για ανάλυση. Ο συνολικός πληθυσμός που καταγράφηκε εμβολιασμένοι και μη, είναι 7123. Οι
εμβολιασμένοι στο Επιχώριο του Όρους ανέρχονται στους 3042, όμως υπάρχουν και
οικισμοί- χωριά όπως το Σωκράκι και η Ομαλή με μόλις 2 εμβολιασμένους το κάθε χωριό (διάγραμμα 11). Το χωριό με το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων είναι οι Κα-

Διάγραμμα 11:
Συνολικός αριθμός εμβολιασμένων Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Όρους, 1852.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.
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Διάγραμμα 12:
Κατανομή εμβολιασμένου πληθυσμού Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Όρους, 1852.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.

Διάγραμμα 13:
Ηλικίες εμβολιασμένου πληθυσμού Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Όρους, 1852.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.
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ρουσάδες 26,1%. Η ηλικιακή ομάδα που εμβολιάσθηκε ήταν κυρίως από 11-20 ετών
με 899 άτομα και ακολουθούν τα άτομα ηλικίας από 1-10 με 786 εμβολιασμένους και
21-30 με 620 άτομα (διάγραμμα 13).

Διάγραμμα 14:
Συνολικός αριθμός εμβολιασμένων Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Κέρκυρας, 1852.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.

Περιοχικό Επιχώριο Συμβούλιο του (Δήμου) Κέρκυρας του 1852
Σύμφωνα με το διαχωρισμό ΟΖ΄του 1850 στο Περιοχικό Επιχώριο της Πόλης ανήκαν οι περιοχές Άγιος Ρόκκος, Ανάληψη, Ανεμόμυλος, Γαρίτσα, Μαντούκι, Στρατιά
και Φυγαρέτο (διάγραμμα 14). Στους ονομαστικούς καταλόγους εμβολιασμένων στο
Αρχείο της Εκτελεστικής Αστυνομίας στοιχεία υπήρχαν για όλες τις παραπάνω περιοχές, εκτός από το Μαντούκι. Πρόσθετο πρόβλημα αποτέλεσε το γεγονός πως τα διαμερίσματα 1,2 και 3 δεν ονοματίζονταν και γι’ αυτό ακολουθήθηκε και στην παρούσα
μελέτη η ονομασία των υποφακέλων της Εκτελεστικής Αστυνομίας. Τα στοιχεία που
περιείχαν οι κατάλογοι της πόλης της Κέρκυρας ήταν φύλο κατοίκων, ηλικία, εάν είχαν εμβολιαστεί, αν ήταν ντόπιοι ή ξένοι και, αν ξένοι, τον τόπο καταγωγής9. Για το
λόγο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε πως τα συμπεράσματα που οδηγούμαστε είναι
περιορισμένα.
Μελετώντας τα δημογραφικά δεδομένα της πόλης και των προαστίων κατά το
1852 παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός της πρώτης αγγίζει τα 6294 άτομα. Μάλιστα,
9. Ως ¨ξένοι¨ δηλώνονται οι μη Κερκυραίοι και αλλοδαποί κάτοικοι της πόλης της Κέρκυρας.
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στο συγκεκριμένο πληθυσμό περιλαμβάνονται και οι ξένοι που διαμένουν στο νησί
και ανέρχονται σε 1458 άτομα (διάγραμμα 15). Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί
πως στους ξένους κατοίκους της πόλης περιλαμβάνονται κάτοικοι μη Κερκυραίοι και
αλλοδαποί. Σημαντικό ποσοστό κατέχουν οι εβραϊκής καταγωγής, που αριθμούν 121

Διάγραμμα 15:
Κατανομή Πληθυσμού Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Κέρκυρας, 1852.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.

Διάγραμμα 16:
Διάγραμμα τόπου προέλευσης των (Ελλήνων μη Κερκυραίων και αλλοδαπών) κατοίκων του
Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Κέρκυρας, 1852.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.
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άτομα και οι προερχόμενοι από την Ήπειρο, 98 άτομα (διάγραμμα 16). Όσον αφορά
τον εμβολιασμένο πληθυσμό ανέρχεται στα 4610 άτομα σε όλες τις περιοχές του Περιοχικού Επιχωρίου της πόλης της Κέρκυρας (διάγραμμα 14). Οι εμβολιασμένοι προέρχονται από όλες τις ηλικιακές ομάδες, με υπεροχή τις ηλικιακές ομάδες από 1-10 και
11-20 με 21,3 % και 25,6 % του συνολικού πληθυσμού αντίστοιχα (διάγραμμα 17, 18).

Διάγραμμα 17:
Ηλικία εμβολιασμένου πληθυσμού (ντόπιοι) Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Κέρκυρας, 1852.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.

Διάγραμμα 18:
Ηλικία εμβολιασμένου πληθυσμού (Ελλήνων μη Κερκυραίων και αλλοδαπών) Περιοχικού Επιχώριου Συμβουλίου (Δήμος) Κέρκυρας, 1852.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.
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Διάγραμμα 19:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα κατανομής πληθυσμού, ανά φύλοτων πέντε Περιοχικών Επιχώριων
Συμβουλίων του 1852.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.

Διάγραμμα 20:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα ηλικιακών ομάδων των εμβολιασμένων και μη σε σχέση με το σύνολο
του πληθυσμού.
Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.
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Εξετάζοντας τον εμβολιασμένο πληθυσμό των πέντε Επιχωρίων διαπιστώνουμε
πως το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένου πληθυσμού τον συναντούμε στο Επιχώριο της Μέσης με 27,3%. Ακολουθεί το Επιχώριο Γύρου με 24%. Το μικρότερο ποσοστό εμβολιασμένων κατοίκων διαθέτει το Επιχώριο Λευκίμμης 8,6% (διάγραμμα
19).Όσον αφορά τις ηλικίες των κατοίκων που εμβολιάσθηκαν ανήκαν κυρίως στις
ηλικίες 1-10 και 11-20 ετών με 5240 και 5332 εμβολιασμένα άτομα αντίστοιχα.Αν παρατηρήσουμε το διάγραμμαθα διαπιστώσουμε πως οι ηλικίες που το ποσοστό των
εμβολιασμένων είναι μικρότερο από το ποσοστό των μη εμβολιασμένων κατοίκων
είναι από 40-90 ετών, κάτι που μας οδηγεί για ακόμη μια φορά στο συμπέρασμα ότι
προτεραιότητα στον εμβολιασμό είχαν οι παιδικές και νεαρές ηλικίες (διάγραμμα 20).
Τέλος εξετάζοντας το διάγραμμα 21 διαπιστώνουμε πως η χρονιά που πραγματοποιήθηκαν οι περισσότεροι δηλωμένοι εμβολιασμοί είναι το 1852. Είναι η χρονιά
όπου η επιδημία της ευλογιάς κάνει την εμφάνιση της στην Κέρκυρα και οι αρχές
κινητοποιούνται για συλλογικό εμβολιασμό. Στο διάγραμμα αυτό παρατηρείται ότι
από το 1760 γίνονται ευλογιασμοί και στη συνέχεια δαμαλισμοί. Πρέπει να σημειωθεί
πως την εποχή των Γάλλων έχει ξεκινήσει η προσπάθεια μαζικών εμβολιασμών του
πληθυσμού, η οποία όμως απέτυχε. Οι Γάλλοι υποσχέθηκαν απελευθέρωση των Ιονίων και αυτοδιοίκηση όμως δεν το έκαναν και ο κόσμος άρχισε να αντιδρά. Σε ένδειξη
διαμαρτυρίας οι Κερκυραίοι αρνήθηκαν να κάνουν δαμαλισμό και όταν οι Γάλλοι δια
της βίας αναγκάστηκαν να εμβολιάσουν τον πληθυσμό ο κόσμος ξεσηκώθηκε εναντίον τους.

Διάγραμμα 21:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα εμβολιασμών ανά χρονολογική ιστορική περίοδο.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.
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Μελετώντας και αναλύοντας τα στοιχεία που μας παρείχαν οι κατάλογοι των Περιοχικών Επιχώριων Συμβουλίων, διακρίνουμε ενδιαφέροντα στοιχεία για το αν οι κάτοικοι του νησιού είχαν εμβολιαστεί και ποια χρονιά και αν «έβγαλαν την ευλογιά» και
πότε. Με δεδομένο λοιπόν ότι προκύπτουν τρία σημαντικά στοιχεία μέσω των στηλών των κατάλογων, δηλαδή αν κάποιος δαμαλίστηκε, αν πέρασε κατά το παρελθόν
ευλογιά και αν αρρώστησε στην τελευταία επιδημία, δηλαδή αυτήν του 1852 και με
δεδομένο ότι για κάθε κατηγορία υπάρχουν δύο πιθανές απαντήσεις (ναι- όχι) προκύπτουν κάποιοι συνδυασμοί, οι οποίοι μας οδηγούν σε ενδιαφέροντα δημογραφικά και
ιατρο-ιστορικά συμπεράσματα.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε δύο παρατηρήσεις ιατρικού και πολιτικού ενδιαφέροντος. Πρώτον, η ευλογιά αφήνει ανοσία, κάτι το οποίο ήταν από παλιά γνωστό, αλλά πως οι γιατροί δεν είχαν ανακαλύψει το χρονικό διάστημα που κρατούσε
η ανοσία. Για το λόγο αυτό, άλλοι γιατροί πρότειναν ανα- δαμαλισμό (επανάληψη)
ανά κάποια χρονικά διαστήματα και κάποιοι άλλοι θεωρούσαν ότι η ανοσία ήταν δια
βίου. Κάποιοι μάλιστα πρότειναν ειδικά σε περιόδους επιδημιών να ανα- δαμαλίζεται
ο πληθυσμός. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την ψήφιση του σχετικού νόμου το 1845
για το δαμαλισμό, ο οποίος ανάγκαζε όλους τους πολίτες σε δαμαλισμό.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, αλλά και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που αντλούμε από τους καταλόγους των Επιχωρίων, προκύπτουν δύο κατηγορίες: η πρώτη περιλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι δεν εμβολιάσθηκαν ποτέ, και η δεύτερη αυτούς που
εμβολιάσθηκαν, είτε στο παρελθόν, είτε το 1852. Σε κάθε κατηγορία προκύπτουν τρεις
πιθανές περιπτώσεις:
Αξίζει να επισημάνουμε πως γι’ αυτούς τους οποίους είτε νόσησαν είτε δε νόσησαν
στο παρελθόν, δε γνωρίζουμε σε όλες τις περιπτώσεις ακριβή χρονολογία καθώς στη
θέση της αναγράφονταν ενδείξεις όπως «έβγαλε την ευλογιά όταν ήταν νέος- μικρός»
ή «έβγαλε την ευλογιά και δεν θυμάται πότε», η ακόμη και καμία ένδειξη.
Στη δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγονται οι κάτοικοι που εμβολιάστηκαν κυρίως

Πίνακας 1:
Συγκεντρωτικός πίνακας των κατηγοριών.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.
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το 1852 αλλά και στο παρελθόν. Ωστόσο πολλά είναι τα χωριά στα οποία δεν γνωρίζουμε τη χρονολογία εμβολιασμού των κατοίκων Παρατηρώντας το διάγραμμα 22
διαπιστώνουμε πως η κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτοί που εμβολιάσθηκαν και δεν νόσησαν ούτε στο παρελθόν, ούτε στην επιδημία του 1852. Φυσιολογικά θα θεωρούσαμε ότι αυτός ο συνδυασμός είναι ο ιδανικός, αφού αποδεικνύει την
προφυλακτική σημασία και την αποτελεσματικότητα του δαμαλισμού. Το ποσοστό
του πληθυσμού της κατηγορίας αυτής είναι το μεγαλύτερο σε σχέση με το συνολικό
πληθυσμό των πέντε Επιχωρίων (34,6%). Πρέπει όμως να παρατηρήσουμε και το χρονολογικό διάγραμμα των εμβολιασμών, όπου διαπιστώνουμε πως οι περισσότεροι εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν το 1852. Έτσι λοιπόν δημιουργείται εύλογα, το ζήτημα
της μη τήρησης του νόμου για υποχρεωτικό δαμαλισμό, του 1845.
Η κατηγορία με το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι κάτοικοι που δεν εμβολιάσθηκαν και δεν νόσησαν ποτέ από ευλογιά με ποσοστό 19,8%. Συγκρίνοντας αρχικά
το συγκεντρωτικό διάγραμμα των ηλικιών,(διάγραμμα 20) όπου μας παρουσιάζει τις
ηλικίες του πληθυσμού που εμβολιάσθηκε, σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού,
μπορούμε να διαπιστώσουμε πως οι ηλικιακές ομάδες που κατέχουν το μεγαλύτερο
αριθμό των μη εμβολιασμένων ατόμων είναι >40. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα
πως οι Βρετανικές αρχές προτίμησαν να εμβολιάσουν τις παιδικές και νεαρές ηλικιακές ομάδες ή δεν μερίμνησαν ουσιαστικά για το μαζικό δαμαλισμό του πληθυσμού.
Τα ποσοστά των πολιτών που δεν ασθένησαν το 1852, ενώ δεν είχαν εμβολιαστεί ίσως
εξηγούνται από παλαιότερη, μη καταγεγραμμένη ασθένεια από ευλογιά σε ελαφρά
μορφή, χωρίς να το αντιληφθούν, η οποία πιθανά να τους προσέδωσε την κατάλληλη
ανοσία. Αυτό όμως τέλος, που μας κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως,

Διάγραμμα 22:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα των κατηγοριών

Πηγή: Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας, φάκελος 643, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 1852,
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1853.
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ενώ υπήρχε νόμος από το 1845 για υποχρεωτικό εμβολιασμό του πληθυσμού, μεγάλο
μέρος αυτού δεν δαμαλίστηκε.
Κλείνοντας δύο λόγια, για την επιδημία ευλογιάς στην Κέρκυρα που σημειώθηκε
το 1852, την χρονιά των δαμαλισμών, ως εναλλακτική πηγή μελέτης του δαμαλισμού
που ίσως αλλάξει την άποψη που έχουμε για τον δαμαλισμό και το αγγλικό σύστημα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, που μας παρέχονται από τις στήλες της εφημερίδας, η επιδημία προήλθε από την Ήπειρο στα τέλη Φεβρουαρίου του 1852 και έως
τον Ιούλιο επεκτάθηκε σε όλη την Κέρκυρα. Τα κρούσματα της ευλογιάς αυξάνονταν
συνεχώς έως το Σεπτέμβριο, οπότε και άρχισε να φθίνει η ένταση της νόσου για να
σταματήσει οριστικά το Νοέμβριο10. Το διάστημα της επιδημίας, αν και σχετικά μικρό,
άφησε στο πέρασμα της εκατοντάδες νεκρούς.Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλαλήθη,
τα κρούσματα από ευλογιά έως τον Σεπτέμβριο ήταν 216, ενώ ένα μήνα μετά ξεπερνούσαν τα 32811.
Μελετώντας τον πίνακα 2 μπορούμε να διατυπώσουμε τα εξής συμπεράσματα:
η επιδημία διήρκησε σχεδόν ένα χρόνο και προκάλεσε το θάνατο σε 365 άτομα. Θα
διαπιστώσουμε πως η θνησιμότητα (17,2%) εμπίπτει στα αναμενόμενα ποσοστά και
είναι χαμηλότερη του 20%, που ορίζουν οι επιδημιολογικές μελέτες.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός, που προκύπτει μέσα από τις στήλες του Φιλαλήθη, πως οι πρώτες ενέργειες των αρχών κατά της ευλογιάς παρατηρούνται τον
Σεπτέμβριο του 1852, επτά μήνες μετά την έναρξη της επιδημίας, όταν δηλαδή αρχίζει
και η επίσημη εφημερίδα των Ιονίων να κοινοποιεί ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα
για τα κρούσματα και τους νεκρούς12. Επίσης κατακρίνεται το γεγονός πως οι Βρετανικές αρχές δεν έλαβαν καμία πρόνοια για να περιορίσουν την επιδημία. Πρόκειται
λοιπόν για ένα αυστηρό σύστημα, που δεν εφαρμόζεται όμως για όλους. Χαρακτηρι-

Πίνακας 2:
Η Εξελικτική πορεία της ευλογιάς (Φεβρουάριος- Νοέμβριος 1852)

Πηγή: Φιλαλήθης, Κέρκυρα (26/7, 22/8, 13/9, 15/10, 31/10, 8/11/1852), αρ.47,51,53,55,57- 60, σελ. 188,
203, 211- 212, 202, 226-227, 231- 232, 236, 239.
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στικό είναι το παράδειγμα, πως τα πρώτα κρούσματα στον Αγγλικό στρατό παρατηρούνται το Σεπτέμβριο του 1852, οχτώ μήνες μετά την έναρξη της επιδημίας. Αρχικά
νόσησαν δέκα στρατιώτες της αγγλικής φρουράς, από τους οποίους πέθαναν οι τρεις,
ενώ τον Οκτώβριο (1852) προσβλήθηκαν δύο ναύτες της αγγλικής κορβέτας Σώφρων
(Modesfe), εκ των οποίων ο ένας πέθανε. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι
Βρετανοί έπαιρναν περισσότερα μέτρα για τη δική τους ασφάλεια παρά για τον ντόπιο πληθυσμό.
Στα άρθρα του Φιλαλήθη αρκετά συχνά επικρίνεται και η αδράνεια των υπεύθυνων αρχών, καθώς δεν είχαν ενημερώσει τους κατοίκους του νησιού έγκαιρα για την
εξάπλωση της νόσου, τον τρόπο και τον τόπο προέλευσης της και την εξέλιξη των
κρουσμάτων ανά εβδομάδα.
Εξετάζοντας τον εμβολιασμένο πληθυσμότων πέντε Επιχωρίων διαπιστώνουμε
πως το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένου πληθυσμού τον συναντούμε στο Επιχώριο της Μέσης, με 27,3%. Ακολουθεί το Επιχώριο Γύρου με 24%. Το μικρότερο ποσοστό εμβολιασμένων κατοίκων διαθέτει το Επιχώριο Λευκίμμης, 8,6%.Αντίστοιχα οι
κάτοικοι που εμβολιάσθηκαν ανήκαν στις ηλικίες 1-10 και 11-20 ετών με 5240 και
5332 εμβολιασμένα άτομα. Η χρονιά που πραγματοποιήθηκαν οι περισσότεροι εμβολιασμοί είναι το τέλος του 1852 (τελευταία φάση της επιδημίας).Τελικά, παρά τις
διατάξεις και τους νόμους το ποσοστό των κατοίκων που εμβολιάσθηκε ανέρχεται
μόλις στο 53,5 %.
Η κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι κάτοικοι που εμβολιάσθηκαν και
δεν αρρώστησαν ποτέ με ποσοστό 34,6%, ακολουθούν αυτοί που δεν εμβολιάσθηκαν
ποτέ, ούτε αρρώστησαν με ποσοστό 19,8%.
Βασική διαπίστωση είναι ότι παρά την αυστηρή νομοθεσία της Βρετανικής διοίκησης από το 1845 έως το 1852 δεν έχει εφαρμοστεί ουσιαστικά πρόγραμμα μαζικού
εμβολιασμού. Το άρτια δομημένο βρετανικό σύστημα, το οποίο προέβλεπε τον τρόπο
εκτέλεσης και το νομοθετικό πλαίσιο του δαμαλισμού αποδεικνύεται στην πράξη ότι
δεν εφαρμόστηκε στην Κέρκυρα παρά τις αυστηρές ποινές που προέβλεπε.
Η εμφάνιση της επιδημίας της ευλογιάς το 1852 «πιάνει» απροετοίμαστη τη Βρετανική διοίκηση η οποία φαίνεται ανήμπορη επί οχτώ μήνες να την περιορίσει. Τότε
αποφασίζεται ο δαμαλισμός του πληθυσμού της Κέρκυρας αλλά προκαλεί έκπληξη το
γεγονός ότι ακόμα και τότε εμβολιάστηκε μόνο το 53,5%.Από την εφημερίδα «Φιλαλήθης» πληροφορούμαστε ότι η εκδήλωση της συγκεκριμένης επιδημίας στην Κέρκυρα οφείλεται στην ανεπάρκεια και την έλλειψη ενδιαφέροντος από τους Βρετανούς
για τους Επτανησίους. Το προϋπάρχον σύστημα, επινόηση των Ενετών, υιοθετήθηκε
μεν από τους βρετανούς, εξελίχθηκε, οργανώθηκε, νομοθετήθηκε,αλλά τελικά κρίνε10. Φιλαλήθης, Κέρκυρα (13/9/1852, 31/10/1852, 8/11/1852), αρ. 53, 59, 60, σελ. 211, 236, 239.
11. Εκτός από τους ντόπιους, στους νεκρούς συγκαταλέγονταν και Άγγλοι (στρατιώτες και ναυτικοί), οι
οποίοι προσβλήθηκαν από τη νόσο. Φιλαλήθης, Κέρκυρα (30/9/1852, 23/10/1852), αρ. 55, 58, σελ.
220, 231.
12. Φιλαλήθης, Κέρκυρα (22/8/1852), αρ. 51, σελ. 203.

59

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1815-1864)

ται αμφίβολη η αποτελεσματικότητα του στην πράξη.
Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε λοιπόν πως ο δαμαλισμός ως μέθοδος ήταν
αποτελεσματική, αλλά θέτει σε αμφισβήτηση το σύστημα των Αγγλικών αρχών σε
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Η άρνηση των Αρχών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στον «Φιλαλήθη» να
δημοσιεύουν τα ονόματα των αποθανόντων, ερμηνεύεται ως ένοχη και δικαίως οι πολίτες εξακολουθούν να είναι καχύποπτοι και να αμφισβητούν τα προφυλακτικά μέτρα,
όπως είναι ο δαμαλισμός. Τα άρθρα του Φιλαλήθη παρουσιάζουν πέρα από ιατρικό,
και πολιτικό ενδιαφέρον, αφού στις επικρίσεις υποβόσκει η αμφισβήτηση κατά της
Βρετανικής κυριαρχίας, η οποία σε περιόδους επιδημιών αναδύεται ακόμα εντονότερη, αλλά και ο αγώνας για ελευθερία των Ιονίων Νήσων.
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 19ΟΣ-20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ
Θέμα της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση ενός ορεινού πληθυσμού, σε μια
Βλάχικη επαρχία της Πίνδου, το Μέτσοβο. Συγκεκριμένα στις παρακάτω σελίδες θα
προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα πρότυπα της οικιακής οργάνωσης, ενώ θα ερμηνεύσουμε δημογραφικούς δείκτες που αφορούν στην θνησιμότητα, την γαμηλιότητα
και το προσδόκιμο επιβίωσης. Σημαντικό κομμάτι αποτελεί επίσης ο επαγγελματικός
προσανατολισμός των κατοίκων και πως αυτός συνεχιζόταν παραδοσιακά αλλά και
«κληρονομικά» από τον πατέρα στον γιο. Τέλος, σε περιορισμένα όρια του δυνατού
θα καταδείξουμε το επίπεδο μόρφωσης και εκπαίδευσης και κατ’ επέκτασιν το κοινωνικό και βιοτικό επίπεδο της περιοχής. Η ερμηνεία όλων των παραπάνω, θα γίνει
μέσα από μια σειρά διαγραμμάτων και πινάκων ενταγμένα στο ιστορικό πλαίσιο της
συγκεκριμένης περιόδου, συνθέτοντας έτσι το πάζλ των Μετσοβιτών.
Η υπόθεση εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας του κτηνοτροφικού επαγγέλματος στο Μέτσοβο, το οποίο ακόμη και σήμερα στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την
οικονομία του σε αυτόν τον κλάδο. Η έρευνα επικεντρώνεται στον επαγγελματικό
προσανατολισμό των κατοίκων της ορεινής περιοχής. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε
να δούμε εάν αυτό επαληθεύεται, σε συνδυασμό με την εκ παραλλήλου ανάλυση και
άλλων τομών της πληθυσμιακής κοινότητας.
Κύρια πηγή αποτελεί το Δημοτολόγιο Μετσόβου, το οποίο συστηματικά καταγράφει τους πολίτες από το 1936 και έπειτα. Το Δημοτολόγιο αποτελείται από πέντε
τόμους των τετρακοσίων σελίδων και ο καθένας περιλαμβάνει 500 οικογενειακές μερίδες. Για την παρούσα μελέτη αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τους τέσσερις πρώτους
τόμους που ανάγονται στον 19ο και 20ο αιώνα και συγκεκριμένα μεταξύ των ετών
1812-1997, έτη γεννήσεως της πρώτης και της τελευταίας καταγραφής.
Περνώντας στην ανάλυση του πληθυσμού αρχικά θα εστιάσουμε σε πληθυσμιακούς αριθμούς και μεταβολές καθώς γίνεται παράλληλα και μια σύγκριση με άλλες
ορεινές περιοχές της Ηπείρου.
Η περιοχή των χωριών Μέτσοβο, Ανήλιο, Βοτονόσι, Μηλιά και Ντερβεντίστα/Ανθοχώρι της σημερινής επαρχίας Μετσόβου, μαζί με τα χωριά Μαλακάσι και Κουτσούφλιανη/Πλατανιστός της επαρχίας Καλαμπάκας, σχημάτιζε από την αρχή της Τουρκοκρατίας μία ενιαία «ομοσπονδία» που υπαγόταν στο σαντζάκι και στον καζά των
Τρικάλων. Η προσάρτηση της περιοχής στα Γιάννενα θα επικυρωθεί τυπικά από τον
Κιουταχή στα 1830, κατόπιν υπαγωγής της περιοχής στα χάσια της «βασιλομήτορος»
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 19ΟΣ-20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ
Όνομα
Κασαμπάς του
Μετσόβου
Ανήλιο
Βουτονόσι
Μηλιά
ΣΥΝΟΛΟ

Απόσταση από Μέτσοβο

χ. 0,30
χ. 2,30
χ. 3,30

Αριθμός χανέδων

Πληθυσμός
Αρρένων/Θηλέων

835

2084/1931

174
30
109
1148

282/252
72/74
347/329
2785/2586

Πίνακας 1:
Πληθυσμός του 1895. Καζάς Μετσόβου.

Πηγή: Κοκολάκης Μιχάλης, Το Ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι. Χώρος, Διοίκηση, και Πληθυσμός στην Τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (1820-1913), Κ.Ν.Ε. Ε.Ι.Ε. 74, Αθήνα 2003, σελ.286.

Επαρχία
Ιωαννίνων
Άρτας
Παραμυθιάς
Δρϋινουπόλεως
Βελλάς-Κονίτσης
Γρεβενών
Βελεγράδων
Εξαρχία Μετσόβου
Εξαρχία
Γηρομερίου
Γενικό σύνολο

Αριθμός
συνοικισμών
222
110
111
158
113
92
357
7
10
1.180

Αριθμός
οικογενειών
5.344
4.716
6.885
8.129
5.226
1.390
928
32.618

Κάτοικοι
100.096
26.720
23.580
34.425
40.645
31.496
26.130
6.950
4.640

Πληθυσμός έδρας
7.181
4.000
1.000
1.250
1.715
2.000
3.500
4.250
450

294.682

Πίνακας 2:
Συνολικοί πληθυσμοί των εκκλησιαστικών επαρχιών της Ηπείρου με βάση τους πίνακες της
Επετηρίδας του εν Κωνσταντινουπόλει Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου (1874).

Πηγή: Κοκολάκης Μιχάλης, Το Ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι. Χώρος, Διοίκηση, και Πληθυσμός στην Τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (1820-1913), Κ.Ν.Ε. Ε.Ι.Ε. 74, Αθήνα 2003, σελ.286.

ή βαλιδέ σουλτάνας1.
Από την Τουρκική Στατιστική της Ηπείρου2 το 1895, όπως φαίνεται στους πίνακες
1 και 2 πληροφορούμαστε για τον καζά του Μετσόβου ότι κατοικούν στην περιοχή
835 οικογένειες και οι κάτοικοι τις περιοχής κατανέμονται σε 2084 άνδρες και 1931
γυναίκες. Το ίδιο έτος, το Ανήλιο απαριθμεί 174 οικογένειες με 282 άνδρες και 252
γυναίκες, το σημερινό Βοτονόσι 30 οικογένειες με 72 άνδρες και 74 γυναίκες και η
Μηλιά 109 οικογένειες με 347 άνδρες και 329 γυναίκες. Για το έτος 1874 πληροφορούμαστε από την επετηρίδα του Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης ότι η Εξαρχία Μετσόβου με 7 συνοικίες κατοικείται από 1390 οικογένειες ή
1.
2.

Κοκολάκης Μιχάλης, Το Ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι. Χώρος, Διοίκηση, και Πληθυσμός στην Τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (1820-1913), Κ.Ν.Ε. Ε.Ι.Ε. 74, Αθήνα 2003, σελ.181.
Κοκολάκης Μιχάλης, «Η Τουρκική Στατιστική της Ηπείρου», στο Πληθυσμοί και Οικισμοί του Ελληνικού Χώρου. Ιστορικά Μελετήματα Κ.Ν.Ε Ε.Ι.Ε. Τετράδια Εργασίας 18, Αθήνα 2003, σελ. 276. Η Στατιστική της Ηπείρου είναι η μόνη έως σήμερα δημοσιευμένη πηγή που απαριθμεί αναλυτικά το συνολικό πληθυσμό της Ηπείρου κατά πόλεις και χωριά πριν από την κατάλυση της οθωμανικής εξουσίας
στον πρώτο βαλκανικό πόλεμο (1913). Αφορά ολόκληρη την περιφέρεια του τουρκικού βιλαετίου
των Ιωαννίνων.
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αλλιώς 6950 κατοίκους.
Πρώτη γενική απογραφή του πληθυσμού των οικισμών της Ελλάδος, η οποία συμπεριέλαβε και τις προσαρτήσεις, τους νομούς όπως αυτοί έχουν σήμερα, διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο του 1920. Θέλοντας να κάνουμε μια σύγκριση με πανομοιότυπες
του Μετσόβου περιοχές επιλέξαμε την Κόνιτσα και το Πωγώνι. Έτσι λοιπόν σύμφωνα
με τους πίνακες 3-4-5 διαπιστώνουμε ότι:
1) Ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου Μετσόβου κατά την περίοδο 1920-1990
αυξήθηκε κατά 50%, ενώ του Δήμου Κόνιτσας μόνο 4% και του Δήμου Δελβινακίου μειώθηκε κατά 65%.
2) Ο πραγματικός πληθυσμός του Υπολοίπου των Επαρχιών, κατά την ίδια περίοδο,
αυξήθηκε κατά 35% στην περίπτωση του Μετσόβου και αντίθετα μειώθηκε κατά
52% και 55% στις περιπτώσεις της Κόνιτσας και του Πωγωνίου αντίστοιχα.
3) Το ίδιο πληθυσμιακό μέγεθος, κατά την διαχρονική πορεία παρουσιάζει σταθερή
αύξηση καθ’όλην την περίοδο 1920-1990, με εξαίρεση μια μικρή μείωση μεταξύ
των ετών 1940 και 1951, στις περιπτώσεις δε της Κόνιτσας και του Πωγωνίου,
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1920

1928

1940

1951

1961

1971

1981

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤ ΣΟΒΟΥ

1944

2156

2907

2798

2976

2823

2705

1991
2921

ΥΠ.ΕΠ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ

2138

2530

3191

2929

3279

2789

2959

2881

ΣΥΝ.ΕΠ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ

4082

4686

6098

5727

6255

5612

5664

5802

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

2749

1959

2313

3716

3542

3226

2859

2855

ΥΠ. ΕΠ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ

13328

13810

16321

10199

10863

6811

6804

6361

ΣΥΝ. ΕΠ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ

16077

15769

18634

13915

14405

10037

9663

9216

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

2630

1202

1332

1198

1076

1067

884

921

ΥΠ. ΕΠ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ

12148

12686

13164

8255

7434

4819

5843

5515

ΣΥΝ. ΕΠ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ

14778

13888

14496

9453

8510

5886

6727

6436

Πίνακας 3:
Πραγματικός Πληθυσμός, 1920-1991Απόλυτοι Αριθμοί (σε άτομα).
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1920

1928

1940

1951

1961

1971

1981

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

48

46

48

49

48

50

48

50

ΥΠ.ΕΠ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ

52

54

52

51

52

50

52

50

ΣΥΝ.ΕΠ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ

100

100

100

100

100

100

100

100

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

17

12

12

27

25

32

30

31

ΥΠ. ΕΠ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ

83

88

88

73

75

68

70

69

ΣΥΝ. ΕΠ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ

100

100

100

100

100

100

100

100

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

18

9

9

13

13

18

13

14

ΥΠ. ΕΠ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ

82

91

91

87

87

82

87

86

ΣΥΝ. ΕΠ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ

100

100

100

100

100

100

100

100

Πίνακας 4:
Ποσοστά (%) Συμμετοχής Δήμου και Υπολ. Επαρχίας στο Σύνολο του Πληθυσμού.

1991

Πηγή: Τσουτσοπλίδης Κ. Νικόλαος, «Η Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Μετσόβου», στο Πρακτικά
Α΄ Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών, επίμ. Τριαντάφυλλος Δημ.Παπαζήσης, Αθήνα 1994.
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 19ΟΣ-20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1920

1928

1940

1951

1961

1971

1981

1991

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

100

111

150

144

153

145

139

150

ΥΠ.ΕΠ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ

100

118

149

137

153

130

138

135

ΣΥΝ.ΕΠ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ

100

115

149

140

153

137

139

142

ΔΗΜΟΣ Κ ΟΝΙΤΣΗΣ

100

71

84

135

129

117

104

104

ΥΠ. ΕΠ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ

100

104

122

77

82

51

51

48

ΣΥΝ. ΕΠ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ

100

98

116

87

90

62

60

57

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

100

46

51

46

41

41

34

35

ΥΠ. ΕΠ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ

100

104

108

68

61

40

48

45

ΣΥΝ. ΕΠ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ

100

94

98

64

58

40

46

44

Πίνακας 5:
Δείκτες Μεταβολής Πληθυσμού (1920=100).

Πηγή: Τσουτσοπλίδης Κ. Νικόλαος, «Η Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Μετσόβου», στο Πρακτικά
Α΄ Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών, επίμ. Τριαντάφυλλος Δημ. Παπαζήσης, Αθήνα 1994.

αφού παρουσιάζεται μια μικρή αύξηση στην περίοδο 1920-1940, στη συνέχεια και
μέχρι του 1991 παρατηρείται συνεχής σοβαρή μείωση με έξαρση της μείωσης μεταξύ των ετών 1940 και 1951, γεγονός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη φυγή
του πληθυσμού των χωριών προς τα αστικά κέντρα, ύστερα από τις δυσμενείς
συνθήκες που προκάλεσαν στις περιοχές αυτές ο Ελληνο-Ιταλικός και στη συνέχεια η κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος.
4) Αναφορικά με την κατανομή του πληθυσμού μεταξύ του Δήμου και του Υπολοίπου
της Επαρχίας, παρατηρείται ότι στην Επαρχία Μετσόβου, καθ’όλη την εξηκονταετή περίοδο 1920-1980, διατηρείται σχεδόν αμετάβλητη κατανομή και μόνο το
1990 αυξάνει ελαφρώς η συμμετοχή (από 48% σε 50%) του Δήμου εις βάρος του
Υπολοίπου της Επαρχίας. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί κάποια ισόρροπη ανάπτυξη
μεταξύ Δήμου Μετσόβου και των λοιπών χωριών της Ομώνυμης Επαρχίας. Στην
Επαρχία Κόνιτσας η συμμετοχή του Δήμου αυξάνει από 17% το 1920 σε πάνω από
30% την εικοσαετία 1970-1990, που σημαίνει ότι ο Δήμος αναπτύσσεται εις βάρος
του Υπολοίπου της Επαρχίας. Στην Επαρχία Πωγωνίου, η συμμετοχή του Δήμου
Δελβινακίου βαίνει φθίνουσα και από 18% το 1920 μειώνεται σε 14% το 1990, που
σημαίνει ότι το Υπόλοιπο της Επαρχίας Πωγωνίου αναπτύσσεται με περισσότερο
δυναμισμό από ότι ο Δήμος Δελβινακίου.
Από τις παραπάνω παρατηρήσεις σχετικά με τους ρυθμούς μεταβολής και τις εσωτερικές εντός της επαρχίας κατανομές του πραγματικού πληθυσμού κατά την εβδομηκονταετία 1920-1990, συμπεραίνεται ότι στην περίπτωση της Επαρχίας Μετσόβου
έλαβε χώρα μια προϊούσα οικονομική ανάπτυξη, η οποία, από τα μέσα της δεκαετίας
του 1950 παρουσίασε υψηλότερους ρυθμούς. Αντίθετα στις περιπτώσεις των Επαρχιών Κόνιτσας και Πωγωνίου, συγκριτικά με την Επαρχία Μετσόβου, έλαβε χώρα
κάποια στασιμότητα και οπωσδήποτε μια μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων,
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ιδιαίτερα στα πιο μικρά χωριά3.
Το βασικό συμπέρασμα όμως παραμένει ότι γνωστά γεγονότα που επακολούθησαν μετά την απελευθέρωση του Νομού Ιωαννίνων (1913) μέχρι και του τέλους του
εμφυλίου πολέμου (1946-49), δημιούργησαν αρνητικές καταστάσεις στις επαρχίες.
Επήλθε δυσπραγία στα χωριά, η οποία σε συνδυασμό με την προϊούσα αύξηση της
αστυφιλίας προκάλεσαν το απογοητευτικό φαινόμενο της εγκατάλειψης των πτωχών περιοχών και ιδιαίτερα των ορεινών χωριών, όπου εκδηλώθηκε με την οριστική
φυγή των νέων ανθρώπων. Στο σχεδόν γενικό αυτό φαινόμενο στις ορεινές περιοχές
της χώρας, ελάχιστες εξαιρέσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ των οποίων η περίπτωση του
Μετσόβου είναι στην κορυφή από άποψης σημαντικότητας. Αυτό γιατί το Μέτσοβο
κατόρθωσε όχι μόνο να διατηρήσει αλλά και να αυξήσει ουσιωδώς την οικονομική
και κοινωνική δραστηριότητα και κατά συνέπεια όχι μόνο να συγκρατήσει, αλλά και
ν αυξήσει τον πληθυσμό στην περιοχή4.
Στο Δημοτολόγιο Μετσόβου καταγράψαμε συνολικά 8700 ανθρώπους, που αντιστοιχούν σε 1981 οικογενειακές μερίδες. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1, στα
άτομα αυτά αντιστοιχούν 4387 άνδρες και 4309 γυναίκες. Η ίση κατανομή φύλου, δικαιολογεί την σταθερότητα των κατοίκων και την ομαλή αυξομείωση του πληθυσμού.

4400
4350
4300
4250
ΆΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Διάγραμμα 1:
Κατανομή Πληθυσμού Δημοτολογίου Μετσόβου, 1812-1997.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου,1812-1997.

Στο διάγραμμα 2 απεικονίζεται η ηλικία του πληθυσμού σε σύνολο ανδρών-γυναικών. Παρατηρούμε ότι υπερισχύει η ηλικιακή ομάδα 80<, για άνδρες και γυναίκες. Γενικότερα, παρατηρείται αυξητική τάση που κινείται ανάλογα με τις ηλικιακές
ομάδες. Όσο δηλαδή ανεβαίνουμε κλίμακα ηλικιών, αυξάνονται και οι άνθρωποι. Το
3. Τσουτσοπλίδης Κ. Νικόλαος, «Η Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Μετσόβου», στο Πρακτικά
Α΄ Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών, επιμ. Τριαντάφυλλος Δημ. Παπαζήσης, Αθήνα 1994, σελ. 4344.
4.	Ό.π., σελ. 44.
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Διάγραμμα 2:
Ηλικία πληθυσμού Δημοτολογίου Μετσόβου, 1812-1997.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου,1812-1997.

γεγονός αυτό ίσως να εξηγείται από το ότι κατά την περίοδο της πολιτογράφησης το
μεγαλύτερο ποσοστό βρισκόταν ήδη στις εν λόγω ηλικιακές ομάδες. Να σημειώσουμε
ότι αρκετοί είναι αυτοί που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την ηλικία τους λόγω
αδήλωτων στοιχείων κατά την καταγραφή τους.
Ο μέσος όρος ηλικίας ανδρών υπολογίζεται στα 73,6 έτη ενώ των γυναικών στα
66,3. Οι ίδιοι αριθμοί υπολογίζονται και για το προσδόκιμο ζωής, υπολογίζοντας τους
θανάτους που σημειώθηκαν μόνο από την κατηγορία «Αιτιολογία διαγραφής» του
Δημοτολογίου. Αν αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες ζωής και τα ιστορικά γεγονότα
που σημειώνονται κατά την υπό μελέτη περίοδο, ο αριθμός αυτός φαίνεται αρκετά μεγάλος. Το γεγονός αυτό μας κάνει να μιλάμε για μία αυτόχθονα περιοχή με σημαντικά
οικονομικά κεφάλαια, τα οποία συντελούν στην «αξιοπρεπή» διαβίωση των κατοίκων.
Σε συνδυασμό με τους πίνακες 3 και 4 της εβδομηκονταετίας 1920-1990, μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι στην Επαρχία Μετσόβου έλαβε χώρα μια προϊούσα οικονομική
ανάπτυξη, η οποία, από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 παρουσίασε υψηλότερους
ρυθμούς.
Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε τώρα στο διάγραμμα 3, την δεκαετία 19301940 πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες εγγραφές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
πραγματοποιήθηκε επίσημη πολιτογράφηση κατά το έτος 1936, λόγω καταστροφής
του ήδη υπάρχοντος αρχείου από πυρκαγιά.
Οι λόγοι που κάποιος διαγραφόταν από το Δημοτολόγιο ήταν οι εξής: αποβίωση,
γάμος, μεταδημότευση και μεταφορά. Το διάγραμμα 4 μας πληροφορεί για το πώς
κινούνται αυτές οι κατηγορίες. Πρωτίστως λοιπόν συναντούμε τους διαγραφέντες
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λόγω γάμου – 2861, ακολουθούν οι διαγραφέντες λόγω θανάτου – 2640 και λόγω
μεταδημότευσης – 1301. Άλλες περιπτώσεις διαγραφής είναι το διαζύγιο, η απώλεια
Ελληνικής Ιθαγένειας, η μεταφορά σε άλλη οικογενειακή μερίδα και η υιοθεσία.
Στο διάγραμμα 5, απεικονίζονται οι διαγραφέντες στην υπό εξέταση περίοδο.
4393

780

568
1

1245 1217
345

0

25

Διάγραμμα 3:
Χρονολογία Εγγραφής Δημοτών ανά Δεκαετία.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.
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Διάγραμμα 4:
Αιτιολογία Διαγραφής Δημοτών από τα Μητρώα, 1812-1997.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.
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Παρατηρούμε ότι κατά την δεκαετία 1950-1960 ο αριθμός πλησιάζει τους 1762,
πολύ υψηλός σε σχέση με τα υπόλοιπα έτη. Ακριβέστερα οι περισσότερες διαγραφές
συντελέστηκαν κατά το έτος 1955. Υποθέτουμε πως την χρονιά αυτή έγινε κάποιο
είδος «ξεκαθαρίσματος» αφού αν μελετήσει κανείς τα δεδομένα θα αντιληφθεί ότι
ανεξάρτητα από την δικαιολογία διαγραφής το συμβάν χρονολογείται νωρίτερα του
1955. Επίσης από πληροφορίες, γνωρίζουμε ότι την ίδια περίοδο και επί της δημαρχίας του Ρόζου πραγματοποιήθηκε αντιγραφή του παλιού δημοτολογίου σε καινούρια
βιβλία. Οπότε είναι λογικό ότι αντιγράφηκαν μόνο τα έγκυρα και ισχύοντα στοιχεία.
Ένας ακόμη λόγος που θα μπορούσε ίσως να εξηγεί την παραπάνω μαζική θα λέγαμε
διαγραφή, αφορά την αποχώρηση των Γερμανικών και Ιταλικών το 1944 στρατευμάτων από την περιοχή. Χρειάστηκε κάποιος χρόνος ώσπου να ανασυσταθεί ο τόπος και
να επιστρέψει στην ομαλή οργάνωση και την διοίκηση. Έτσι λοιπόν την συγκεκριμένη
δεκαετία πιθανόν να διαγράφησαν τόσοι πολλοί, κυρίως λόγω θανάτου, στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.
Ως οικιακή ομάδα στην κοινωνία του Μετσόβου και κατ’ επέκτασιν της Ηπείρου,
κατά την περίοδο 1812-1997, ορίζεται η μονάδα την οποία απαρτίζουν άτομα που
συνδέονται με συγγενειακούς δεσμούς (αίματος και αγχιστείας), συμβιώνουν κάτω
από μια κοινή στέγη, αναπαράγονται βιολογικά και κοινωνικά και συνεργάζονται στο
πλαίσιο παραγωγικών δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν την επιβίωση αλλά και την
αναπαραγωγή τόσο των μελών της όσο και της οικιακής ομάδας ως ενότητας. Η παραγωγή, η επιβίωση και αναπαραγωγή συνδέονται με τον αποκλειστικό έλεγχο κάποιων
αγαθών, που αποτελούν την οικογενειακή περιουσία, όπως και με τις πρακτικές με1762
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Διάγραμμα 5:
Χρονολογία Διαγραφής από τα Μητρώα ανά Δεκαετία.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.
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Διάγραμμα 6:
Μέγεθος Οικογενειών, 1812-1997.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.

ταβίβασής της. Οι πρακτικές μεταβίβασης των δικαιωμάτων ελέγχου και χρήσης των
αγαθών αυτών συνιστούν παράγοντες οι οποίοι εξετάζονται ως αναπόσπαστο μέρος
της διαδικασίας της συγκρότησης και της εξέλιξης της οικιακής ομάδας5.
Έχουμε ήδη αναφέρει ότι για την παρούσα εργασία λήφθηκαν υπ’όψιν 1981 οικογενειακές μερίδες. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η ανάλυση της δομής της οικογένειας, στο Μέτσοβο του 19ου -20ου αιώνα την περίοδο λοιπόν αυτή επικρατούσε η
μορφή της οικογένειας με δύο γονείς και παιδιά, χωρίς να είναι αυτή βέβαια η μοναδική. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από το διάγραμμα 6 η κυρίαρχη μορφή νοικοκυριού είναι αυτή με πέντε ή τέσσερα μέλη, 367 και 585 οικογένειες αντίστοιχα. Ακολουθούν οι διμελείς οικογένειες, 249/1981, 3-μελείς οικογένειες 226/1981, 6-μελείς
οικογένειες 182/1981, 7-μελείς οικογένειες 118/1981, 1-μελείς οικογένειες 111/1981,
ενώ από εκεί και πέρα όσο αυξάνεται ο αριθμός των μελών μειώνεται ο αριθμός των
οικογενειών. Οι αριθμοί αυτοί διαφορετικά μπορούν να διαβαστούν σε ποσοστά. Έτσι
λοιπόν οικογένειες που αποτελούνται από 1 έως και 3 μέλη αποτελούν το 30%, ενώ
4-μελείς και πάνω οικογένειες το 70%.
Παρατηρώντας κανείς τον τρόπο γραφής του δημοτολογίου μπορεί εύκολα να
εντοπίσει ότι τα παιδιά της πρώτης μερίδας στη συνέχεια γίνονται οι ίδιοι αρχηγοί
οικογενειών κατόπιν γάμου, με δικές τους ξεχωριστές μερίδες. Σε πολλές περιπτώσεις αναγράφονται και οι γονείς στην καινούρια μερίδα, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι
έχουν μεταφερθεί και οι ίδιοι, άρα έχουμε το φαινόμενο της διευρυμένης οικογένειας.
5. Καυταντζόγλου Λ. Ρωξάνη, Συγγένεια και Οργάνωση του Οικιακού Χώρου. Συρράκο 1898-1930, Αθήνα 1997, ΕΚΚΕ, σελ. 62.
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Η θέση του αρχηγού της οικιακής ομάδας αποτελεί προνόμιο των πιο ηλικιωμένων
ανδρών. Οι πιθανότητες για έναν άνδρα κάτω των 34 ετών να ηγηθεί μιας οικιακής
ομάδας είναι μικρές. Δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε εάν η αποχώρηση των
γέρων από την ενεργό παραγωγική ζωή συνεπάγεται την παραχώρηση της ηγεσίας
της οικιακής ομάδας, στο Μέτσοβο. Το γεγονός όμως πως οι μόνες πηγές πληροφοριών γι’ αυτό το ζήτημα, το δημοτολόγιο, τοποθετούν τον πατέρα επικεφαλής, ανεξαρτήτων της ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης του/των γιου/γιων, οδηγεί
προς την υπόθεση ότι μόνο ο θάνατος του αρχηγού της οικιακής ομάδας επιφέρει την
διαδοχή σε αυτήν τη θέση.
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Διάγραμμα 7:
Μέγεθος οικογενειών σε ποσοστό %, 1812-1997.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.

Στην περίπτωση μας παρατηρούμε νοικοκυριά «κάθετα διευρυμένα» τα οποία
απαρτίζονται από μία απλή οικογένεια και τους γονείς του άνδρα6. Δεν αποτελούν
κλασική μορφή διευρυμένης οικογένειας. Είναι μάλλον ένας τύπος οικιακής σύνθεσης που οφείλει την ύπαρξή του στους κανόνες κληρονομίας και κατοίκησης. Προκύπτει δηλαδή όταν με τη διάσπαση μιας οικογένειας μετά το γάμο των παιδιών οι
γονείς μένουν με ένα από τα παιδιά το οποίο συνήθως κληρονομεί και το μερίδιό
τους. Η παρατήρηση του δημοτολογίου και η ανάλυση της συγγενειακής σύνθεσης
του νοικοκυριού έχουν μέχρι τώρα καταστήσει εμφανές ότι έχουμε να κάνουμε με
μια κοινωνία που ακολουθεί κανόνες ανδροπατροτοπικής μεταγαμικής εγκατάστασης των γυναικών7. Με άλλα λόγια, οι θυγατέρες και οι αδελφές των αρχηγών των
νοικοκυριών απομακρύνονται με τον γάμο τους από την οικιακή ομάδα προέλευσής
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τους και ενσωματώνονται σε εκείνη του συζύγου τους. Η μετακίνηση αυτή αποτελεί
θεμελιακό παράγοντα στη διαδικασία σχηματισμού αρρενοκεντρικών διευρυμένων
και σύνθετων δομών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι γυναίκα ως αρχηγός οικογενείας
παρατηρείται μόνο σε περιπτώσεις χηρείας κατά την καταγραφή της οικογένειας.
Η Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου ως η τοπική Εκκλησία, υπήρξε ως προς το ζήτημα του γάμου ο θεματοφύλακας των κανονικών διατάξεων και των ιερών παραδόσεων. Πριν από την ιεροτελεστία γίνονταν όλες οι αναγκαίες διατυπώσεις. Συγκεκριμένα, ο ιερέας της ενορίας υπέβαλλε στον Πατριαρχικό Έξαρχο τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά, εγγυώμενος ταυτόχρονα την έλλειψη κωλύματος στους μελλονύμφους για τη σύναψη γάμου. Ο Πατριαρχικός Έξαρχος εξέδιδε την απαιτούμενη άδεια,
ενώ γάμος που θα τελούνταν χωρίς την προαναφερθείσα άδεια ήταν άκυρος και ο
ιερέας που τελούσε τον εν λόγω γάμο τιμωρούνταν8.
Προϋπόθεση για την τέλεση γάμου ήταν η ηλικία. Για τα κορίτσια το κατώτερο
όριο ηλικίας ήταν το 14 έτος και για τα αγόρια το 189. Από τα δεδομένα μας προκύπτει ότι μέσος όρος ηλικίας γάμου για τις γυναίκες ήταν το 25 έτος ενώ για τους
άνδρες το 30, όπως διακρίνουμε και στο διάγραμμα 8. Σύμφωνα με το Δημοτολόγιο
Μετσόβου, παρατηρούμε στο διάγραμμα 9, συνάπτονταν 300-500 γάμοι κάθε δεκαετία. Από την δεκαετία 1930-40 παρατηρείται αυξητική τάση των γάμων, με αποκορύφωμα την περίοδο 1960-70, από όπου και αρχίζουν να μειώνονται οι αριθμοί, έως το
1990-00. Γίνεται αντιληπτό επίσης από το διάγραμμα 9, ότι κατά τις δεκαετίες 192030 και 1930-40 δεν καταγράφονται γάμοι. Αυτό προφανώς συμβαίνει από τον τρόπο
και χρόνο σύστασης του Δημοτολογίου. Αφού δηλαδή οι πολίτες καταγράφονται το
1936, οι μέχρι τότε γάμοι δεν καταγράφονται σαν καινούριοι. Ο λόγος που κατά την
δεκαετία 1960-1970 συνάπτονται οι περισσότεροι γάμοι, έχει να κάνει πιθανότατα με
την ηλικία του υπό μελέτη πληθυσμού. Κατά την συγκεκριμένη δεκαετία το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται στην αναπαραγωγική ηλικία. Ωστόσο δεν πρέπει να μείνει ασχολίαστο το γεγονός ότι άνδρες και γυναίκες παντρεύονται σε μεγάλη
για τα δεδομένα της εποχής (19ος-20ος αιώνας), ηλικία. Μια εξήγηση που μπορεί να
δοθεί είναι το γεγονός ότι αφού μιλάμε για μια αγροτική και κτηνοτροφική κοινωνία,
οι νέοι άνθρωποι μιας οικογένειας αποτελούσαν και το εργατικό δυναμικό της ίδιας
της οικογένειας. Η απομάκρυνση από το σπίτι συνεπαγόταν και την μείωση της παραγωγικότητας όπως και την μείωση της παραγωγής. Άλλος ένας λόγος που αφορά
κυρίως τον γυναικείο πληθυσμό, είναι η προίκα. Για έναν «καλό γαμπρό», η πλούσια προίκα θεωρείται απαραίτητη. Η πλούσια προίκα μπορεί να εξασφαλιστεί από
τις ίδιες τις κοπέλες με την ύφανση μάλλινων υφαντών, όπως βελέντζες και χαλιά,
6.	Ό.π., σελ. 112-113.
7. Καυταντζόγλου Λ. Ρωξάνη, Συγγένεια και Οργάνωση του Οικιακού Χώρου. Συρράκο 1898-1930, Αθήνα 1997, ΕΚΚΕ, σελ. 181.
8. Τρίτος Γ. Μιχάλης, Η Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου (1659-1924). Η θρησκευτική, εθνική και κοινωνική της προσφορά, Ιωάννινα 1991, σελ. 160.
9. Ο.π., σελ. 160.
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εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και όλες τις άλλες εργασίες
της καθημερινότητας.
Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τον δείκτη θνησιμότητας
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Διάγραμμα 8:
Γαμηλιότητα ανδρών-γυναικών, 1812-1997.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.
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Διάγραμμα 9:
Γάμοι ανά δεκαετίες .
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Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.
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της περιοχής, μόνο από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που παίρνουμε από το ίδιο
το Δημοτολόγιο, χωρίς να έχει γίνει σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του ληξιαρχείου. Έτσι λοιπόν οι θάνατοι που καταγράφηκαν ανέρχονται στους 2640 σε συνολικό
πληθυσμό 8700 κατοίκων. Θα περίμενε κανείς να σημειώνονται θάνατοι και πριν τη
δεκαετία του 1930, αλλά όπως ήδη έχουμε αναφέρει η πολιτογράφηση πραγματοποιήθηκε το 1936, οπότε όσοι απεβίωσαν προγενέστερα δεν έχουν καταγραφεί. Θα είχε
ωστόσο ενδιαφέρον να έχουμε εικόνα προηγούμενων δεκαετιών, καθώς δεν ήταν λίγες οι πολεμικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα έως και το 1912, όπου το Μέτσοβο τελούσε
υπό Οθωμανική κυριαρχία.
Γνωρίζουμε επίσης ότι το 1910 μια επιδημική λοιμώδης νόσος αποδεκατίζει τον
πληθυσμό της Επαρχίας. Πληροφορούμαστε ότι πρόκειται για την φυματίωση ή την
εποχή εκείνη «όχτικου», δηλαδή χτικιό. Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία της εποχής
εκείνης ώστε να γνωρίζουμε το μέγεθος της θνησιμότητας λόγω της ασθένειας. Παρόλα αυτά, κρούσματα σημειώνονται και κατά τις δεκαετίες 1930-40 όπως αναφέρει
ο κοινοτικός σύμβουλος Μιχαήλ Ντάος σε έγγραφό του προς την Διοίκησιν Ηπείρου:
«…ο κοινοτικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Ιωάννης
Παππουτσής πάσχων σοβαρώς εκ φυματιώσεως, καθίσταται λίαν επικίνδυνος κατά
τας συνεδριάσεις καθ’όσον συνεχώς βήχει και πτύελα τρομακτικά εκβάλλει… άφθονοι σταγόνες σιελώδεις εξέρχονται δια του βηχός εκ του στόματός του… να διατάξητε
αυτόν να απόσχη των συνεδριάσεων του κοινοτικού συμβουλίου…»10. Από ανάλογο
έγγραφο προς τον Γενικό Διοικητή Ηπείρου πληροφορούμαστε: «Το Μέτσοβο μαστίζεται από ελονοσία μετά γαστρικών και τυφικών φαινομένων οφειλομένων πάντων
εις τέλματα λάκκων…»11, σημειώθηκαν μηνιγγιτικοί θάνατοι λόγω της ακαταλληλότητας του νερού του υδραγωγείου.
Στο διάγραμμα 10 διακρίνουμε πώς κινήθηκαν οι θάνατοι ανά τις δεκαετίες. Αυτό
που αξίζει να σχολιασθεί και να ερμηνευθεί ιστορικά είναι ο τριπλασιασμός των θανάτων την δεκαετία του 1940, οι θάνατοι ανέρχονται στους 373. Ο υψηλός αυτός αριθμός εν συγκρίσει με τις άλλες δεκαετίες οφείλεται στην έλευση Ιταλικών και Γερμανικών στρατευμάτων, με σκοπό την κατάληψη της περιοχής. Βομβαρδισμοί, λεηλασίες,
πολεμικές συγκρούσεις και η πυρπόληση της περιοχής, συντελούν στο να σημειώνεται υψηλότερη θνησιμότητα.
Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τους θανάτους ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, διάγραμμα 11, θα διαπιστώσουμε ότι η πρώτη ομάδα υπερέχει ελάχιστα της δεύτερης με
αριθμούς 1252 και 1128 αντίστοιχα, στο σύνολο των θανάτων. Η ηλικιακή ομάδα ανδρών και γυναικών που σημειώνει τους περισσότερους θανάτους είναι αυτή των 80<.
Αυξητική τάση παρατηρείται από την ηλικία των 50 και μετά. Στην ηλικιακή ομάδα
0-5 καταγράφονται 76 θάνατοι για τα αγόρια και 80 για τα κορίτσια. Σταθερή τάση
10. Γενικά Αρχεία του Κράτους νομού Ιωαννίνων, φάκελος 465,3.
11. Γενικά Αρχεία του Κράτους νομού Ιωαννίνων, φάκελος 465,3.
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παρουσιάζουν οι θάνατοι κατά την παραγωγική ηλικία. Ενδιαφέρον θα ήταν να γνωρίζαμε τις αιτίες θανάτου, ωστόσο το προφανές στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι
ότι οι θάνατοι επήλθαν λόγω γήρατος. Οι θάνατοι στην βρεφική-παιδική ηλικία πιθανόν να προέρχονται εξαιτίας κάποιας παιδικής ασθένειας, λόγω έλλειψης ιατρικής
περίθαλψης και ιατρικών γνώσεων, όπως επίσης και της συνθήκης διαβίωσης.
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Διάγραμμα 10:
Θάνατοι ανά δεκαετίες .

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.
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Διάγραμμα 11:
Ηλικιακές ομάδες θανόντων ανδρών-γυναικών, 1812-1997.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.
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Όπως είναι αναμενόμενο, η πλειοψηφία του πληθυσμού δηλώνει σαν τόπο γέννησης το Μέτσοβο, 6898 δημότες. Από αυτούς στον ίδιο τόπο παραμένουν 5226 κάτοικοι. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο αλλά παρόλα αυτά έχουν γεννηθεί
σε άλλες περιοχές, πρόκειται για περιπτώσεις που άλλαξαν τον τόπο κατοικίας τους
λόγω γάμου ή λόγω αιτήσεως χωρίς να γνωρίζουμε τον σκοπό. Επίσης, πολλές είναι
οι καταγραφές όπου πρόκειται βέβαια για Μετσοβίτες, που όμως γεννήθηκαν αλλού
εξαιτίας της προσωρινής κατοικίας των γονιών τους.
6898
5226

ΓΕΝΝΗΣΗ

ΔΙΑΜΟΝΗ

Διάγραμμα 12:
Σύγκριση γεννηθέντων-διαμενόντων στο Μέτσοβο, 1812-1997.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.

Περνώντας στον τόπο μόνιμης κατοικίας θα παρατηρήσουμε ότι αρκετοί είναι α
τοί που δηλώνουν διαφορετική περιοχή από το Μέτσοβο. Η πλειοψηφία σαφώς διαμένει στην Επαρχία, αλλά και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, καθώς
επίσης και το εξωτερικό. Αν θέλουμε να συνδέσουμε τον τόπο μόνιμης κατοικίας με
τον τόπο μεταδημότευσης, (διάγραμμα 13 - διάγραμμα 14), θα αντιληφθούμε ότι οι
αριθμοί ταιριάζουν στις περισσότερες περιπτώσεις.
Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία εγκαταστάθηκε κυρίως σε Αθήνα Ιωάννινα και
Θεσσαλία. Υποθέτουμε πως οι λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί ή έχουν να κάνουν με
εμπορικές δραστηριότητες, οπότε και εγκαθίστανται σε μεγάλα κέντρα. Να σημειωθεί
δε, ότι τα Ιωάννινα την εποχή εκείνη απέχουν από το Μέτσοβο 12 ώρες12, άρα πρόκειται για το πιο κοντινό κέντρο. Μετά την απελευθέρωση και ιδιαίτερα κατά την δεκαετία 1913-1922, η οικονομία του Μετσόβου βαίνει προοδευτικά παρακμάζουσα. Κατά
την περίοδο αυτή, όπως ήταν φυσικό, επήλθαν σοβαρές μεταβολές στη γεωγραφική
κατανομή των διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων λόγω της επέκτασης του
12. Κοκολάκης Μιχάλης, «Η Τουρκική Στατιστική της Ηπείρου», στο Πληθυσμοί και Οικισμοί του Ελληνικού Χώρου. Ιστορικά Μελετήματα Κ.Ν.Ε Ε.Ι.Ε. Τετράδια Εργασίας 18, Αθήνα 2003, σελ. 276.
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Ελληνικού Κράτους. Έτσι η διοίκηση και το εμπόριο συγκεντρώθηκαν περισσότερο
στις μεγαλύτερες πόλεις της Ηπείρου και Θεσσαλίας, με συνέπεια να αποδυναμωθούν
οι αντίστοιχες δραστηριότητες στο Μέτσοβο. Συγχρόνως έλαβαν χώρα οι Βαλκανικοί
πόλεμοι, ο Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος και η Μικρασιατική καταστροφή. Όλα αυτά
τα γεγονότα σε συνδυασμό με την μείωση των εισροών κεφαλαίων και εισοδημάτων

Διάγραμμα 13:
Τόπος Διαμονής Κατοίκων, 1872-1997.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.

Διάγραμμα 14:
Τόπος Μεταδημότευσης, 1812-1997.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.
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από τα διάφορα κληροδοτήματα, τα οποία σχεδόν εκμηδένισαν ο πληθωρισμός και οι
κρατικοποιήσεις στις διάφορες χώρες, επέφεραν σοβαρή δυσπραγία στην οικονομία
του Μετσόβου, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού να μεταναστεύσει
σε άλλες πόλεις, κυρίως στα κοντινά Γιάννενα και Τρίκαλα.
Την εκπαίδευση στο Μέτσοβο στη διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου είχε αναλάβει η Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου. Αυτός ο στόχος πραγματοποιήθηκε με την
ίδρυση σχολείων τόσο στο Μέτσοβο όσο και στα υπόλοιπα χωριά της Εξαρχίας, με την
επάνδρωσή τους από καταξιωμένους των ελληνικών γραμμάτων δασκάλους13. Κατά
το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου λειτουργούν στο Μέτσοβο πέντε
σχολεία. Ένα νηπιαγωγείο, δύο δημοτικά (ένα στο κέντρο της πόλης και ένα στην συνοικία του Αγίου Δημητρίου), Παρθεναγωγείο και Σχολαρχείο με δύο γυμνασιακές τάξεις. Το 1875 διδάσκουν στο ελληνικό σχολείο και ημιγυμνάσιο τρεις διδάσκαλοι, ανά
δύο στα δύο δημοτικά, ενώ στο Παρθεναγωγείο η Διευθύντρια με μία διδασκάλισσα.
Οι ανωτέρω διδάσκαλοι είχαν και υποδιδασκάλους ως βοηθούς τους. Όσον αφορά
στον αριθμό των μαθητών στην επετηρίδα του «εν Κωνσταντινουπόλει Ηπειρωτικού
Φιλολογικού Συλλόγου»14 του έτους 1872, αναφέρεται ότι στο Ελληνικό Σχολείο και
ημιγυμνάσιο φοιτούν 40 μαθητές, στο Παρθεναγωγείο 150 και στα δύο δημοτικά 350.
Συνολικά φοιτούσαν 540 μαθητές. Στους επιμελείς μαθητές και αυτούς που ήθελαν
να συνεχίσουν τις σπουδές τους της β΄ τάξεως του Ημιγυμνασίου, παρέχονταν υποτροφίες για να προβιβαστούν στην γ΄ τάξη του Γυμνασίου Ιωαννίνων, ακόμη και για
ανώτερες σπουδές στην Αθήνα. Στα δεδομένα αυτής της εργασίας εντοπίζουμε, 253
μαθητές, 168 μαθήτριες και 11 σπουδαστές. Στο διάγραμμα 16 παρουσιάζεται πόσοι
είναι οι μαθητές σε κάθε δεκαετία της υπό μελέτης περιόδου 1812-1997. Θα παρατηρήσουμε ότι κατά τον 19ο αιώνα δεν υπάρχουν καταγραφές μαθητών. Την δεκαετία
1930-1940 καταγράφονται 111 μαθητές ενώ ο αριθμός αυτός τριπλασιάζεται σε 307
μαθητές κατά την δεκαετία 1940-1950. Από εκεί και έπειτα, στις επόμενες δεκαετίες ο
αριθμός των μαθητών μηδενίζεται, όχι βέβαια επειδή δεν φοιτούν σε σχολεία, ιδιαίτερα από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και μετά, αλλά προφανώς επειδή έχει αλλάξει
ο τρόπος γραφής του Δημοτολογίου και πια δεν δηλώνουν στην κατηγορία «επάγγελμα» τους μαθητές. Ωστόσο αυτήν την περίοδο λειτουργούν δύο νηπιαγωγεία, τρία
δημοτικά σχολεία, ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο.
Στα χρονικά πλαίσια που έχουμε θέσει από την αρχή της μελέτης παρατηρούμε ότι πρόκειται για μια κοινωνία η οποία στηρίζεται και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικογένεια. Έτσι λοιπόν, τέτοια είναι η φύση των επαγγελμάτων ώστε να
συμμετέχει όλη η οικογένεια, ακόμη και αν αυτό δεν δηλώνεται. Ο ρόλος της γυναίκας
είναι πολύ σημαντικός. Ακόμη και στις δυσκολότερες από πλευράς δύναμης και αντοχής εργασίες, εκείνη καταφέρνει να ανταπεξέλθει. Γίνεται κτηνοτρόφος, αγωγιάτης,
13. Τρίτος Γ. Μιχάλης, Η Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου (1659-1924). Η θρησκευτική, εθνική και κοινωνική της προσφορά, Ιωάννινα 1991, σελ.93.
14. Παπαζήσης Τρ. Δημήτριος, Το Μέτσοβο. Ιστορικά-Λαογραφικά θέματα, Αθήνα 1980, σελ. 27.
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Διάγραμμα 16:
Καταγεγραμμένοι Μαθητές στο Δημοτολόγιο Μετσόβου.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.

ξυλοκόπος και πολλά άλλα. Περιορίζεται όμως στο να δηλώνει «οικιακά». Το επάγγελμα που στήριζε και συνεχίζει έμμεσα να στηρίζει μέχρι σήμερα την οικονομία του
τόπου είναι η κτηνοτροφία. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον κλάδο ασχολούμαστε διεξοδικά,
στην προσπάθεια να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας και το εύρος του επαγγέλματος εν συγκρίσει με άλλες περιοχές της Ελλάδας την ίδια περίοδο. Πόσοι είναι
οι τσελιγκάδες; Πόσα ζώα έχουν οι πλουσιότεροι; Τι κάνει το κράτος για αυτόν τον
τομέα; Είναι κάποια ερωτήματα που θα απαντήσουμε παρακάτω.
Σε πληθυσμό 8700 κατοίκων καταγράφηκαν 5659 εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι οι
οποίοι ασχολούνται με επαγγέλματα τα οποία αφορούν κυρίως τους άνδρες, αφού οι
γυναίκες απασχολούνται κατά κύριο λόγο με τα οικιακά πλην μερικών περιπτώσεων
δημοδιδασκαλισσών και εργατριών. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η αναπηρία
κάποιων ανθρώπων καταγράφεται και αυτή στην κατηγορία των επαγγελμάτων. Στο
διάγραμμα 17 αποτυπώνονται τα επαγγέλματα, οργανωμένα σε τρεις κατηγορίες.
Αγροτική παραγωγή, Βιοτεχνία και Υπηρεσίες. Να σημειωθεί ότι δεν έχουν συνυπολογιστεί τα «οικιακά», επάγγελμα καθαρά γυναικείο σύμφωνα με το Δημοτολόγιο,
καθώς και οι μαθητές, που αναγράφονταν επίσης στην ίδια κατηγορία.
Όπως λοιπόν μπορούμε να παρατηρήσουμε, υπερέχει ο κλάδος της βιοτεχνίας –
1030 εργαζόμενοι ή το 41%, ακολουθεί η αγροτική παραγωγή – 754 ή 30% και αμέσως
μετά με μικρή διαφορά της τάξης του 1%, ο κλάδος των υπηρεσιών – 728. Πρέπει να
επισημάνουμε ότι στην αγροτική παραγωγή την πλειοψηφία κατέχουν οι ποιμένες με
αριθμό 634.
Με την εκμετάλλευση των φορολογικών προνομίων στο Μέτσοβο αναπτύχθηκε
ιδιαίτερα η κτηνοτροφία. Στο χώρο της κτηνοτροφίας θα πρέπει να αναζητηθούν και
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οι απαρχές της διαδικασίας οικονομικής και κοινωνικής διαφοροποίησης μέσα από
την εμπορευματοποίηση των προϊόντων της κτηνοτροφικής παραγωγής, και ιδίως

Διάγραμμα 17:
Κατηγορίες επαγγελμάτων, 1812-1997.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.

Διάγραμμα 18:
Κατηγορίες επαγγελμάτων %, 1812-1997.

Πηγή: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Αρχείο Δήμου Μετσόβου, Δημοτολόγιο Μετσόβου, 1812-1997.
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του μαλλιού και των ακατέργαστων δερμάτων. Στους νεώτερους χρόνους, από τον
16ο αιώνα που έχουμε στοιχεία, αναπτύσσονται οι διάφοροι κλάδοι επεξεργασίας και
μεταποίησης των κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς αρχίζει η διάθεσή τους προς βορρά και δύση. Πώληση ζώων, μαλλιών, δερμάτων, τυροκομικών, υφασμάτων, κουβερτών και χαλιών, διοχετεύουν οι ντόπιοι έμποροι Βλάχοι εκτενώς στη Δυτική Ευρώπη.
Ας σημειωθεί ότι το 1719 οι Γάλλοι ιδρύουν στο Μέτσοβο μεγάλο αποθηκευτικό κέντρο, όπου συγκεντρώνουν ποικίλα κτηνοτροφικά προϊόντα και πρώτες ύλες για την
υφαντουργία και την βυρσοδεψία και από ’κει μεταφέρονται στα λιμάνια του Ιονίου
για εξαγωγή15. Το τσελιγκάτο ήταν ένας πραγματικός οικονομικός αιμοδότης του
τόπου16. Πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, στην περιοχή υπήρχαν περί τα 70
βλάχικα τσελιγκάτα, που αριθμούσαν πάνω από 142.000 γιδοπρόβατα. Το ένα τρίτο
του πληθυσμού – γυναίκες και άντρες - καταγίνονταν με την επεξεργασία μαλλιών
και την υφαντική.
Παράλληλα υπήρχε κινητικότητα προς τις περιοχές με τις οποίες εμπορεύονταν.
Άλλοι δούλευαν «στην ξενιτιά» εργάτες ή τεχνίτες ή άνοιγαν διάφορα μαγαζιά. Άλλοι
όμως έφευγαν ως εκπρόσωποι των μετσοβίτικων εμπορικών και βιοτεχνικών εταιρειών στη Γερμανία, στην Ουγγαρία, στη Ρωσία και στις Μεσογειακές χώρες17. Οι νέες
οικονομικές σχέσεις δε σήμαιναν όμως την ανάδυση απλώς και μόνο κάποιων νέων
επαγγελμάτων ή παραγωγικών δεξιοτήτων, αλλά και τη διαμόρφωση μιας νέας οικονομικής και κοινωνικής ιεραρχίας. Ο τεχνίτης εξαρτιόταν πλέον από τις παραγγελίες
και τις προκαταβολές του εμπόρου ή του ιδιοκτήτη του εργαστηρίου, για να επιβιώσει οικονομικά. Ονομαστοί Μετσοβίτες τεχνίτες ήταν οι σιδηρουργοί, οι χτίστες, οι
ξυλουργοί και οι ξυλογλύπτες. Πολλοί Μετσοβίτες ασχολούνταν με τη βιοτεχνία της
βαρελοποιίας και της σαμαροποιίας, και εφοδίαζαν τις αγορές των Ιωαννίνων, της
Πρέβεζας, της Άρτας, των Τρικάλων, των Φιλιατών, της Λάρισας, της Καρδίτσας, των
Φαρσάλων και άλλων πόλεων. Ιδιαίτερα είχαν αναπτυχθεί η ξυλογλυπτική καθώς και
η χρυσοχοΐα και η αργυροχοΐα18.
Την εποχή της ακμής του Μετσόβου το 18ο και το 19ο αιώνα οι Μετσοβίτες
έμποροι διέθεταν εμπορικούς οίκους στη Βενετία, στη Νεάπολη, στην Τεργέστη, στη
Μασσαλία, στη Βιέννη, στη Μόσχα, στην Οδησσό, στην Κωνσταντινούπολη, στη
Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου19. Μάλλινα είδη και
κάπες ή άλλα ενδύματα ήταν τα κυριότερα αντικείμενα αυτού του εμπορίου, ενώ και
ο εμπορευματικός τομέας του τυριού έπαιζε σημαντικό ρόλο. Οι ντόπιες βιοτεχνίες
15.	Ό.π.
16. Τρίτος Μιχάλης, Το Μέτσοβο, Αθήνα 1990, σελ. 11.
17. Μήλιος Γ., Ξηφαράς Δ., «Η διαμόρφωση της βλάχικης αστικής τάξης και η ενσωμάτωσή της στον
ελληνικό αστισμό», στο Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος
του χρέους., επιμ. Δ.Ρόκος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 1998, σελ. 368-373.
18.	Ό.π., σελ. 368-373.
19.	Ό.π., σελ. 368-373.
20. Παπαγεωργίου Γ., Οι συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα (αρχές
19ου ως 1912), Ιωάννινα 1982.
21. Γενικά Αρχεία Κράτους νομού Ιωαννίνων, φάκελος 562,1.
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και το εσωτερικό εμπόριο ανθούσαν επίσης την ίδια εποχή. Πιάτα από κασσίτερο και
δίσκοι ήταν μια σημαντική τοπική βιοτεχνία. Περιζήτητες ήταν οι μάλλινες βελέντζες
και τα στρωσίδια με διακοσμητικά σχήματα. Η ανάπτυξη της καποτεχνίας και της
καποραπτικής, δημιούργησαν φημισμένους ραφτάδες. Έραβαν όχι μόνο τσοπάνικες
κι αγωγιάτικες κάπες και φορεσιές, αλλά και «επίσημες» με στρίμματα και κεντίδια,
για τους προύχοντες και τους μεγαλοτσελιγκάδες, νυφιάτικες και γαμπριάτικες, κοντοσέγγουνα, τσουράπια και κάλτες, τσακτσίρες, γελέκια, ποτούρια και άλλα είδη
ενδυμάτων. Οι καποράπτες το καλοκαίρι απασχολούνταν εντατικά στα τσελιγκάτα,
ενώ το φθινόπωρο περιόδευαν οργανωμένοι σε συντεχνιακές συντροφιές, έχοντας
το δικό τους αυτόνομο συντεχνιακό δίκαιο και τη δική τους συνθηματική γλώσσα20.
Οι κτηνοτρόφοι του Μετσόβου: «…ως εκ τούτου η γενικοτέρα φροντίς και μέριμνα της κοινότητος διά την πρόοδον και προαγωγήν του κατ’εξοχήν αυτού οικονομικού κλάδου, οίος η κτηνοτροφία, αποτελούντος διά το Μέτσοβο το 80% του πλούτου
του μας επιβάλει την υποχρέωσιν σκεπτώμενοι διά την μελλοντικήν ανάπτυξιν να
βοηθήσωμεν αυτόν οπωσδήποτε.»21
Τα στοιχεία που επεξεργαστήκαμε επαληθεύουν αυτό το απόσπασμα και αποδεικνύεται παρακάτω μέσα από τους πίνακες απαρίθμησης και φορολόγησης των ζώων.
Οι εισφορές στην Κοινότητα από την φορολογία των ζώων αποτελούσαν την κύρια
πηγή εσόδων, καθώς τα ποσά που συλλέγονταν ήταν αρκετά μεγάλα. Συγκεκριμένα, το έτος 1938-9 το σύνολο των φόρων φτάνει τις 435.000 δραχμές, όπως αυτό
παρουσιάζεται στον πίνακα 6. Αυτό βέβαια οφείλεται αφενός στον μεγάλο αριθμό
των ζώων, αφετέρου όμως και στην υψηλή φορολογία. Στον ίδιο πίνακα μπορούμε να
παρατηρήσουμε ότι κατά την διάρκεια ενός χρόνου 1929-1930 η φορολογία αυξήθηκε
κατά 2 δραχμές στα μικρά ζώα και κατά 7 δραχμές στα μεγάλα. Δυστυχώς τα στοιχεία
που έχουμε δεν επαρκούν ώστε να γνωρίζουμε πώς κυμαίνεται η φορολογία και τα
υπόλοιπα έτη. Παρόλα αυτά κατά το έτος 1938-39, οι εισφορές τετραπλασιάζονται
σε σχέση με το έτος 1934-35. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ζώων αυξάνεται
μόνο κατά 1000 στα μικρά, ενώ στα μεγάλα μειώνεται, γίνεται σαφές ότι η φορολογία
αυξάνεται συνεχώς.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑΣ
ΕΤΟΣ

ΑΡ.ΚΤΗΝΟΤΡ .

1928-29
1930-31
1934-35
1938-39
1940

225
147
201
-

ΜΙΚΡΑ ΖΩΑ
15092 (8δρχ)
14590 (10δρχ)
19400
20426
15264

ΜΕΓΑΛΑ ΖΩΑ
501 (13δρχ)
346 (20δρχ)
668
468
265

Πίνακας 6:
Απαρίθμηση Κτηνοτρόφων και Ζώων το πρώτο μισό 20ου αιώνα.

ΣΥΝΟΛΟ (δρχ)
127.249
152.820
145.820
434.110
291.233

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους νομού Ιωαννίνων, φάκελοι 465,3-561,1-805,3-1122,3-1238.
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Με έγγραφο προς το Υπουργείο Γεωργίας τον Μάρτιο του 1940, ο Πίνδειος Κτηνοτροφικός Σύνδεσμος Μετσόβου, αιτείται την μείωση της φορολογίας, καθώς εξ’αιτίας των κλιματολογικών συνθηκών και του δύσκολου χειμώνα, όπως επίσης και
της επιστράτευσης, οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Το
Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο φόρος για κάθε πρόβατο θα ανέρχεται στις
28 δραχμές, την στιγμή που σε άλλα μέρη της Ελλάδας κυμαίνεται από 12-20 δραχμές. Είναι λοιπόν εύκολο να αντιληφθούμε ότι σε δύσκολες περιόδους για την Ελλάδα αλλά και ειδικότερα σε ορεινές περιοχές ή περιοχές που αποτελούν πέρασμα και
κομβικά σημεία για στρατιωτικές και όχι μόνο επιχειρήσεις, η οικονομική δυσπραγία
αποτελεί φυσικό επακόλουθο. Η Κοινότητα αποφάσισε να αυξήσει τις εισροές της
φορολογώντας στο έπακρο τον πιο ισχυρό από τους κλάδους της, χωρίς προφανώς
να αντιλαμβάνεται ότι με αυτόν τον τρόπο τον καταστρέφει.
Για να έχουμε σύγκριση μεταξύ ανάλογων περιοχών της Ελλάδος, δημιουργήσαμε
τον πίνακα 7, παίρνοντας σαν παράδειγμα τρία γεωγραφικά διαμερίσματα, τη Μακεδονία και ειδικότερα την Αλμωπία, την Πελοπόννησο με ενδεικτική περιοχή τα Καλάβρυτα και βέβαια την Ήπειρο με το Μέτσοβο.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(Αλμωπία)
ΉΠΕΙΡΟΣ
(Μέτσοβο)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
(Καλάβρυτα)
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΒΑΤΑ
1.329.126
(29.397)
727.370
(19.608)
943.772
(59.978)
3.000.268
(108.983)

ΑΙΓΕΣ
880.964
(24.131)
459.262
(8.011)
798.041
(56.376)
2.138.267
(88.518)

ΣΥΝΟΛΟ %
43 %
(2,4 %)
23 %
(2 %)
34 %
(6,7 %)
100 %
(11,4 %)

Πίνακας 7:
Συγκριτικός Πίνακας Απαρίθμησης Ζώων ανά Περιοχές 1929.
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και στο διάγραμμα 19 παρόλο που η Ήπειρος
κατέχει το μικρότερο ποσοστό ζώων σε σύγκριση με τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, το Μέτσοβο κατέχει σημαντικό μέρος στο σύνολο των ζώων. Συγκεκριμένα το
2% σε σύνολο ζώων της Ηπείρου 21%. Το 2% κατέχει επίσης και η Αλμωπία, με την
διαφορά όμως ότι το σύνολο της Μακεδονίας είναι 39%. Όπως αποτυπώνεται στον
πίνακα 8 και το διάγραμμα 19 τα Καλάβρυτα φαίνεται να έχουν την ισχυρότερη οικονομία στον τομέα της κτηνοτροφίας, αφού κατέχουν το 6% του συνόλου των ζώων
της Πελοποννήσου.
147 κτηνοτροφικές οικογένειες, οι οποίες καταγράφηκαν κατά το έτος 1930-31,
απασχολούνταν σε αυτόν τον κλάδο με ζώα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν σε κοπάδι, αλλά να είναι οικόσιτα, προσφέροντας στην οικογένεια γάλα, κρέας
ή μαλλί για προσωπική χρήση. Η φορολογία παρόλα αυτά παρέμενε η ίδια και έτσι το

84

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΡΑ

Διάγραμμα 19:
Συγκριτικό σε Ποσοστά % Ενδεικτικών Κτηνοτροφικών Περιοχών 1929.
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.

συγκεκριμένο έτος οι εισφορές στην Κοινότητα φτάνουν τις 153.000 δραχμές. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαγράμματα 20 και 21, διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων κατέχει ζώα μικρά και μεγάλα της κατηγορίας 1-500, με αριθμό 209, που
αντιστοιχεί στο 98% του συνόλου.
Ακολουθεί η κατηγορία 500-100 όπου συναντούμε 4 μόνο κτηνοτρόφους, δηλαδή
το 2%. Από 1000 ζώα και πάνω εντοπίζουμε μόνο έναν κτηνοτρόφο, γεγονός που μας
κάνει να τον χαρακτηρίσουμε αρχιτσέλιγκα και τον οικονομικά δυνατότερο των κτηνοτρόφων του έτους 1930-31.
Στην πρώτη ενότητα διαπιστώσαμε την ομαλή αύξηση του πληθυσμού χωρίς ιδιαίτερες ανοδικές ή καθοδικές καμπύλες. Επιπλέον διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για

Διάγραμμα 20;Αντιστοιχία ζώων ανά κτηνοτρόφους του έτους 1930-31.

Πηγή: Στατιστική ανάλυση δεδομένων από Γενικά Αρχεία του Κράτους νομού Ιωαννίνων, φάκελος 562,1.
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Διάγραμμα 21:
Αντιστοιχία ζώων ανά κτηνοτρόφους % του έτους 1930-31.

Πηγή: Στατιστική ανάλυση δεδομένων από Γενικά Αρχεία του Κράτους νομού Ιωαννίνων, φάκελος 562,1.

μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ένας ορεινός οικισμός διατηρεί ακέραιο τον
πληθυσμό του. Αυτό σημαίνει ότι και η κατανομή ανδρών – γυναικών παρέμεινε ίση
στους δύο περίπου αιώνες της έρευνας. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού καταγράφηκε στο δημοτολόγιο κατά την δεκαετία του 1930-40. Δεν υπάρχουν αξιοπερίεργες διαγραφές παρά μόνο το έτος 1955 όπου κατά την μεταγραφή του δημοτολογίου
έγινε έλεγχος των εγγεγραμμένων αλλά μη ζώντων πολιτών. Ο θεσμός της οικογένειας φαίνεται να είναι ισχυρός καθώς στην πλειοψηφία συναντήσαμε 4-μελής και άνω
οικογένειες, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν κάθετα διευρυμένες. Οι γάμοι
αποτελούσαν κύριο μέλημα της εκκλησίας, η οποία ήταν ο θεματοφύλακας της παράδοσης και των νομίμων διαδικασιών. Δεν παρατηρείται υψηλή θνησιμότητα σε νεαρές
ηλικίες, παρά μόνον σε εμπόλεμες περιόδους, γεγονός που κάνει το προσδόκιμο επιβίωσης να φτάσει σχεδόν τα 74 έτη. Οι κάτοικοι παραμένουν στο Μέτσοβο, αφού δεν
εντοπίζουμε μεγάλα κύματα μετανάστευσης, μόνο λίγες περιπτώσεις.
Τα επαγγέλματα των κατοίκων αναλύθηκαν στη δεύτερη ενότητα και εστιάσαμε κυρίως στην σημασία της κτηνοτροφίας, που ουσιαστικά αποτελεί την υπόθεση
εργασίας που θέσαμε εξ αρχής. Μεταξύ άλλων εντοπίσαμε επαγγέλματα σαν αυτά
των ξυλουργών, των υποδηματοποιών, των αγωγέων, των βαρελοποιών, των σαγματοποιών, επαγγέλματα που είτε εξελίχθηκαν, είτε με την πάροδο του χρόνου χάθηκαν.
Το επάγγελμα όμως που χαρακτηρίζει τον πληθυσμό είναι η κτηνοτροφία. Είναι αυτό
το οποίο κάνουν όλοι ακόμη και αν πρόκειται για μικρό αριθμό ζώων. Οι επαγγελματίες του είδους κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο σε σύγκριση με τους υπόλοιπους,
άλλων επαγγελματικών τομέων. Μέσα από καταλόγους απαρίθμησης ζώων και την
φορολογία τους, διαπιστώσαμε ότι ο κλάδος αυτός είναι η κύρια πηγή εσόδων της
κοινότητας και η κινητήρια δύναμη της οικονομικής άνθησης της περιοχής, μέχρι και
το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, καθώς τα μετέπειτα στάδια της κτηνοτροφίας όπως
γα παράδειγμα το εμπόριο δερμάτων, οδήγησαν στη δημιουργία ενός σημαντικού δικτύου εμπόρων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
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Σήμερα, οι κτηνοτροφικές οικογένειες που εγκαταλείπουν τη δραστηριότητα επιδίδονται στις μεταφορές και τις τουριστικές επιχειρήσεις, στήνοντας μικρά μαγαζιά
με είδη αντρικής εργαστηριακής ξυλοτεχνίας. Η ομάδα της κτηνοτροφίας, παρ’ όλες
τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με το πέρασμα των χρόνων, αποτελεί μέρος της τοπικής κοινωνίας του Μετσόβου, στο πλαίσιο της παραδοσιακής κτηνοτροφίας. Δεν
αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού, αλλά ένα μικρό κομμάτι της πίτας του
καταμερισμού των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Όταν μελετά κανείς τέτοιες
κοινότητες, συνήθως γνωρίζει εξ’αρχής τα βασικά χαρακτηριστικά. Έτσι και σε αυτήν
την περίπτωση, του Μετσόβου, ήταν αναμενόμενο να μιλάμε με ασφάλεια για μια
ορεινή και αμιγώς κτηνοτροφική κοινότητα, θεσμοθετημένη από όρια και κανόνες
της κλειστής κοινωνίας. Το Μέτσοβο αποτέλεσε κατά γενική ομολογία έναν προνομιούχο και προστατευμένο τόπο. Προσθέτοντας την μέριμνα των ευεργετών αλλά και
των ίδιων των κατοίκων παρείχε για αιώνες ευημερία οικονομική και κοινωνική για
τους πολίτες του.
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ΞΕΝΟΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KΑΤΑ TΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ EΠΟΧΗ
Στόχος της παρούσας εργασίας υπήρξε η συστηματική συγκέντρωση και αξιοποίηση των επιγραφικών κυρίως μαρτυριών που αφορούν στην παρουσία και τη δράση
ξένων στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Παρά το πλήθος
των μελετών που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία πενήντα χρόνια και παρά το μεγάλο
σχετικά αριθμό επιγραφικών κειμένων που τεκμηριώνουν την παρουσία στις πόλεις
της περιοχής προσώπων από άλλες πόλεις του ρωμαϊκού κόσμου, συνολική αξιοποίηση των μαρτυριών, δηλαδή προσπάθεια ερμηνείας της παρουσίας και της δράσης
ξένων στις πόλεις της επαρχίας δεν έχει γίνει. Το κενό αυτό στη σύγχρονη έρευνα
οφείλεται κατά την άποψή μου στη δυσκολία κυρίως που αντιμετωπίζει κανείς στη
συγκέντρωση του σχετικού επιγραφικού υλικού, το οποίο σε μεγάλο βαθμό παραμένει
δημοσιευμένο σε επιμέρους μελέτες, ενώ μόλις τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται
προσπάθεια συλλογής του σε επιγραφικά συντάγματα (corpora).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στόχος της παρούσας εργασίας είναι: i) η συγκέντρωση των μαρτυριών –κυρίως επιγραφών- που συνδέονται με την παρουσία ξένων στη
Μακεδονία κατά την ελληνιστική και αυτοκρατορική εποχή. Σε άλλη διατύπωση πρόκειται για τη συλλογή όλων των επιγραφών στις οποίες τα σχετικά πρόσωπα δηλώνουν την εθνική τους καταγωγή από περιοχές εκτός Μακεδονίας. ii) Η αξιοποίηση
των στοιχείων αυτών, δηλαδή η προσπάθεια ερμηνείας τόσο της παρουσίας όσο και
της δράσης των συγκεκριμένων προσώπων. Το χρονικό πλαίσιο που καλύπτεται έχει
ως αφετηρία το έτος 148 π.Χ., όταν δηλαδή η Μακεδονία μετατρέπεται σε ρωμαϊκή
επαρχία με έδρα του επαρχιακού διοικητή τη Θεσσαλονίκη, ενώ terminus ante quem
αποτελεί το έτος 293, κατά το οποίο η Μακεδονία με τις μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού υπάγεται στη διοίκηση των Μοισιών (Dioecesis Moesiarum).
Από την παρούσα έρευνα εξαιρούνται οπωσδήποτε οι Ρωμαίοι οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή στο πλαίσιο είτε εμπορικών, είτε άλλων δραστηριοτήτων. Στις
σχετικές επιγραφές μαρτυρούνται είτε ως Ρωμαίοι συμπραγματευόμενοι είτε ως Ρωμαίοι ενκεκτημένοι, η παρουσία τους ωστόσο ανιχνεύεται κυρίως μέσω της μελέτης
των ονομάτων γένους (gentilicia) που απαντούν στην περιοχή.
Εκτός της παρούσας μελέτης μένουν, όπως είναι ευνόητο, και πρόσωπα τα οποία,
αν και αναφέρονται σε επιγραφές των πόλεων της Μακεδονίας, προέρχονται κυρίως
από τη Ρώμη και η παρουσία τους στην περιοχή είτε δικαιολογείται στο πλαίσιο της
ανάληψης καθηκόντων στο σύστημα διοίκησης της επαρχίας, είτε εξηγείται από το
γεγονός ότι αυτά ανήκουν στο βοηθητικό προσωπικό του επαρχιακού διοικητή.
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Ειδική κατηγορία αποτελούν και οι στρατιώτες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στις
πόλεις της Μακεδονίας και κυρίως στις αποικίες Δίον, Πέλλα, Κασσάνδρεια, και ιδιαίτερα τους Φιλίππους.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η πλειονότητα των ξένων που δρουν στις πόλεις της Μακεδονίας είναι γνωστή κυρίως χάριν στις επιγραφικές μαρτυρίες. Στην πλειονότητα
τους πρόκειται κυρίως για επιτύμβιες επιγραφές, σήματα δηλαδή σε τάφους, ενώ λιγότερες είναι οι αναθηματικές και οι τιμητικές επιγραφές. Εξαιτίας ακριβώς της φύσης
των μνημείων αυτών, εκτός από το όνομα, το πατρώνυμο και τη δήλωση της εθνικής
καταγωγής, λοιπά στοιχεία που να εξηγούν την παρουσία των σχετικών προσώπων
στη Μακεδονία ή που να φωτίζουν τη δράση τους στην περιοχή ελλείπουν. Σχετικά
πάντως με τη γλώσσα των επιγραφών θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην πλειονότητά τους τα κείμενα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, η οποία φαίνεται να είναι
κυρίαρχη ακόμα και στις ρωμαϊκές αποικίες, με εξαίρεση ίσως τους Φιλίππους κατά
τον 1ο κυρίως αιώνα μ.Χ., όπου ο αριθμός των λατινικών επιγραφών είναι μεγάλος.
Τη βάση για τη συγκέντρωση του επιγραφικού υλικού αποτέλεσαν τα επιγραφικά
συντάγματα (corpora) που υπάρχουν για την περιοχή και καλύπτουν είτε μεμονωμένες
πόλεις, είτε ευρύτερες περιοχές. Εκτός από το παλαιό, αλλά ακόμα χρήσιμο έργο του
Mαργαρίτη Δήμιτσα, Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις,
τόμοι Ι-ΙΙ, Αθήνα 1896 καθώς και εκείνο του Γεωργίου Π. Οικονόμου, Επιγραφαί της
Μακεδονίας, Αθήναι 1915, το οποίο περιλαμβάνει 65 επιγραφικά κείμενα που προέρχονται από το Δίον, η συλλογή του υλικού επιτεύχθη χάριν στην ύπαρξη επιγραφικών
συνταγμάτων που αφορούν είτε σε μεμονωμένες πόλεις, είτε σε ευρύτερες περιοχές.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν: i) To σύνταγμα των επιγραφών της Θεσσαλονίκης
που δημοσιεύθηκε το 1972 από τον Αμερικανό ιστορικό Charles Edson στη σειρά της
Ακαδημίας του Βερολίνου Inscriptiones Graecae (IG X 2.1). Το έργο περιλαμβάνει
1041 κείμενα τόσο από τη Θεσσαλονίκη, όσο και από την ευρύτερη περιοχή της καθώς και άλλα που αφορούν σε Θεσσαλονικείς και προέρχονται από διάφορα σημεία
του ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου. ii) To corpus των επιγραφών της Βέροιας, το
οποίο δημοσιεύθηκε το 1988 από τους Λουκρητία Γουναροπούλου και Μιλτιάδη Χατζόπουλο και περιλαμβάνει εκτός από τις επιγραφές της πόλης και της επιγραφές της
χώρας (territorium) της Βέροιας. Ως συμπλήρωμα του έργου αυτού λειτουργεί και το
σύνταγμα των επιγραφών που προέρχονται από το ιερό της Μητέρας των Θεών Αυτόχθονος στη Λευκόπετρα, η οποία ανήκε στο territorium της Βεροίας. iii) To σώμα
των επιγραφών των Φιλίππων το οποίο επανεκδόθηκε το 2009, εμπλουτισμένο με επιγραφικά ευρήματα της τελευταίας δεκαετίας από τους Φιλίππους και τη χώρα τους.
Παρά τον μεγάλο αριθμό επιγραφών από τη Μακεδονία, οι οποίες πιστοποιούν την
παρουσία ξένων στην περιοχή, συστηματική συγκέντρωση των προσώπων αυτών δεν
έχει γίνει μέχρι τώρα.
Στις λοιπές περιπτώσεις η ενασχόληση της έρευνας με την παρουσία και δράση
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προσώπων από άλλες περιοχές του ελληνορωμαϊκού κόσμου στη Μακεδονία έχει ad
hoc χαρακτήρα.
Στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή στα επιγραφικά σώματα που καλύπτουν ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές ανήκουν: i) To corpus των επιγραφών του ελληνικού Τμήματος της Άνω Μακεδονίας, δηλαδή του τμήματος της Μακεδονίας που αντιστοιχεί
σήμερα στους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης. Το έργο εκδόθηκε από τους Αθανάσιο Ριζάκη και Ιωάννη Τουράτσογλου το 1985 και περιλαμβάνει συνολικά 221 επιγραφικά κείμενα. ii) Το corpus των επιγραφών της λοιπής Άνω
Μακεδονίας το οποίο δημοσιεύθηκε το 1999 από τις Fanoula Papazoglou–Milena
Milin–Marianna Ricl, (με τη συμβολή του Klaus Hallof) στη σειρά της Ακαδημίας του
Βερολίνου Inscriptiones Graecae. Τα νεώτερα επιγραφικά ευρήματα παρουσιάζονται
και σχολιάζονται στο Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) και στο Bulletin
épigraphique (Bull.épigr.), ενώ οι επιγραφές των ρωμαϊκών χρόνων παρουσιάζονται
στην Année épigraphique (Ann. épigr.). Όσον αφορά μάλιστα τις λατινικές επιγραφές, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παλαιότερες είναι συγκεντρωμένες στον 3ο τόμο
της σειράς Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), ενώ τα νεώτερα επιγραφικά ευρήματα συγκεντρώνονται από τη Marietta Sasel-Kos στη συλλογή Inscriptiones Latinae
in Graecia repertae. Additamenta ad CIL III, Φλωρεντία 1979 (ILGR).
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται με βάση τη γεωγραφική προέλευση των
επιγραφών όλα τα πρόσωπα που φέρουν ένδειξη της εθνικής τους καταγωγής και
προέρχονται από άλλες περιοχές του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Ειδικότερα, με βάση
το κριτήριο της γεωγραφικής προέλευσης των επιγραφών, στην παρουσίαση ακολουθείται η διαίρεση της Μακεδονίας σε επιμέρους περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται
σε γενικές γραμμές από τη Fanoula Papazoglou στο θεμελιώδες για τη επαρχία της
Μακεδονίας έργο της Les villes de Macédoina à l’ époque romaine, BCH Suppl. XVI,
Αθήνα/Παρίσι 1988. Ως ανατολικό όριο ορίζεται ο Νέστος, ενώ τα δυτικά και βόρεια
όρια της περιοχής συμπίπτουν με τα όρια των επιμέρους περιοχών της Άνω Μακεδονίας. Οι επιγραφικές μαρτυρίες κάθε πόλης παρουσιάζονται με βάση τη γεωγραφική
προέλευση των προσώπων και χρονολογικά. Για την κάθε πόλη υπάρχει μία σύντομη
ιστορική εισαγωγή καθώς τα γεγονότα που συνδέονται με την ιστορία της Μακεδονίας επηρεάζουν και σε σημαντικό βαθμό ερμηνεύουν την παρουσία μεταναστών στην
περιοχή.
Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίστηκαν τα
όσα πραγματεύεται η παρούσα εργασία γίνεται αντιληπτό ότι στη διαμόρφωση του
δημογραφικού χάρτη της περιοχής σημαντικό ρόλο έπαιξε η αποικιοκρατική πολιτική
που ακολούθησε η ρωμαϊκή διοίκηση. Η ήττα του Περσέως στην Πύδνα στα 168 π.Χ.
είχε σημάνει το τέλος της δυναστείας των Αντιγονίδων αλλά και του μακεδονικού
βασιλείου. Η Μακεδονία χωρίσθηκε σε τέσσερα διοικητικά διαμερίσματα, τις «μερίδες» με πρωτεύουσα η πρώτη μερίδα την Αμφίπολη, η δεύτερη τη Θεσσαλονίκη, η
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τρίτη την Πέλλα και η τέταρτη την Πελαγονία. Τα όριά τους χονδρικά συνέπιπταν ως
επί το πλείστον με τα ιστορικά σύνορα των παραδοσιακών μακεδονικών περιοχών1.
Μάλλον εκείνη την εποχή επέτρεψαν οι Ρωμαίοι στους Μακεδόνες να ιδρύσουν ένα
κοινό «συνέδριο», το οποίο κατά τα αυτοκρατορικά χρόνια συνδέθηκε με τη λατρεία
του αυτοκράτορα.
Η ήττα του Ανδρίσκου στα 148 π.Χ. σήμανε και την οριστική ένταξη της Μακεδονίας στο ρωμαϊκό κράτος και τη μετατροπή της σε ρωμαϊκή επαρχία. Ο «επαρχιακός νόμος» που είχε επιβληθεί στη Μακεδονία από τον Αιμίλιο Παύλο παρέμεινε σε
ισχύ, στη νέα όμως επαρχία εγκαταστάθηκε τώρα μόνιμα ο Ρωμαίος διοικητής της
και ρωμαϊκός στρατός. Οι Μακεδόνες ωστόσο φάνηκαν ευχαριστημένοι από τη λύση
θεωρώντας την απαλλαγή τους από τον Ανδρίσκο ως «σωτηρία». Ως εκδήλωση της
ευγνωμοσύνης τους καθιέρωσαν τη λεγόμενη «επαρχιακή» χρονολόγηση και οι ρωμαίοι χαιρετίσθηκαν ως ευεργέτες2.
Τα χρόνια που ακολούθησαν δεν ήταν ιδιαίτερα ειρηνικά για τη Μακεδονία, η
οποία γνώρισε τις επιδρομές των διαφόρων βαρβαρικών φύλων. Η επαρχία ταλαιπωρήθηκε επίσης από την κατάχρηση εξουσίας και την πλεονεξία ορισμένων διοικητών
της. Όταν αργότερα ξέσπασαν οι εμφύλιοι πόλεμοι (49–30 π.Χ.) η Μακεδονία βρέθηκε στο επίκεντρο των συρράξεων και υπέστη όλα τα θλιβερά επακόλουθα αυτού του
γεγονότος. Η τελική επικράτηση στην πολιτική σκηνή της Ρώμης του Οκταβιανού
σήμανε την αφετηρία μιας περιόδου ειρήνης και πολιτικής σταθερότητας. Ήταν επομένως δικαιολογημένη η ανακούφιση και η ευγνωμοσύνη, την οποία αισθάνθηκαν οι
Μακεδόνες, οι οποίοι έσπευσαν να τιμήσουν τον Αύγουστο εγκαινιάζοντας ένα νέο
χρονολογικό σύστημα με αφετηρία την 2η Σεπτεμβρίου του 31 π.Χ., την ημέρα νίκης
στο Άκτιο. Στα 27 π.Χ. η Μακεδονία χωρίσθηκε από την Αχαΐα, την Ήπειρο και τη
Θεσσαλία και έγινε συγκλητική επαρχία. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, από το 15
π.Χ. έως το 44 μ.Χ., η επαρχία της Μακεδονίας περιήλθε στη δικαιοδοσία του αυτοκράτορα, ο Κλαύδιος όμως την παραχώρησε και πάλι στη σύγκλητο3.
Η περίοδος ειρήνης σήμανε και την αρχή μιας μακράς περιόδου ευημερίας, πολιτικής και πολιτιστικής άνθησης. Οπωσδήποτε σε αυτό συνέβαλε η ύπαρξη οργανωμένων πόλεων και εθνικών κοινών (κυρίως στην Άνω Μακεδονία) με ανεπτυγμένους
κοινωνικούς θεσμούς. Την ανάπτυξη της περιοχής επηρέασε ωστόσο κυρίως η κατασκευή της Εγνατίας οδού, η οποία συνέδεσε τη Ρώμη με την Ανατολή4. Η οδός αυτή,
η οποία σχεδιάσθηκε για τη μεταφορά στρατευμάτων στην Ανατολή, στη συνέχεια
χρησίμευσε για τη διακίνηση εμπορευμάτων και για την ειρηνική διείσδυση επιχειρηματιών. Κατά τα τελευταία χρόνια της Δημοκρατίας εγκαθίστανται σε διάφορες μακεδονικές πόλεις Ρωμαίοι έμποροι, οι οποίοι αργότερα οργανώνονται σε κοινότητες και
συμμετέχουν στη ζωή αυτών των πόλεων. Η παρουσία τους μέσα στις πόλεις έδωσε
αναμφισβήτητα σημαντική ώθηση στην οικονομία, κάτι που αντικατοπτρίζεται στα
διάφορα καλλιτεχνικά έργα, τα εκτεταμένα προγράμματα ανοικοδόμησης καθώς και
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την πλούσια θρησκευτική ζωή5.
Τον αποικισμό της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους ακολούθησε μια αξιοσημείωτη
εισροή μεταναστών από κάθε σημείο της αυτοκρατορίας. Τον αποικισμό της Μακεδονίας και την εθνολογική σύνθεση των αποικιών πραγματεύεται ο Δ. Κανατσούλης
στο άρθρο του «Η Μακεδονική πόλις από της εμφανίσεως της μέχρι των χρόνων του
μεγάλου Κωνσταντίνου», Μακεδονικά 4 (1955–1960), 245-314.
Κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους η μετανάστευση με προορισμό τη Μακεδονία δεν σταματά. Όμως τώρα δεν γίνεται λόγος για Ρωμαίους πρώτης ή δεύτερης
γενιάς που ζουν στην ανατολή. Πρόκειται πιθανότατα για εξελληνισμένους απόγονους παλαιών Ιταλών μεταναστών ή απόγονους απελεύθερων. Την ίδια εποχή αλλάζει πλέον και ο ορίζοντας της μετανάστευσης. Από την μελέτη των επιγραφικών
μαρτυριών προκύπτει ότι αφετηρία των μεταναστών αποτελεί τις περισσότερες φορές
κάποια μεγάλη πόλη των βορειοδυτικών και δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας (οι
περιοχές της Βιθυνίας, της Tρωάδος, η Έφεσος, η Σμύρνη κ.ο.κ.) και λιγότερες πόλεις
και περιοχές της Ιταλίας ή της Νότιας Ελλάδας. Αυτοί, αφού εγκατέλειψαν τις πόλεις
τους, οι οποίες ήταν εξαιρετικά ανεπτυγμένες, εγκαταστάθηκαν ως επαγγελματίες,
τεχνίτες και έμποροι στις πλούσιες μεν, αλλά ανεκμετάλλευτες πόλεις της Μακεδονίας, εκμεταλλευόμενοι το κενό που παρουσίαζε η αναπτυσσόμενη οικονομικά περιοχή
μετά το τέλος των εμφυλίων πολέμων. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ορισμένοι
από τους Μικρασιάτες που εντοπίζονται στις επιγραφές ασχολούνταν με την επεξεργασία της πορφύρας και τη βιοτεχνία των υφαντών.
Την εγκατάσταση στη Μακεδονία προσώπων από τη Μικρά Ασία δεν τεκμηριώνει
μόνο ο ικανοποιητικός αριθμός επιγραφών που βρέθηκαν και περιέχουν σαφή δήλωση του εθνικού τους αλλά και η συλλογική τους έκφραση σε ιδιωτικούς συλλόγους
(θίασοι) όπου εμφανίζονται με τον περιληπτικό όρο Aσιανοί. Οι σύλλογοι αυτοί, οι
οποίοι είχαν προστάτη τον θεό Διόνυσο, εμφανίζονται στον 2ο και τον 3ο αιώνα μ.X.
στη Θεσσαλονίκη, την Λητή και τους Φιλίππους, όπως επίσης και σε άλλες περιοχές
και μεγάλες πόλεις της επαρχίας της Θράκης. Ωστόσο, η αποσπασματικότητα των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας δεν μας επιτρέπει να αποφανθούμε με σιγουριά
για το μέγεθος της μετανάστευσης προς τη Μακεδονία καθώς και να κατανοήσουμε
επ’ ακριβώς τις συνθήκες με τις οποίες συνδέεται αυτή.
Ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι μετανάστες που προέρχονταν από την Ασία που παρουσίαζαν συλλογική οργάνωση. Μια ακόμη πληθυσμιακή ομάδα ξένων με τα ίδια
χαρακτηριστικά αποτελούσαν οι Εβραίοι. Αυτοί αντιμετωπίζονταν από τη ρωμαϊκή
διοίκηση με κοινωνικά κριτήρια και όχι με εθνικά. Εβραϊκές κοινότητες συναντού1.
2.
3.
4.
5.

Παπάζογλου 1982, 133.
Σαρικάκης 1971, σποράδην.
Σαρικάκης 1971, σποράδην.
Για την Εγνατία οδό βλ. Gounaropoulou-Hatzopoulos 1985, Μουτσόπουλος 1993, 999-1110 και
Hatzopoulos 1997, 199-213. Για το ρόλο της Εγνατίας οδού στην εγκατάσταση Ρωμαίων βλ. Rizakis
2002, 110-112.
Σαρικάκης 1979, 119.
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με σε τέσσερα μεγάλα αστικά κέντρα της Μακεδονίας, δηλαδή τους Φιλίππους, την
Θεσσαλονίκη, τη Βέροια και τους Στόβους (που είναι και η μόνη κοινότητα, από την
συναγωγή της οποίας έχουν σωθεί αρχαιολογικά κατάλοιπα)6. Δεν γνωρίζουμε το
χρονικό πλαίσιο της πρώτης εγκατάστασης Εβραίων στην περιοχή, αν και υπάρχουν
υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η παρουσία τους δηλώνεται ήδη από τα μέσα του
2ου αιώνα π.Χ. Οι πρωϊμότερες χρονολογικά μαρτυρίες προέρχονται από τις «Πράξεις
των Αποστόλων», όπου εντοπίζονται χωρία στα οποία γίνεται λόγος για τις Συναγωγές των Φιλίππων, της Θεσσαλονίκης και της Βέροιας, στις οποίες κήρυξε ο απόστολος Παύλος κατά την πρώτη επίσκεψή του στη Μακεδονία, το 50 μ.X.
Οι πόλεις αυτές διατήρησαν εξαιτίας κυρίως της γεωγραφικής τους θέσης και της
σπουδαιότητάς τους ως εμπορικά κέντρα και συγκοινωνιακοί κόμβοι, στενές επαφές
με την υπόλοιπη Μακεδονία αλλά και με τον υπόλοιπο ελληνορωμαϊκό κόσμο και
κυρίως με το ανατολικό τμήμα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αυτός ήταν ο λόγος που
ασκήθηκαν και δέχθηκαν επιδράσεις.
Ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό, είναι και αυτό της ιουδαϊκής συναγωγής
μέσα στις μακεδονικές πόλεις. Το κείμενο των Πράξεων αναφέρει ρητά ότι υπήρχαν
ιουδαϊκές συναγωγές. Δεν έχουν βρεθεί ίχνη ιουδαϊκών συναγωγών και οι πρώτες
ιουδαϊκές επιγραφές από τις τρεις πόλεις ανήκουν σε μεταγενέστερες εποχές (από τα
τέλη του 2ου αι. μ.Χ. και εξής). Ο εντοπισμός όμως των Ιουδαίων στα επιγραφικά
κείμενα είναι συχνά δύσκολος, διότι αυτοί συχνά υιοθετούν τα ονόματα του περιβάλλοντός τους και δεν αναφέρουν το εθνικό τους 7.
Τουλάχιστον μέχρι και τον 4ο αιώνα μ.Χ. οι κοινότητες αυτές εξακολουθούν να
υφίστανται, με σημαντικότερη αυτή της Θεσσαλονίκης. Δεν αποκλείεται η ραγδαία
πληθυσμιακή της αύξηση να ήταν η αιτία τις δημιουργίας περισσότερων από μία συναγωγών. Αν και ενσωματώνονται στις τοπικές κοινωνίες, κάτι που αποδεικνύεται
λ.χ. από την χρήση της ελληνικής γλώσσας στα ταφικά τους μνημεία και την ύπαρξη
κοινών νεκροταφείων με τους άλλους κατοίκους των πόλεων, ποτέ δεν αφομοιώνονται στο νέο τους περιβάλλον. Στα επιτύμβια μνημεία, από τα οποία μας είναι συνήθως γνωστοί, δηλώνουν με σαφή τρόπο την θρησκευτική τους ταυτότητα άλλοτε
απεικονίζοντας θρησκευτικά σύμβολα, άλλοτε αναφέροντας τον θεσμικό ρόλο τους
στη ζωή της συναγωγής και άλλοτε απλώς χρησιμοποιώντας τον εθνικό προσδιορισμό Εβραίος8.
Σημαντικό ρόλο στην δημογραφική εικόνα της επαρχίας Μακεδονίας έπαιζε και
ο ρωμαϊκός στρατός. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από την εγκατάσταση στην
επαρχία βετεράνων που κατάγονται από άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας, μεγάλος ήταν όμως και ο αριθμός των ντόπιων Μακεδόνων που υπηρέτησαν στο ρωμαϊκό στρατό. Τα προνόμια που απολάμβαναν οι στρατιώτες του ρωμαϊκού στρατού,
με πρώτο και κύριο την απόκτηση της ρωμαϊκής πολιτείας (civitas Romana), ήταν
αυτά που ώθησαν τους Μακεδόνες στην κατάταξη τους στις λεγεώνες. Όσον αφορά
στις επιγραφές στις οποίες μαρτυρούνται Μακεδόνες στρατιώτες, αυτές προέρχονται
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από διάφορα σημεία της αυτοκρατορίας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν
οι στρατιώτες αυτοί ήταν εν δράσει ή ήταν βετεράνοι, αν ήταν πράγματι καταγόμενοι από τη Μακεδονία ή εγκαταστάθηκαν μετά την αποστράτευση τους ή αν τελικά
πέθαναν στην κατοικία τους και θάφτηκαν στην περιοχή. Ύπαρξη Μακεδόνων στις
ρωμαϊκές φάλαγγες φανερώνει η δημιουργία μίας φάλαγγας (της 5ης Μακεδονικής),
(αρχές του 3ου αιώνα, με 16000 στρατιώτες που προέρχονται αποκλειστικά από τη
Μακεδονία), κάτι που ήταν απόρροια της Αλεξανδρομανίας του Καρακάλλα9.
Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η εισροή ξένων στην επαρχία της
Μακεδονίας ήταν έντονη, γεγονός που επηρεάζει και το δημογραφικό χάρτη της
περιοχής. Το εύλογο ωστόσο ερώτημα που προκύπτει είναι ποιοι λόγοι εξηγούν την
παρουσία ξένων στις διάφορες μακεδονικές πόλεις. Στο ερώτημα αυτό μία συνολική
απάντηση η οποία θα ίσχυε για όλες τις πόλεις, δεν μπορεί να δοθεί. Αντίθετα, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι οι λόγοι που προϋποθέτουν την παρουσία μη Μακεδόνων
στην περιοχή ποικίλουν από πόλη σε πόλη.
Ξεκινώντας από την πρωτεύουσα της επαρχίας Θεσσαλονίκη παρατηρούμε ότι οι
ξένοι προέρχονταν κατά κύριο λόγο από την επαρχία της Ασίας και κυρίως από τις
παραλιακές πόλεις της δυτικής Μ. Ασίας. Τα συγκεκριμένα μάλιστα πρόσωπα οργανώνονται στη νέα τους πατρίδα σε σωματεία με σημείο αναφοράς είτε την επαγγελματική τους δραστηριότητα, είτε κάποια προστάτιδα θεότητα. Η εγκατάσταση των
προσώπων αυτών στην Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Η πόλη τους
προσέφερε ένα ευρύτατο πεδίο εμπορικής κυρίως δράσης. Το κομβικό σημείο που είναι χτισμένη, δηλαδή η προσβασιμότητα της από θαλάσσης (χρήση του σημαντικού
της λιμένα) καθώς και η Εγνατία οδός την καθιστούσε ένα από τα μεγάλα εμπορικά
λιμάνια της Μεσογείου.
Η σημαντική γεωπολιτική θέση της Θεσσαλονίκης εξηγεί και την παρουσία εδώ
σημαντικού αριθμού Ιουδαίων και Σύρων. Εκτός από το κείμενο των Πράξεων, σύμφωνα με το οποίο στην πόλη υπήρχε οργανωμένη ιουδαϊκή κοινότητα με ισχυρούς
φίλους μέσα στην τοπική κοινωνία, οι επιγραφικές μαρτυρίες, καθώς και τα λοιπά
αρχαιολογικά ευρήματα μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση
των προσώπων αυτών, οι οποίοι συμβιώνουν αρμονικά με τους λατρευτές του κλασσικού ελληνικού και ρωμαϊκού πανθέου. Να σημειωθεί μάλιστα ότι τα επιγραφικά κείμενα είναι ιδιαίτερα ενδεικτικά της ύπαρξης εδώ μιας θρησκευτικής πολυφωνία και
πολυμορφίας, η οποία αναμφισβήτητα οφείλεται στο γεγονός ότι η πόλη αποτέλεσε
σημαντικό εμπορικό κέντρο και σημείο αναφοράς διαφορετικών πολιτισμών10.
Οι λοιπές περιοχές του ρωμαϊκού κόσμου, εκπρόσωποι των οποίων τεκμηριώνο6.
7.
8.
9.
10.
11.

Τσαλαμπούνη 2002, 15.
Τσαλαμπούνη 2002, 16 υποσ. 8.
Βλ. Κουκουβού 1999, 27-28.
Βλ. Sarikakis 1977.2, 431 – 464.
Για τις υπόλοιπες θεότητες που λατρεύονταν στην Θεσσαλονίκη βλ. Τσαλαμπούνη 2002, 40 – 41.
Tataki 1988, 482.
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νται στις επιγραφές της Θεσσαλονίκης, αν και παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά, δεν μπορούν να ενταχθούν σε έναν κοινό άξονα ερμηνείας, με την έννοια ότι
η παρουσία των σχετικών προσώπων στην πόλη μόνο ως μεμονωμένη και σποραδική
(με βάση τις μέχρι τούδε μαρτυρίες) θα μπορούσε να θεωρηθεί. Ένας μικρός, υπολογίσιμος ωστόσο αριθμός ξένων στην πόλη συνδέεται με την οργάνωση αγώνων προς
τιμήν του αυτοκράτορα. Δεν πρόκειται μόνον για επισκέπτες από τις λοιπές πόλεις
της Μακεδονίας, αλλά για πρόσωπα του θεάματος (μονομάχοι, μίμοι κλπ.) οι οποίοι
μετέχουν ως πρωταγωνιστές στα δρώμενα εκφράζοντας κατ’ αυτόν το τρόπο το κλίμα
κοσμοπολιτισμού της αυτοκρατορίας.
Η δεύτερη σε σπουδαιότητα πόλη της Μακεδονίας και μεγάλη αντίζηλος της Θεσσαλονίκης υπήρξε η Βέροια. Η σημασία της πόλης ως οδικού και εμπορικού κόμβου
εξηγεί την έντονη παρουσία σ’ αυτή προσώπων τόσο από τη λοιπή Μακεδονία όσο
και από άλλες περιοχές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Πέραν ωστόσο από την εμπορική σημασία της Βέροιας, η πόλη αποτελούσε την έδρα του κοινού των Μακεδόνων,
το οποίο αποτελούσε το επίσημο όργανο της επαρχίας απέναντι στη ρωμαϊκή διοίκηση11. Ως συλλογικό μάλιστα όργανο το κοινόν προϋπέθετε την παρουσία στην έδρα
του αντιπροσώπων των λοιπών μακεδονικών πόλεων που μετείχαν σ’ αυτό. Ιδιαίτερα
χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δομίτιου Ευρύδικου, ο οποίος κατάγεται από
την περιοχή της Ελίμειας (σημ. Νομός Κοζάνης) και η δράση του οποίου είναι γνωστή
τόσο από μία επιγραφή που ανηγέρθη στην πατρίδα του (ΕΑΜ 38), όσο και από μία
τιμητική επιγραφή που ο ίδιος ανήγειρε στη Βέροια προς τιμήν του γνωστού Ρωμαίου
νομομαθούς Λικίνιου Ρουφίνου (I.Beroia 101). Επιπλέον, ως έδρα του κοινού η Βέροια ήταν επιφορτισμένη με την διεξαγωγή διαφόρων αγώνων, με σημαντικότερους
εκείνους που συνδέονταν με τη λατρεία του αυτοκράτορα και στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν μονομαχίες και κυνηγέσια. Μονομάχοι, φωνασκοί και άλλα πρόσωπα
του θεάματος μαρτυρούνται στις επιγραφές της πόλης και προέρχονται από διάφορα
σημεία της αυτοκρατορίας. Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι και στην έδρα του
Κοινού, όπως και στη Θεσσαλονίκη, η πλειονότητα των ξένων που μαρτυρούνται στις
επιγραφές προέρχεται από τις πόλεις της Μ. Ασίας, ενώ έντονη και εδώ είναι η παρουσία του ιουδαϊκού στοιχείου. Η πόλη αποτέλεσε επιλογή του Αποστόλου Παύλου
ως ένας από τους πέντε σταθμούς του κατά την δεύτερη περιοδεία του στην Ελλάδα.
Δε θα πρέπει τέλος να παραληφθεί ότι πλήθος προσκυνητών προσείλκυσε από τα
τέλη του 2ου αι. μ.Χ. και εξής το ιερό της μητέρας των Θεών αυτόχθονος, το οποίο
βρισκόταν στην Λευκόπετρα, στη διάβαση δηλαδή που οδηγεί από την Βέροια στην
Άνω Μακεδονία (σημ. Καστανιά).
Ιδιαίτερη περιορισμένη φαίνεται να είναι η παρουσία ξένων και ιδιαίτερα μη Μακεδόνων στις λοιπές πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην Πέλλα,
την Έδεσσα και το Δίον. Η πρώτη, αν και προσελκύει μέχρι την ελληνιστική εποχή
μεγάλο αριθμό ξένων, τα ευρήματα που χρονολογούνται στην αυτοκρατορική εποχή,
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αφορούν αποκλειστικά σχεδόν την παρουσία Ρωμαίων. Η απουσία αυτή δύσκολα δικαιολογείται, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η πάλαι ποτέ πρωτεύουσα του μακεδονικού
βασιλείου ορίζεται το 168 π.Χ. ως πρωτεύουσα της τρίτης μερίδας, βρίσκεται σε άμεση
εγγύτητα με το μεγάλο στρατιωτικό δρόμο, την Εγνατία οδό και μετά τους εμφυλίους
πολέμους αποκτά το προνομιακό καθεστώς της αποικίας (colonia). Ελάχιστες είναι
και οι επιγραφικές μαρτυρίες που τεκμηριώνουν την παρουσία ξένων στην Έδεσσα.
Το Δίον αποτελούσε το θρησκευτικό και πολιτισμικό κέντρο των Μακεδόνων και
κατείχε μία πολύ σημαντική θέση στην Πιερία. Ο Αύγουστος, μετά τη ναυμαχία του
Ακτίου, παραχώρησε στην πόλη το προνομιακό καθεστώς της αποικίας, με στόχο την
εγκατάσταση εκεί των εκδιωγμένων από την Ιταλία υποστηρικτών του Αντωνίου. Δεν
είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι τα εθνικά που εντοπίζονται εδώ, με ελάχιστες εξαιρέσεις, προέρχονται από την Ιταλία.
Σχετικά με τις πόλεις της Κρηστωνίας, Μυγδονίας και Χαλκιδικής θα πρέπει να
επισημανθεί ότι η παρουσία ξένων στην πρώτη συνδέεται με τα ιερά της περιοχής και
ιδιαίτερα το ιερό του ιητήρα Ασκληπιού στη Μόρρυλο. Εντύπωση πάντως προκαλεί η
παρουσία συλλόγου (θιάσου), δηλαδή θρησκευτικού σωματείου Ασιανών στην κείμενη πάνω στον άξονα της Εγνατίας οδού Λητή.
Από τις πόλεις της Χαλκιδικής παρουσία ξένων τεκμηριώνεται μόνον στην Κασσάνδρεια. Η πόλη ιδρύθηκε από τον βασιλιά της Μακεδονίας Κάσσανδρο το 316
π.Χ. στη θέση της επίσης κοσμοπολίτικης για ιστορικούς λόγους Ποτίδαιας. Κατά
τη διάρκεια των ρωμαϊκών εμφυλίων πολέμων (τέλη 1ου αι. π.Χ.), η πόλη αποκτά το
καθεστώς αποικίας. Η αποικία επανιδρύθηκε από τον Αύγουστο με την αποστολή
βετερανών μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο.
Οι πόλεις της Άνω Μακεδονίας εξαιτίας της γεωμορφολογικής ιδιομορφίας και
απομόνωσης της περιοχής δύσκολα προσείλκυαν το ενδιαφέρον των ξένων, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι λείπουν εντελώς μαρτυρίες που τεκμηριώνουν την δράση στην
περιοχή προσώπων από τη νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα τη γειτονική Θεσσαλία. Πάντως, η πλειονότητα των σχετικών μαρτυριών προέρχεται από την περιοχή της Ελίμειας η οποία συνορεύει με τη Θεσσαλία και αποτελούσε την κύρια πύλη εισόδου
Θεσσαλών στην επαρχία της Μακεδονίας.
Όσον αφορά στις πόλεις της ανατολικής Μακεδονίας το κέντρο βάρος της έρευνας πέφτει στην Αμφίπολη και τους Φιλίππους. Ειδικά η δεύτερη φαίνεται με βάση
τις μέχρι τούδε μαρτυρίες να αποτελούσε το σημαντικότερο κέντρο υποδοχής ξένων
στην ανατολική Μακεδονία. Κάτι τέτοιο εξηγείται αν αναλογιστούμε ότι η πόλη αποτελούσε σταθμό της Εγνατίας οδού και επιπλέον από την εποχή του Αυγούστου απέκτησε σταθερά το καθεστώς αποικίας.
Συνοψίζοντας θεωρούμε ότι μετά τη ναυμαχία στο Άκτιον (Σεπτ. 31 π.Χ.) και την
επικράτηση της ρωμαϊκής ειρήνης (pax romana) διαμορφώθηκαν οι συνθήκες για την
απρόσκοπτη κίνηση προσώπων και αγαθών. Το γεγονός αυτό αποτελεί και την αφε-
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τηρία για την μετακίνηση αρκετών προσώπων και προς τη Μακεδονία τόσο για εμπορικούς, όσο και θρησκευτικούς/αγωνιστικούς λόγους (συμμετοχή σε αγώνες κλπ.).
Ως σημεία μόνιμης εγκατάστασης επιλέγονται, κυρίως από τα πρόσωπα που αναπτύσσουν εμπορικά ενδιαφέροντα, οι πόλεις που είτε βρίσκονται πάνω σε θαλάσσιους
εμπορικούς άξονες (π.χ. Θεσσαλονίκη) είτε πάνω σε χερσαίους άξονες και ειδικότερα
την Εγνατία οδό. Να σημειωθεί μάλιστα ότι τα πρόσωπα αυτά δεν αντιμετωπίζουν
προβλήματα αφομοίωσης στο νέο περιβάλλον. Σύντομα οργανώνονται σε συλλόγους
είτε με σημείο αναφοράς το κοινό επάγγελμα, είτε τη λατρεία κάποιας θεότητας. Ακόμα και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι διαφοροποιούνται από τον υπόλοιπο πληθυσμό λόγω της
μονοθεϊστικής τους λατρείας, φαίνεται να είναι ενταγμένοι στις τοπικές κοινωνίες και
από τον 2ο αι. μ.Χ. και εξής να προβαίνουν στις ίδιες εκδηλώσεις έκφρασης όπως και
οι λοιποί κάτοικοι της επαρχίας.
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Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Κάθε ιστορική εργασία διαμελίζει το παρελθόν, επιλέγει ανάμεσα στις διάφορες
χρονολογικές πραγματικότητες, σύμφωνα με προτιμήσεις ή αποκλειστικότητες λιγότερο ή περισσότερο συνειδητές1, επιδιώκοντας κατά αυτόν τον τρόπο είτε να δώσει «απαντήσεις» επί συγκεκριμένων ιστορικών προβληματισμών είτε να διατυπώσει
υποθέσεις εργασίας που αμφισβητούν βεβαιότητες και νόρμες του παρελθόντος2.
Η ανάλυση μας κινείται σε αυτό το πλαίσιο ιδεών, χρησιμοποιώντας εργαλεία της
ιστορικής δημογραφίας και της κοινωνικής ασφάλισης, εντασσόμενη σε έναν εκ των
βασικών αξόνων του Μεταπτυχιακού προγράμματος της Ιστορικής Δημογραφίας, του
Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, που επικεντρώνεται στην κριτική των
διαχρονικά διαθέσιμων πηγών και μεθόδων μελέτης των πληθυσμών.
Πιο συγκεκριμένα, γνωρίζοντας ότι το παρελθόν είναι εξ’ ορισμού ένα δεδομένο
που τίποτε στο μέλλον δε μπορεί να αλλάξει, ωστόσο η γνώση του είναι κάτι το προοδευτικό το οποίο βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχούς μεταμόρφωσης και τελειοποίησης, επιδιώκεται μέσα από τη μελέτη θεσμικών κειμένων της Κοινωνικής Ασφάλισης
και της Στατιστικής Υπηρεσίας να οριοθετηθεί η «προσφορά»3 της δημογραφικής
πρόβλεψης στην υπηρεσία της κοινωνικής ασφάλισης με χρονικούς όρους αφενός
σύγχρονους, για την περίοδο συγγραφής των δημογραφικών μελετών, και αφετέρου
παρελθοντικούς για την εκ των υστέρων αξιολόγηση της προσφοράς των δημογραφικών προβλέψεων.
Ενδογενώς και παραλλήλως του προαναφερθέντος στόχου, η ανάλυση μας καταπιάνεται με κάτι διαχρονικό και επίκαιρο, δεδομένου ότι ολοκληρώνεται μεσούσης
του 2012 όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστια δομικά προβλήματα, την αξιολόγηση δυο κύριων θεσμών του Ελληνικού κράτους, τόσο της Κοινωνικής Ασφάλισης όσο
και της Στατιστικής Υπηρεσίας, και την προσαρμοστικότητα τους στις απαιτήσεις του
χρόνου, του χώρου και των αναγκών των πολιτών.
Στο σημείο αυτό ας μας επιτραπεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή: η δημογραφική
αποτύπωση του Ελληνικού πληθυσμού, μέσω στατιστικών πηγών, όπως και η ασφαλιστική του κάλυψη, ακολουθούν πορεία παράλληλη προς την ανάπτυξη και συγκρότηση του κρατικού μηχανισμού4. Η πρώτη προσπάθεια απογραφής πραγματοποιήθηκε
το 1828 και λίγα χρόνια αργότερα, με διάταγμα του 1834, δημιουργείται Γραφείο Δημόσιας Οικονομίας στη Γραμματεία Εσωτερικών (το 1846 μετονομάζεται σε Υπουργείο Εσωτερικών όπως και οι λοιπές Γραμματείες), το οποίο οργανώνει Απογραφές
βασιζόμενες αποκλειστικά σε διοικητικές πηγές, εργασία που επαναλαμβάνεται κάθε
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χρόνο μέχρι το 1845 και σε αραιότερα χρονικά διαστήματα (1848, 1853,1856)5. Το
1860 το Γραφείο Οικονομικών χωρίζεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ένα από τα οποία
ονομάζεται Τμήμα Στατιστικής. Είναι η πρώτη φόρα που συνιστάται μέσα στη δημόσια διοίκηση μια Ειδική Υπηρεσία Στατιστικής. Το 1910 αρχίζει ο εκσυγχρονισμός της
δημόσιας διοίκησης και, κατά συνέπεια, και της Στατιστικής Υπηρεσίας. Δημιουργείται Τμήμα Στατιστικής στο νεοσυσταθέν Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας6, που αργότερα αναβαθμίζεται σε Κεντρική Διεύθυνση Στατιστικής έχοντας την ευθύνη της
συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης όλων των εθνικών στατιστικών7.
Το 1925 συστήνεται η Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Κατά την περίοδο που μεσολάβησε μέχρι και το τέλος του
Β΄ Παγκοσμίου πολέμου πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από αξιόλογες ενέργειες.
Καρπός μιας εξ αυτών των ενεργειών ήταν η «Απογραφή των Υπαλλήλων και Εργατών των Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων» που έλαβε χώρα το 19308,
μελέτη η οποία αποτέλεσε ορόσημο, τόσο για την Στατιστική Υπηρεσία όσο και για το
θεσμό των Κοινωνικών Ασφαλίσεων9 και παράλληλα αποτελεί το χρονικό αλλά και
μεθοδολογικό εφαλτήριο της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
Έχοντας λοιπόν κατά νου το διττό στόχο της εργασίας και το χρονικό σημείο έναρξης της ανάλυσης απαιτείται πλέον ο καθορισμός του χρονικού ορίζοντα της εργασίας
και η οριοθέτηση των μεθόδων προσέγγισης του ερευνητέου αντικειμένου. Η μελέτη λοιπόν αναπτύσσεται χρονικά από το 1930, ως ειπώθηκε, και επεκτείνεται έως τα
μέσα της δεκαετίας του 2009, φιλοξενώντας μεθοδολογικά το διάλογο μεταξύ των θεσμικών κειμένων της κοινωνικής ασφάλισης και τριών μελετών της Στατιστικής υπηρεσίας («Απογραφή των Υπαλλήλων και Εργατών των Βιομηχανικών και Εμπορικών
Επιχειρήσεων», «Δημογραφικαί Ροπαί και Μελλοντικαί Προεκτάσεις του Πληθυσμού
1.

F. Braudel, «Μελέτες για την ιστορία», Μνήμων–Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας, 7/(1987), Αθήνα, σσ.
18-19.
2. Σ. Ασδραχάς, Σχόλια, Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1993, σσ. 16-17.
3. Μ. Bloch, Απολογία για την ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, Εναλλακτικές Εκδόσεις/Δοκίμια 2,
Αθήνα 1994, σσ. 83-84.
4. Α. Ογγάρη, Αναδρομικές δημογραφικές προβλέψεις στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών
Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2011, σ. 7.
5. Ε.Σ.Υ.Ε., Η στατιστική στην Ελλάδα, Εκδόσεις Εθνικής Στατιστική Υπηρεσίας της Ελλάδος, Αθήνα
1961, σσ. 7-8.
6. Διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία στο δικτυακό κόμβο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής: http://www.
statistics.gr
7. Α. Ογγάρη, Αναδρομικές δημογραφικές προβλέψεις στην Ελλάδα, .ό.π., σσ. 7-9.
8. E. Schoenbaum, Έκθεσις, Οικονομική και Μαθηματική επί του σχεδίου νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1931, σ. 23. Διαθέσιμο επίσης στο δικτυακό κόμβο της Ένωσης
για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων http://www.epkodi.gr. • Κ. Σ. Δουκάκης, Θεσμική
εξέλιξη της Κοινωνικής Πολιτικής στο Ελληνικό Κράτος, τ. α΄, Διδακτορική Διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2010, σσ. 160.
9. Οι λόγοι είναι προφανείς, αφενός η μελέτη ήταν πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, αφετέρου για πρώτη φορά ο Θεσμός των Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφοδιάζεται, προ της συγκροτήσεως
ενός μείζονος ασφαλιστικού οργανισμού, με μια εξειδικευμένη δημογραφική μελέτη.
10. Αυτονόητο είναι δε πέραν των προαναφερθέντων μελετών και των θεσμικών κειμένων, πολύτιμα
στοιχεία αντλούνται από την Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία προκειμένου να ενισχυθεί η ιστορική
και δημογραφική διάσταση της εργασίας.
11. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Απογραφή των Υπαλλήλων και
Εργατών των Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων και Ημερομίσθια αυτών εν συγκρίσει και
προς παλαιότερα και νεώτερα στοιχεία., Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1940, passim.
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της Ελλάδος (1960-1985», «Ο Πληθυσμός της Ελλάδος κατά το Δεύτερον Ήμισυ του
20ου Αιώνος») τόσο σε επίπεδο ποιοτικής όσο και σε επίπεδο ποσοτικής ανάλυσης10.
Η επιλογή του χρονικού αυτού διαστήματος υπαγορεύεται από δυο κύριες συνιστώσες: α) κατά το χρονικό αυτό διάστημα δημιουργείται και συγκροτείται ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
β) το ίδιο διάστημα έλαβαν χώρα οι προαναφερθείσες στατιστικές μελέτες οι οποίες
αναδεικνύουν πολύτιμα, για το θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης, δημογραφικά δεδομένα.
Μεθοδολογικά επιλέγοντας την παράλληλη μελέτη των θεσμικών κειμένων της
κοινωνικής ασφάλισης (τεχνικές εκθέσεις, νομοσχέδια, ετήσιοι απολογισμοί, κοινωνικοί προϋπολογισμοί) και των δημογραφικών μελετών της Στατιστικής Υπηρεσίας καταλήγουμε σε μια σειρά κομβικών ζητημάτων τα οποία και παρατίθενται ακολούθως.

Η συμβολή της δημογραφικής πρόβλεψης στη συγκρότηση ασφαλιστικών οργανισμών
Η δημογραφική πρόβλεψη συνέβαλε καθοριστικά και αξιοποιήθηκε στο καλύτερο δυνατό βαθμό από την Ελληνική δημόσια διοίκηση όσον αφορά τη συγκρότηση
του πρώτου εξειδικευμένου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο ιδρύθηκε το 1934 και άρχισε να λειτουργεί το 1937.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, στις 4 Σεπτεμβρίου 1930, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη καθολική απογραφή του εργατικού δυναμικού11 ούτως ώστε οι συντάκτες
που είχαν επιφορτισθεί με την ευθύνη για τη συγκρότηση της τεχνικής έκθεσης, επί
της οποίας θα βασιζόταν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, να είχαν στη διάθεση τους αξιόπιστα δημογραφικά δεδομένα.
Η ταξινόμηση των δημογραφικών στοιχείων της απογραφής αποτυπώνεται στις
τρεις ακόλουθες κατηγορίες (βλέπε και ενδεικτικά Διάγραμμα 1, Διάγραμμα 2, Διάγραμμα 3, Διάγραμμα 4):
• Κατηγορία 1η: Στατιστική των ασφαλισμένων:
Περιλαμβάνει τον ασφαλισμένο κατά γένος, κατά ηλικία, κατά επαγγελματικές
κατηγορίες, κατά ιδιότητα στην εργασία.
• Κατηγορία 2η:
Στατιστική μισθών: Το υλικό της απογραφής περιείχε πλήρη κατανομή μισθών με
βάση την επαγγελματική ιδιότητα, την επαγγελματική κατηγορία, το γένος, την
ηλικία και τον τρόπο πληρωμής αυτού.
• Κατηγορία 3η: Στατιστική της Οικογένειας: Η κατηγορία αναφέρει τους κατά ηλικίες ασφαλισμένους με τις αντίστοιχες ηλικίες των συζύγων τους, την κατανομή
των ηλικιών των ασφαλισμένων και των συζύγων τους σε συνδυασμό με την επαγ-
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Διάγραμμα 1:
Εργάτες και υπάλληλοι κατά οικογενειακή κατάσταση και ηλικία.

Πηγή: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας - Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Απογραφή των Υπαλλήλων
και Εργατών των Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων και Ημερομίσθια αυτών εν συγκρίσει και προς
παλαιότερα και νεώτερα στοιχεία., ο.π., ια΄.

Διάγραμμα 2:
Εργάτες και υπάλληλοι έκαστου οικονομικού κλάδου κατά ηλικιακές ομάδες.

Πηγή: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας - Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Απογραφή των Υπαλλήλων
και Εργατών των Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων και Ημερομίσθια αυτών εν συγκρίσει και προς
παλαιότερα και νεώτερα στοιχεία., ο.π., ιθ΄.
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Διάγραμμα 3:
Εργάτες και υπάλληλοι κατά γενικούς οικονομικούς κλάδους αναλόγως του τρόπου κανονισμού
της αμοιβής των.
Πηγή: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας - Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Απογραφή των Υπαλλήλων
και Εργατών των Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων και Ημερομίσθια αυτών εν συγκρίσει και προς
παλαιότερα και νεώτερα στοιχεία., ο.π., κα.

γελματική τους ιδιότητα και την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκουν,
την κατανομή των ασφαλισμένων κατά γένος, ηλικία και αριθμό ζώντων τέκνων
κάτω του 21ου έτους.
Η σπουδαιότητα και χρησιμότητα των δημογραφικών στοιχείων που συλλέχθηκαν αλλά και του συνόλου του πορίσματος της απογραφής αποτυπώθηκε άμεσα στα
θεσμικά κείμενα της κοινωνικής ασφάλισης της εποχής. Η επιτροπή που είχε ορισθεί
για την κατάρτιση σχεδίου συγκρότησης ενός βασικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης,
ολοκλήρωσε τις εργασίες της τον Αύγουστο του 1931. Στην εισαγωγή της «’Εκθεσις
Οικονομική και Μαθηματική επί του Σχεδίου Νόμου Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
αναφερόταν χαρακτηριστικά, από τον επικεφαλή της συντακτικής επιτροπής, καθηγητή Emmil Schoenbaum12:
Εμνημονεύθη ήδη, ότι ο ασφαλιστικός μαθηματικός ευρίσκεται κατά την κατάρτισιν
των Ελληνικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων εις καλλίτερας θέσιν εκείνης, εις ην ευρίσκο12. Ο Emil Schoenbaum ήταν τακτικός Καθηγητής των εφαρμοσμένων μαθηματικών στο Καρόλειο Πανεπιστήμιο της Πράγας και Διευθυντής του Ιδρύματος Συντάξεων των Ιδιωτικών Υπαλλήλων στην
Τσεχία.
13. E. Schoenbaum, Έκθεσις, Οικονομική και Μαθηματική επί του σχεδίου νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ό.π., σ. 23.
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Διάγραμμα 4;
Εργάτες και υπάλληλοι κατά γενικούς οικονομικούς κλάδους και κατά φύλο, βάσει του ποσού
του ημερομισθίου τους σε δρχ (Σύνολο του πληθυσμού).

Πηγή: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας - Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Απογραφή των Υπαλλήλων
και Εργατών των Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων και Ημερομίσθια αυτών εν συγκρίσει και προς
παλαιότερα και νεώτερα στοιχεία., .ο.π., κγ.

ντο οι ειδικοί επιστήμονες, οίτινες κατάρτισαν κατά το 1880 την Γερμανικήν, το 1890
την Αυστριακήν και κατά το 1924 την Τσεχοσλαβικήν Κοινωνικήν Ασφάλισην. Η ευνοικωτέρα αυτή θέσις οφείλεται εις το γεγονός, ότι δια την Ελληνικήν Κοινωνικήν Ασφάλισην κατέστη δυνατόν να χρησιμοποιηθί η κατά το Σεπτέμβριο 1930 γενόμενο προς τον
σκοπόν της προπαρασκευής των Κοινωνικών Ασφαλίσεων απογραφή των επιχειρήσεων.
Η ειδική αυτή απογραφή καθιστά δυνατήν των υπολογισμών μετά μεγαλειτέρας ακριβείας ήτις ήττο δυνατή εις όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κράτη. Τούτο οφείλεται εις τους
εξής λόγους: Πρώτον, τα πορίσματα της απογραφής είναι πρόσφατα και δεν απέχουσι
του χρόνου των υπολογισμών, επειδή η απογραφή ενεργήθη κατά το τέλος του 1930.
Δι΄ αυτό δεν υφίσταται πλέον ανάγκη αυθαιρέτων υποθέσεων επί του ενδιαμέσου εκ της
απογραφής χρόνου, ένεκα των οποίων θα προέκυπτον αμέσως εξ΄ αρχής σφάλματα μη
δυνάμενα να καθορισθώσιν ευκόλως. Δεύτερον, επειδή η απογραφή έλαβεν υπ΄ όψει της
τας ανάγκας των Κοιν. Ασφαλίσεων, κατέστη δυνατόν να ληφθώσι μετά της μεγαλειτέρας ακριβείας εξ΄ αυτή, αντί εκ της δι΄ ‘άλλους σκοπούς προωρισμένης απογραφής του
πληθυσμού του 1928, στοιχεία ουσιώδους σπουδιαότητος δια τους υπολογισμούς των
Κοιν. Ασφαλίσεων.
Η προαναφερθείσα περίπτωση αποτελεί και τη μοναδική στην ιστορία του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι προ της συγκροτήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και μεταγενέστερα δεν πραγματοποιήθηκαν δημογραφικές μελέτες προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους θεσμικούς μηχανισμούς
της κοινωνικής ασφάλισης. Αρκετές δεκαετίες μετά, στα μέσα δηλαδή της δεκαετίας
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του 1990 και σε μελέτες σχετικές με τα μείζονα προβλήματα του θεσμού, ένα εκ των
οποίων είναι και η δημογραφική γήρανση του Ελληνικού πληθυσμού, κινητοποιήθηκε
η δημογραφική πρόβλεψη δια μέσω της χρήσης των δημογραφικών πυραμίδων.

Η δημογραφική εξέλιξη του ασφαλιζόμενου πληθυσμού
Η ανάγκη για τη μελέτη της δημογραφικής εξέλιξης του πληθυσμού των φορέων κοινωνικής ασφάλισης είναι προφανής και άπτεται των στόχων και των αναγκών
της εργασίας. Μελετώντας τη δημογραφική εξέλιξη του ασφαλιζόμενου πληθυσμού
από το 1974 έως το 2009 και αποτυπώνοντας τις σχετικές τους τάσεις, μπορούμε να
αντιληφθούμε κατά πόσο οι δημογραφικές προβλέψεις και μελέτες που έλαβαν χώρα
κατά την περίοδο 1960 έως το 1980 είχαν οριοθετήσει την προβληματική αυτή δημογραφική κατάσταση.
Από την επεξεργασία απολογιστικών δημογραφικών δεδομένων των Κοινωνικών
προϋπολογισμών παραθέτουμε τα ακόλουθα Διαγράμματα:
Παρατηρώντας λοιπόν τις διαγραμματικές απεικονίσεις των δημογραφικών δεδομένων των ασφαλιστικών οργανισμών για τη περίοδο από το 1974 ως το 2009 καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: Η σχέση ασφαλισμένων προς συνταξιούχους
για το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων, τόσο εκείνων που παρέχουν κύρια ασφάλιση όσο και των επικουρικών ταμείων, διαγράφει συνεχώς πτωτική πορεία από το 1974
και έπειτα. Στα ταμεία κύριας ασφάλισης η σχέση ασφαλισμένων προς συνταξιούχους
από 3,58 ασφαλισμένους προς 1 συνταξιούχο που ήταν το 1974, το 2009 διαμορφώ-

Διάγραμμα 5:
Εξέλιξη της σχέσης Ασφαλισμένων προς Συνταξιούχος κατά κατηγορία (1974-2009).
Πηγή: Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί 1977-2009. Ιδία επεξεργασία.

115

Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διάγραμμα 6:
Εξέλιξη της σχέσης Ασφαλισμένων προς Συνταξιούχους Ιδιωτικών Υπαλλήλων (Κύρια Ασφάλιση 1978-2008).
Πηγή: Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί 1977-2009. Ιδία επεξεργασία.

Διάγραμμα 7:
Εξέλιξη της σχέσης ασφαλισμένων προς συνταξιούχους στους Φορείς Ασφαλίσεως Αγροτών
(Κύρια Ασφάλιση 1978-2008).
Πηγή: Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί 1977-2009. Ιδία επεξεργασία.

116

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΓΓΑΡΗ

θηκε σε 1,70 ασφαλισμένους προ 1 συνταξιούχο. Ανάλογη είναι η κατάσταση για τους
οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης, από το 4,58 ασφαλισμένους προς 1 συνταξιούχο που ήταν το 1974 διαμορφώθηκε σε 2,64 ασφαλισμένους προς 1 συνταξιούχο το
2009 (Διάγραμμα 5). Να επισημανθεί ότι οι αναλογίες αυτές υπολείπονται της αναλογίας των 4 ασφαλισμένων προς 1 συνταξιούχο που βάσει των διεθνών οργανισμών
αποτελεί μια «ασφαλή» δημογραφική σχέση για την επιβίωση των ασφαλιστικών οργανισμών14.
Το πρόβλημα, ειδικότερα στους φορείς κύριας ασφάλισης, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη διάσταση όταν επικεντρωνόμαστε στους Φορείς Ασφαλίσεως Εργατών και
Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου και στους Φορείς Ασφαλίσεως Αγροτών, ασφαλιστικοί οργανισμοί οι οποίοι καλύπτουν διαχρονικά πάνω από το 85% του συνόλου του
ασφαλιζόμενου πληθυσμού15.
Πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 στους Φορείς Ασφαλίσεως Εργατών και Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου η σχέση ασφαλισμένων προς συνταξιούχους έχει διαμορφωθεί σε λιγότερους από 4 ασφαλισμένους, 3,90 για την ακρίβεια
προς 1 συνταξιούχο, καταλήγοντας το 2008 η σχέση αυτή να έχει διαμορφωθεί σε 1,92
ασφαλισμένους προς 1 συνταξιούχο (Διάγραμμα 6). Παρόμοια δυσοίωνη δημογραφική εξέλιξη συναντάμε και στους Φορείς Ασφαλίσεως Αγροτών. Ενδεικτικό είναι το
γεγονός ότι, το 1978 αντιστοιχούσαν 2,84 ασφαλισμένοι προς 1 συνταξιούχο και το
2008 η σχέση αυτή εξελίχθηκε σε 0,87 ασφαλισμένους προς 1 συνταξιούχο (Διάγραμμα 7).
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η πλειοψηφία των φορέων κοινωνικής ασφάλισης,
κύριας και επικουρικής, αντιμετωπίζει μείζον δημογραφικό πρόβλημα και κατ΄ επέκταση δυσχέρεια στη διατήρηση του διαγενεακού συμβολαίου, δεδομένου ότι το δημογραφικό πρόβλημα μεταφράζεται αυτόματα και σε αδυναμία αυτοχρηματοδότησης
των ασφαλιστικών οργανισμών.

Οι δημογραφικές μελέτες ως εργαλεία πρόβλεψης των δυσμενών εξελίξεων του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων.
Οι Μδημογραφικές μελέτες επί των οποίων θα επικεντρωθεί η ανάλυση μας, στην
παρούσα ενότητα, είναι οι ακόλουθες δυο: «Δημογραφικαί Ροπαί και Μελλοντικαί
Προεκτάσεις του Πληθυσμού της Ελλάδος (1960-1985)» και «Ο Πληθυσμός της Ελλάδος κατά το Δεύτερον Ήμισυ του 20ου Αιώνος» οι οποίες εκδόθηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος το 1966 και το 1980 αντίστοιχα.
14. Γ. Α. Προβόπουλος, Κοινωνική Ασφάλιση, Μακροοικονομικές όψεις του χρηματοδοτικού προβλήματος, Ι.Ο.Β.Ε., Αθήνα 1987, passim.
15. Ε. Πρόντζας – Κ. Δουκάκης, «Η πρόκληση των δημογραφικών εξελίξεων στην κοινωνική ασφάλιση: το
ελληνικό ζήτημα», Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας, 6/ (2011), σ. 118.
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Οι λόγοι επιλογής τους τεκμαίρονται ως ακολούθως: α) διαπραγματεύονται δημογραφικά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, όπως είναι η γαμήλια συμπεριφορά (κατά ηλικία, φύλο και νομό), η
γεννητικότητα (κατά ηλικία, φύλο και νομό), η θνησιμότητα (κατά ηλικία, φύλο και
νομό), η μετανάστευση (κατά ηλικία και φύλο) η παλιννόστηση (κατά ηλικία, φύλο
και χώρα), β) περιλαμβάνουν προβλέψεις για τη μελλοντική εξέλιξη του πληθυσμού,
πέραν δηλαδή της δεκαετίας του 1980 γ) ικανοποιούν το χρονικό κριτήριο όπως οριοθετήθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου, δεδομένου ότι συγγράφηκαν και εκδόθηκαν
κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1960 έως 1980, αφετηριακό διάστημα δηλαδή που
απέχει τουλάχιστον μια εικοσαετία από την κρίσιμη περίοδο συγκρότησης, θεμελίωσης και ωρίμανσης του θεσμού των κοινωνικών ασφαλίσεων (περίοδος 1910-1940)16
και καταληκτική περίοδος προγενέστερη του 1985, δ) επίσης, σημαντικές καινοτομίες
των δυο αυτών μελετών είναι η αναγνώριση των σφαλμάτων (σφάλματα ως προς την
πληρότητα και ακρίβεια των μεταγραφόμενων δεδομένων ή των χαρακτηριστικών
αυτών, σφάλματα ως προς τις δημογραφικές μετρήσεις και επεξεργασίες) που υπήρχαν σε πίνακες προγενέστερων απογραφών και η μετέπειτα επεξεργασία τους προκειμένου να συγκροτηθούν πίνακες με ακριβέστερα και πιο αξιόπιστα δημογραφικά
δεδομένα17.
Αναπαραγωγική συμπεριφορά: Ποικίλες τάσεις χαρακτήρισαν την αναπαραγωγική συμπεριφορά του Ελληνικού πληθυσμού κατά την περίοδο από το 1935 μέχρι και
τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Η σημαντικότερη εξ αυτών, και άμεσα σχετιζόμενη με
το θεσμό των κοινωνικών ασφαλίσεων λόγω του διαγενεακού συμβολαίου που θεμελιώνει και την ύπαρξη, είναι η μείωση του αριθμού των γεννήσεων κατά 16.000 κατά
το διάστημα από το 1956 μέχρι το 1975. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε από τη ραγδαία
πτώση του αριθμού των γεννήσεων στην ύπαιθρο σε συνδυασμό με τη μικρότερη σχετικά αύξηση του αριθμού των γεννήσεων στις Πόλεις, τάσεις οι οποίες εκδηλώθηκαν
μετά το 1960, όταν δηλαδή άρχισε η ραγδαία μετακίνηση του πληθυσμού στα δυο
μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως η μετανάστευση στο εξωτερικό (Διάγραμμα 8)18.
Επίσης, χαρακτηριστική είναι η πρόθεση των Ελληνικών ζευγαριών για τη δημιουργία μικρών οικογενειών, οικογένειες μέχρι δύο τέκνα, αριθμός τέκνων που οριακά
καλύπτει της ανάγκες για την αναπλήρωση του πληθυσμού, με ότι αυτό συνεπάγεται
και για το θεσμό των κοινωνικών ασφαλίσεων δεδομένου ότι από το 1950 και μετά
αυξάνονται ραγδαία τα προσδόκιμα έτη ζωής κατά τη γέννηση19.
16. D. N. Venieris, The development of Social Security in Greece, 1920-1940: Postponed decisions, Διδακτορική Διατριβή, The London School of Economics and Political Science, Λονδίνο 1994, passim.
17. Ε.Σ.Υ.Ε., Δημογραφικαί Ροπαί και Μελλοντικαί Προεκτάσεις του πληθυσμού της Ελλάδος, Αθήνα, Εκδόσεις Εθνικής Στατιστική Υπηρεσίας της Ελλάδος, 1966, passim• Ε.Σ.Υ.Ε., Ο πληθυσμός της Ελλάδος
κατά το δεύτερον ήμισυ του 20ου αιώνος, Εκδόσεις Εθνικής Στατιστική Υπηρεσίας της Ελλάδος,
Αθήνα 1980, passim.
18. Ε.Σ.Υ.Ε., Κυριότερα αποτελέσματα των τελευταίων απογραφών Πληθυσμού και ερευνών απασχολήσεων εν Ελλάδι, Αθήνα, Εκδόσεις Εθνικής Στατιστική Υπηρεσίας της Ελλάδος, 1967, σσ. 18-19 •
Ε.Σ.Υ.Ε., Ο πληθυσμός της Ελλάδος κατά το δεύτερον ήμισυ του 20ου αιώνος, ό.π., σ. 49.

118

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΓΓΑΡΗ

Πίνακες επιβίωσης: Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έχοντας αντιληφθεί το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Πίνακες Επιβίωσης είχε συντάξει και εκδώσει

Διάγραμμα 8:
Γεννήσεις στην Ελλάδα (Πόλεις, Ύπαιθρος, 1956-1975).

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ο πληθυσμός της Ελλάδος κατά το δεύτερον ήμισυ του 20ου αιώνος, ό.π., σ. 47.

από το 1964 τους Πίνακες Επιβίωσης για τις περιόδους 1926-1939, 1940, 1955-1959
και 1960 –196220. Η χρησιμότητα τους, ιδιαιτέρως δε για το θεσμό των κοινωνικών
ασφαλίσεων, έγκειται στο εύρος και τα χαρακτηριστικά των πληροφοριών που διαθέτουν και τα οποία αρθρώνονται ως ακολούθως: α) οι επιζώντες στην αρχή κάθε ηλικίας β) η πιθανότητα θανάτου επί 1000 ατόμων στην αρχή κάθε ηλικίας, γ) καθώς και η
προσδόκιμη ζωή στην αρχή κάθε ηλικίας, το σύνολο δε των δεδομένων αφορά και τα
δυο φύλα και οι υπό μελέτη χρονικοί περίοδοι είναι τα έτη 1940, 1950, 1960 και 197021.
Ως βασική αρχή για τη συγκρότηση των Πινάκων Επιβίωσης είναι η υπόθεση της
ύπαρξης μιας φανταστικής γενιάς 100.000 ανθρώπων οι οποίοι υποτίθεται ότι γεννιούνται ταυτόχρονα κατά την αρχή της ηλικίας μηδέν και κατόπιν λιγοστεύουν προοδευτικά σύμφωνα με την εκ του πραγματικού πληθυσμού υπολογισμένη πιθανότητα
θανάτου για κάθε ηλικία (0 έως τα 90 έτη)22.
Από τα ακόλουθα λοιπόν διαγράμματα, που προέκυψαν από την επεξεργασία σχετικών Πινάκων Επιβίωσης23 διαπιστώνουμε ότι το προσδόκιμο της ζωής στην αρχή
19. Στο ίδιο, σσ. 47.
20. Ε.Σ.Υ.Ε., Ελληνικοί Πίνακες Επιβιώσεως, Εκδόσεις Εθνικής Στατιστική Υπηρεσίας της Ελλάδος, Αθήνα
1964.
21. Ε.Σ.Υ.Ε., Ο πληθυσμός της Ελλάδος κατά το δεύτερον ήμισυ του 20ου αιώνος, ό.π., σσ. 80-84.
22. Για περισσότερα σχετικά με τη μεθοδολογία συγκρότησης και διαμόρφωσης των Πινάκων Επιβίωσης
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κάθε ηλικίας βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου για τις ηλικιακές ομάδες μέχρι
και 65 έτη, τάση η οποία είναι κοινή και στα δυο φύλα.
Σκοπός της μελέτης μας ήταν να «οριοθετήσουμε» τη προσφορά της δημογραφικής πρόβλεψης στην υπηρεσία του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Επιλέγοντας
την παράλληλη μελέτη των θεσμικών κειμένων της κοινωνικής ασφάλισης (τεχνικές
εκθέσεις, νομοσχέδια, ετήσιοι απολογισμοί, κοινωνικοί προϋπολογισμοί) και των δημογραφικών μελετών της Στατιστικής Υπηρεσίας καταλήγουμε σε μια σειρά κομβικών

Διάγραμμα 9:
Προσδόκιμο ζωής στην αρχή κάθε ηλικίας (Άντρες, 1940, 1950, 1960, 1970).

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ο πληθυσμός της Ελλάδος κατά το δεύτερον ήμισυ του 20ου αιώνος, ό.π., σ. 84.

Διάγραμμα 10:
Προσδόκιμο ζωής στην αρχή κάθε ηλικίας (Γυναίκες, 1940, 1950, 1960, 1970) .

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ο πληθυσμός της Ελλάδος κατά το δεύτερον ήμισυ του 20ου αιώνος, ό.π., σ. 84.
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ζητημάτων.
Η δημογραφική πρόβλεψη συνέβαλε καθοριστικά και αξιοποιήθηκε στο καλύτερο δυνατό βαθμό από την Ελληνική δημόσια διοίκηση όσον αφορά τη συγκρότηση
του πρώτου εξειδικευμένου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο ιδρύθηκε το 1934 και άρχισε να λειτουργεί το 1937.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη καθολική απογραφή του εργατικού δυναμικού24 ούτως ώστε οι συντάκτες που είχαν επιφορτισθεί
με την ευθύνη για τη συγκρότηση της τεχνικής έκθεσης, επί της οποίας θα βασιζόταν
το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, να είχαν στη διάθεση τους αξιόπιστα δημογραφικά δεδομένα.
Η προαναφερθείσα περίπτωση αποτελεί και τη μοναδική στην ιστορία του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι προ της συγκροτήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και μεταγενέστερα δεν πραγματοποιήθηκαν δημογραφικές μελέτες προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους θεσμικούς μηχανισμούς
της κοινωνικής ασφάλισης. Αρκετές δεκαετίες μετά, στα μέσα δηλαδή της δεκαετίας
του 1990 και σε μελέτες σχετικές με τα μείζονα προβλήματα του θεσμού, ένα εκ των
οποίων είναι και η δημογραφική γήρανση του Ελληνικού πληθυσμού, κινητοποιήθηκε
η δημογραφική πρόβλεψη δια μέσω της χρήσης των δημογραφικών πυραμίδων.
Σε κάθε περίπτωση όμως, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, δημογραφικές μελέτες της Στατιστικής Υπηρεσίας, πέραν του θεσμικού πλαισίου της κοινωνικής
ασφάλισης και αναξιοποίητες εξ΄ αυτού, οι οποίες αποτέλεσαν και αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας μελέτης, αξιοποιώντας τα εργαλεία της δημογραφικής πρόβλεψης,
είχαν επισημάνει το σημαντικό, για το θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης, κίνδυνο της
δημογραφικής γήρανσης του εργατικού δυναμικού. Δυστυχώς, όπως προαναφέρθηκε
παρέμεναν πλήρως αναξιοποίητες.
Συμπερασματικά λοιπόν σημειώνεται ότι, η δημογραφική πρόβλεψη αποτελεί ένα
πολύ σημαντικό εργαλείο διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του θεσμού των
κοινωνικών ασφαλίσεων υπό τον όρο της χρηστικής και συχνής αξιοποίησης της,
όπως έλαβε χώρα στην περίπτωση της εξειδικευμένης απογραφής προς χρήση της
τεχνικής εκθέσεως για τη συγκρότηση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
τα αποτελέσματα της οποίας υπήρξαν άκρως ικανοποιητικά. Στην αντίθετη διάσταση,
τα ιστορικά τεκμήρια της Στατιστικής Υπηρεσίας αναδεικνύουν δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους: αφενός τη σπουδαιότητα των δημογραφικών μελετών, της εν λόγω
υπηρεσίας, όταν ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έχουν οριοθετήσει τη μελλοντική δημογραφική γήρανση του εργατικού δυναμικού και αφετέρου τις δομικές
αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης όπου κυριαρχεί έλλειψη συνεργασίας και αξιοποί23. Ε.Σ.Υ.Ε., Ο πληθυσμός της Ελλάδος κατά το δεύτερον ήμισυ του 20ου αιώνος, ό.π., σ. 84.
24. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας-Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Απογραφή των Υπαλλήλων και
Εργατών των Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων και Ημερομίσθια αυτών εν συγκρίσει και
προς παλαιότερα και νεώτερα στοιχεία., Εθνικός Τυπογραφείο, Αθήνα 1940
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ MΕΛΕΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΟΥ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ε. Ε. Σ.» ΚΑΙ ΤΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ( 1931-1936):
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
Η παρούσα εργασία εξετάζει τα στοιχεία θνησιμότητας και νοσηρότητας της περιόδου 1931-1936, χρησιμοποιώντας και αναλύοντας τα αρχεία δύο φιλανθρωπικών
θεραπευτηρίων: του «Κοργιαλενείου – Μπενακείου» Νοσοκομείου του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού και του θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός».
Τα αρχεία του θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας
και μελέτης προϋπάρχουσας εργασίας του ΠΜΣ «Ιστορικής Δημογραφίας». Μετά την
καταγραφή και την ομαδοποίηση των αρχείων «Κοργιαλενείου – Μπενακείου» γίνεται αντιστοίχιση και σύγκριση με τα στοιχεία του θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός»,
όπου είναι εφικτό, απομονώνοντας την περίοδο που εξετάζεται.
Η αντιστοίχηση των ασθενειών σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολη έως ανέφικτη, επειδή τα δύο νοσοκομεία χρησιμοποιούν διαφορετική ταξινόμηση. Νοσήματα
που βρίσκονται σε επιμέρους κατηγορίες των κλινικών του ενός νοσοκομείου, στο
άλλο κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες ή στη γενική κατηγορία «διάφορα
νοσήματα». Η ύπαρξη πέντε παθολογικών κλινικών και τριών χειρουργικών κλινικών
στον Ευαγγελισμό, με τις διαφορετικές ταξινομήσεις των νοσημάτων, ακόμα και στις
μεταξύ τους κλινικές, σε σύγκριση με τη μία παθολογική και χειρουργική κλινική του
Κοργιαλενείου, καθιστά εντονότερο το πρόβλημα της σύγκρισης.
Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα ήταν η κατηγοριοποίηση των νόσων της Παθολογικής Κλινικής του Κοργιαλενείου. Στα πεπραγμένα της Κλινικής οι νόσοι είχαν
καταγραφεί με αλφαβητική σειρά, και όχι ομαδοποιημένες ανά σύστημα ή όργανο.
Ο διαχωρισμός έγινε με ιδία επεξεργασία. Έτσι, η αντιστοίχιση των ασθενειών, για να
είναι πιο ακριβής και ασφαλής, γίνεται σε παγιωμένες κατηγορίες νοσημάτων με τις
επιμέρους ασθένειές τους, όπως πχ είναι το αναπνευστικό και το πεπτικό σύστημα, τα
λοιμώδη νοσήματα, νοσήματα κυκλοφορικού.
Το αγαθό της υγείας έχει καταγραφεί στην κοινωνική συνείδηση ως ο σημαντικότερος παράγοντας σταθερότητας και ως προϋπόθεση για την ομαλή κοινωνική
εξέλιξη. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις για τον δημόσιο ή ιδιω-
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τικό χαρακτήρα της υγείας καθώς και για τον τρόπο και το βαθμό που μπορεί να
παρεμβαίνει ο ένας τομέας στον άλλο. Στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου η υγειονομική
κατάσταση περιγράφεται ως «οικτρά από πάσης απόψεως»1 , με τη γενική θνησιμότητα του πληθυσμού να παρουσιάζεται υψηλότερη σε σύγκριση με τα άλλα ευρωπαϊκά
κράτη2 . Οι συνθήκες νοσηλείας στα υπάρχοντα νοσοκομεία κρίνονται ανεπαρκείς και
σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία3 . Τη δεκαετία 1918-1928
διατυπώθηκαν πολλές απόψεις και νομοθετικές ρυθμίσεις, χωρίς όμως να σημειωθούν
ουσιαστικές αλλαγές.
Οι συνεχείς πόλεμοι και η έλλειψη ουσιαστικού πολιτικού σχεδιασμού για τη
νοσοκομειακή περίθαλψη του πληθυσμού στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν οι βασικοί παράγοντες της οξύτητας των υγειονομικών προβλημάτων. Η έλευση των προσφύγων, που στερούνταν κάθε υγειονομικής φροντίδας και ζούσαν κάτω από άθλιες
συνθήκες στέγασης και σίτισης, επέτεινε την κρίση στις παροχές υγείας. Η κατάσταση
έγινε ακόμα πιο δύσκολη με τις επιδημίες γρίπης, ευλογιάς και ελονοσίας, που εξουθένωσαν τον πληθυσμό. Η απουσία σχεδιασμού ενός αποκεντρωμένου συστήματος
παροχών υπηρεσιών υγείας οδηγούσε μεγάλο αριθμό ασθενών από την επαρχία στην
πρωτεύουσα4 .
Τα κρατικά νοσοκομεία της Αθήνας ήταν λίγα, καθώς υπήρχαν απόψεις για αποχή του κράτους από τη σύσταση νοσοκομείων. Υποστήριζαν ότι το νοσοκομείο είναι
ένας χώρος που παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες σε άπορα άτομα, χωρίς οικογένεια.
Ότι αποτελεί επίσης άσυλο απομόνωσης για ψυχιατρικές ασθένειες, ανίατα περιστατικά, μεταδοτικά νοσήματα, περιορίζοντας έτσι τα έξοδα μόνο για τη διατροφή και
τη φύλαξη των ασθενών. Στην Αθήνα υπήρχαν κρατικά νοσοκομεία, νοσοκομεία που
υπάγονταν στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δημοτικά νοσοκομεία και φιλανθρωπικά νοσοκομεία. Ο μεγαλύτερος όγκος των ασθενών νοσηλευόταν στις δύο τελευταίες
κατηγορίες. Ένα από τα σημαντικότερα φιλανθρωπικά νοσοκομεία είναι το «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο», Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Από την έναρξη της λειτουργίας της Παθολογικής Κλινικής, στις 15 Δεκεμβρίου
1930 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1936, εισήχθησαν 5083 ασθενείς, εκ των οποίων οι 2692
είναι άνδρες και οι 2391 γυναίκες. Στα πεπραγμένα της ανωτέρω Κλινικής καταγράφονται οι εισαγωγές των ασθενών συνολικά και ανά φύλο, οι επιμέρους διαγνώσεις
των ασθενειών κατηγοριοποιημένες ανά σύστημα και η έκβαση της υγείας των ασθενών.
Η σύγκριση των εισαγωγών ανά φύλο στα δύο νοσοκομεία παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Στο Κοργιαλένειο Νοσοκομείο οι εισαγωγές των ανδρών στην Παθολο1.
2.
3.
4.
5.

Κοπανάρης Φ., Η δημόσια υγεία εν Ελλάδι, εκδ. Χρ. Χρονοπούλου, Αθήνα, 1933, σελ. 56.
Βαλαώρας Γ. Β., Υγιεινή του ανθρώπου(β΄έκδοση), εκδ. Γ. Παρισιάνου κ Σια, Αθήνα, 1967, σελ. 61.
Χαριτάκης Κ., «Τα νεώτατα δεδομένα επί της κοινωνικής υγιεινής» , Αθήνα, 1929, σελ. 32.
Κάτσος Αθ., «Κοινωνική πρόνοια και δημόσια υγιεινή εις την Ελλάδα», Αθήνα, 1969, σελ. 112.
Ανωγιάτης–Pele Δ., Τσιάμης Κ., Μαυρέας Κ., Αθανασοπούλου Ι., «Δημογραφική προσέγγιση της νοσηλευτικής κίνησης του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου
(1927-1939)», Κέρκυρα 2012, σελ. 182.
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γική Κλινική υπερέχουν από τις αντίστοιχες των γυναικών (Διάγραμμα 1). Το αντίθετο παρατηρείται στις Παθολογικές Κλινικές του Ευαγγελισμού (Διάγραμμα 2). Μια
πιθανή ερμηνεία αυτής της διαφοροποίησης βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας των
δύο Νοσοκομείων. Σύμφωνα με τα πεπραγμένα της Κλινικής του Κοργιαλενείου, ο
μεγαλύτερος αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται στη Γ΄ θέση, αφορά άνδρες εργάτες.
Στον Ευαγγελισμό, μετά την υποβάθμιση της Γυναικολογικής Κλινικής σε Ιατρείο
πολλές γυναίκες οδηγήθηκαν για νοσηλεία στις Παθολογικές Κλινικές5. Κοινό σημείο αποτελεί το γεγονός ότι αρκετές ασθένειες του αιμοποιητικού συστήματος και
ορμονικές διαταραχές εμφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες.

Διάγραμμα 1:
Διάγραμμα εισαγωγών ανά φύλο, Κοργιαλένειο Νοσοκομείο.

Διάγραμμα 2:
Διάγραμμα εισαγωγών ανά φύλο, Ευαγγελισμός.
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Η παράθεση των διαγραμμάτων με τις εισαγωγές των Παθολογικών Κλινικών
των δύο Νοσοκομείων δείχνει την ανοδική τάση της παθολογικής νοσολογίας του
πληθυσμού (Διάγραμμα 3), (Διάγραμμα 4). Η απόκλιση που υπάρχει στα σύνολα των
νοσηλευόμενων ασθενών εξηγείται από τη διαφορά δυναμικότητας των Νοσοκομείων. Η αναστολή λειτουργίας της Α’ Κλινικής του Ευαγγελισμού δικαιολογεί τη μείωση
των εισαγωγών το έτος 1934.
Τα λοιμώδη νοσήματα, λόγω της δυνητικής μεταδοτικότητάς τους σε επιδεκτικά
άτομα και της μεγάλης νοσηρότητας και θνησιμότητας που παρουσίαζαν, αποτελούσαν σημαντική απειλή για την υγεία του πληθυσμού6. Η γρίπη, ο τυφοειδής πυρετός

Διάγραμμα 3:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα εισαγωγών ανά έτος, Κοργιαλένειο.

Διάγραμμα 4:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα εισαγωγών ανά έτος, Ευαγγελισμός.
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Διάγραμμα 5:
Λοιμώδη νοσήματα, Κοργιαλένειο.

και η ελονοσία καταγράφονται ως οι νόσοι με τη μεγαλύτερη συχνότητα στη συγκεκριμένη κατηγορία (Διάγραμμα 5). Η μη τήρηση των κανόνων ατομικής και δημόσιας
υγιεινής ενίσχυε την παρουσία τους7.
Στο συγκεντρωτικό πίνακα εκβάσεων αποτυπώνεται η πορεία των ασθενών κατά
τη νοσηλεία τους στην κλινική (Διάγραμμα 6). Φαίνεται λοιπόν ότι η έκβαση έχει
θετικό πρόσημο, με βάση την ίαση και τη βελτίωση. Η παραπομπή των ασθενών σε
6.
7.

Τριχόπουλος Δ., «Επιδημιολογία: αρχές, μέθοδοι, εφαρμογές», εκδ. Παρισιανού Α. Ε., Αθήνα, 2004,
σελ. 238.
Σάββας Κ., Εγχειρίδιον Υγιεινής, (γ΄έκδοση), εκδ. Εστία, Αθήνα, 1924, σελ. 25.
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άλλες κλινικές δείχνει ότι το ιατρικό προσωπικό κάνει σωστή διαλογή των περιστατικών. Η σταθερή κατάσταση αφορά κυρίως ασθένειες για τις οποίες δεν υπήρχαν τα
επιστημονικά εχέγγυα για την ορθότερη αντιμετώπισή τους. Οι ασθενείς που κατέληξαν έπασχαν κυρίως από καρκίνο, μεταδοτικές ασθένειες και λοιμώξεις ή φλεγμονές,
που ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστούν με τα μέσα της εποχής8. Η ίδια κατάσταση παρουσιάζεται και στις εκβάσεις των Παθολογικών του Ευαγγελισμού, με την ίαση και
τη βελτίωση να έχουν πρωταρχικό ρόλο (Διάγραμμα 7). Αυτό σημαίνει ότι οι ασθένειες του παθολογικού νοσολογικού φάσματος της εποχής μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με σχετική επιτυχία.

Διάγραμμα 6:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα εκβάσεων Παθολογικής Κλινικής, Κοργιαλένειο.

Διάγραμμα 7:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα εκβάσεων Παθολογικής Κλινικής, Ευαγγελισμός.
8.

Ανδριανάκος Τρ., «Η ιατρική εν τη νεωτέρα Ελλάδι», εκδ. Ελληνική Ιατρική, τ.2, Θεσσαλονίκη, 1930,
σελ. 155.
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Τα συγκεντρωτικά διαγράμματα των ασθενειών ανά σύστημα στις Παθολογικές
Κλινικές των δύο Νοσοκομείων παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς παρατηρείται ότι τα δύο κορυφαία συστήματα σε εισαγωγές ασθενών, είναι ακριβώς τα
ίδια και στα δύο Νοσοκομεία (Διάγραμμα 8), (Διάγραμμα 9). Το πεπτικό και αναπνευστικό σύστημα καθώς και τα λοιμώδη νοσήματα εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά
νοσηρότητας και θνησιμότητας και καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο χώρο στο νοσο-

Διάγραμμα 8:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα ασθενειών ανά σύστημα, Κοργιαλένειο.

Διάγραμμα 9:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα ασθενειών ανά σύστημα, Ευαγγελισμός.
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λογικό χάρτη της Αθήνας, επειδή μέσα από τις επιμέρους ασθένειες των συστημάτων μπορούν να αποτυπωθούν οι συνθήκες διατροφής, διαβίωσης και συνωστισμού
που επικρατούσαν την περίοδο που εξετάζεται. Σημαντικά επίσης ποσοστά έχουν τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, οι νόσοι ήπατος και χοληφόρων οδών και οι παθήσεις του
νευρικού συστήματος.
Από την επεξεργασία και τη σύγκριση των νόσων, που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στις Παθολογικές Κλινικές, πηγάζουν αξιόλογα συμπεράσματα. Παρατηρείται ότι τα κυρίαρχα νοσήματα της κατηγορίας αυτής είναι τα λοιμώδη, και ειδικότερα η ελονοσία και η γρίπη. Η εμφάνιση της ελονοσίας9 δικαιολογείται
από τις πρώτες εγκαταστάσεις προσφυγικών πληθυσμών γύρω από ποταμούς και έλη,
που υπήρχαν στην Αθήνα10 (Διάγραμμα 11). Η γρίπη αποτυπώνει τις άσχημες συνθήκες στέγασης και συνωστισμού της περιόδου εκείνης11 (Διάγραμμα 10).

Διάγραμμα 10:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα νόσων με τη μεγαλύτερη συχνότητα, Κοργιαλένειο.

Η φυματίωση και η πνευμονία είναι οι συχνότερες ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, καθώς είχαν μεγάλη δυνητική μεταδοτικότητα σε όλα τα κοινωνικά
στρώματα. Το έλκος δωδεκαδακτύλου, ο σακχαρώδης διαβήτης, η καρδιακή ανεπάρκεια, η χολοκυστίτιδα, η αναιμία, και η δηλητηρίαση με κινίνη αποτελούσαν τις συχνότερες σε εμφάνιση ασθένειες στα αντίστοιχα συστήματά τους, γεγονός που ενι9.

Μάνδυλα-Κουσουνή Μ., Η ιστορία του εργαστηρίου Υγιεινής, επιδημιολογίας και ιατρικής στατιστικής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2010, σελ. 145.
10. Σάββας Κ. – Καρδαμάτης Ι., «Η ελονοσία εν Ελλάδι», Αθήνα 1928, σελ. 34.
11. Μακρίδης Ν., «Αι υπηρεσίαι υγιεινής εν Ελλάδι», Αθήναι 1934, σελ. 22.
12.	Έκθεσις των πεπραγμένων των ετών 1931–1932-1933, Νοσοκομείον Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Κοργιαλένειον-Μπενάκειον, εν Αθήναις, 1934, σελ. 107.
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σχύει την υπόθεση της διαμόρφωσης του παθολογικού νοσολογικού χάρτη.
Η Χειρουργική Κλινική του «Κοργιαλενείου» αναλαμβάνει περιστατικά σχεδόν
ολόκληρου του χειρουργικού νοσολογικού φάσματος, καταγράφοντας χειρουργεία
σε όλα τα όργανα και τα συστήματα του οργανισμού. Αυτό δείχνει την άρτια οργάνωση του χειρουργικού εξοπλισμού και την καλή στελέχωση της Κλινικής από ιατρικό
προσωπικό, το οποίο δύναται να αντιμετωπίσει τα περιστατικά, χωρίς να τα παραπέμπει σε άλλα Νοσοκομεία12. Τα πεπραγμένα της Κλινικής περιλαμβάνουν το φύλο

Διάγραμμα 11:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα νόσων με τη μεγαλύτερη συχνότητα, Ευαγγελισμός.

Διάγραμμα 12:
Διάγραμμα εισαγωγών ανά φύλο, Κοργιαλένειο.
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των ασθενών, τις νόσους και τα είδη των χειρουργικών επεμβάσεων, που διενεργούνται, και τις εκβάσεις των ασθενειών.
Οι άνδρες παρουσιάζουν περισσότερες εισαγωγές σε σχέση με τις γυναίκες, στοιχείο που παρατηρείται και στα δύο Νοσοκομεία (Διάγραμμα 12), (Διάγραμμα 13). Το

Διάγραμμα 13:
Διάγραμμα εισαγωγών ανά φύλο, Ευαγγελισμός.

Διάγραμμα 14:
Διάγραμμα εκβάσεων ασθενών, Κοργιαλένειο.
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γεγονός αυτό ερμηνεύεται από την υπεροχή των νοσημάτων, που αφορούν αποκλειστικά ή εμφανίζονται συχνότερα στους άνδρες, όπως π.χ. είναι ο καρκίνος προστάτη
και οι κήλες αντίστοιχα.
Το θετικό πρόσημο κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό στις εκβάσεις των ασθενών
(Διάγραμμα 14), (Διάγραμμα 17). Οι θάνατοι καταγράφονται κυρίως σε καρκίνους,
αιματώματα κεφαλής, διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές. Τα στατιστικά
της Κλινικής του «Κοργιαλενείου» περιέχουν και τις εκβάσεις των ασθενών που δε
χειρουργήθηκαν, αλλά αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά (Διάγραμμα 16). Τα θετικά
στοιχεία στις εκβάσεις παρατηρούνται και στον Ευαγγελισμό, με τα πεπραγμένα της
Κλινικών του να διαθέτουν πιο λεπτομερείς καταγραφές, αναφορικά με την έκβαση
(Διάγραμμα 15).
Η παράθεση των συγκεντρωτικών στοιχείων που διαμορφώνουν τις εγχειρήσεις
ταξινομημένες ανά σύστημα, εμφανίζει τη σαφή υπεροχή των χειρουργείων κοιλίας,
έναντι των υπολοίπων συστημάτων και στα δύο Νοσοκομεία (Διάγραμμα 18), (Διάγραμμα 19). Αυτό συμβαίνει διότι σε αυτή την ανατομική κατηγορία περιλαμβάνονται ασθένειες με εξαιρετικά συχνή παρουσία στη χειρουργική, όπως π.χ. ο καρκίνος
εντέρου και στομάχου, οι γαστροαναστομώσεις, το έλκος δωδεκαδακτύλου, οι κήλες,
οι σκωληκοειδεκτομές και οι χολοκυστεκτομές. Έπονται τα χειρουργεία θώρακος, τα
οποία περιλαμβάνουν επεμβάσεις στους πνεύμονες και στον υπεζωκότα, και οι εγχειρήσεις άνω και κάτω άκρων, στις οποίες διενεργούνται κυρίως ανατάξεις καταγμάτων,
διάνοιξη φλεγμονών και ακρωτηριασμοί.

Διάγραμμα 15:
Διάγραμμα εκβάσεων ασθενών, Ευαγγελισμός.
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Στο ακτινολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου διενεργούνται ακτινογραφίες και
ακτινοσκοπήσεις όλων των οργάνων και συστημάτων, σημειώνοντας ανοδική τάση
ανά έτος (Διάγραμμα 20). Γίνονται επίσης ακτινοθεραπείες σε καρκινώματα οργάνων.
Το όργανο που δέχεται τις περισσότερες ακτινογραφίες και ακτινοσκοπήσεις είναι ο
πνεύμονας, γεγονός που αποδεικνύει την έξαρση της φυματίωσης και τον ουσιαστικό
ρόλο που κατείχε το εργαστήριο στη διάγνωσή της (Διάγραμμα 21), (Διάγραμμα 22).
Η έξαρση της φυματίωσης επιβεβαιώνεται και από τη μελέτη και τη σύγκριση

Διάγραμμα 16:
Εκβάσεις μη χειρουργημένων ασθενών. Κοργιαλένειο.

Διάγραμμα 17:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα εκβάσεων, Κοργιαλένειο.
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των αντίστοιχων στοιχείων του Εργαστηρίου του Ευαγγελισμού. Τα δύο Εργαστήρια
παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξητική τάση σε όλες τις εξετάσεις, ξεχωρίζουν οι ακτινογραφίες και οι ακτινοσκοπήσεις πνευμόνων. Ο μεγάλος αριθμός των διαγνωστικών
εξετάσεων για τη φυματίωση14 και στα δύο Νοσοκομεία υποδηλώνει την επιδείνωση

Διάγραμμα 18:
Διάγραμμα εγχειρήσεων ανά σύστημα οργάνων, Κοργιαλένειο.

Διάγραμμα 19:
Διάγραμμα εγχειρήσεων ανά σύστημα οργάνων, Ευαγγελισμός.
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της κατάστασης σχετικά με τη φυματίωση και αναδεικνύει τη συμβολή τους στην
προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η νόσος που αποδιοργάνωνε τις κοινωνικές δομές15.

Διάγραμμα 20:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα ακτινοσκοπήσεων, Κοργιαλένειο.

Διάγραμμα 21:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα ακτινογραφιών πνεύμονα, Κοργιαλένειο.
14. Μάνδυλα-Κουσουνή Μαρία, Η ιστορία του εργαστηρίου Υγιεινής, επιδημιολογίας και ιατρικής στατιστικής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2010.
15. Βιβλιοθήκη κοινωνικής υγιεινής, «Τα κοινωνικά νοσήματα(η φυματίωσις-η σύφιλις-το τράχωμα-οι
τοξικομανίες-η ελονοσία)», τευχ. 1, εν Αθήναις 1932, σελ. 43.
16. Σάββας Κ. – Καρδαμάτης Ι., «Η ελονοσία εν Ελλάδι», Αθήνα 1928.
17. Μάνδυλα-Κουσουνή Μαρία, Η ιστορία του εργαστηρίου Υγιεινής, επιδημιολογίας και ιατρικής στατιστικής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2010, σελ. 175.
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Στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου γίνονται οι σημαντικότερες
εξετάσεις αίματος, ούρων, κοπράνων, ιστών και βιολογικών υγρών, καθώς και αναζητήσεις λοιμογόνων παραγόντων. Παρατηρείται μεγάλος αριθμός εξετάσεων για
αναζήτηση πλασμωδίων Laveran (ελονοσία), για ανίχνευση σπειροχαιτών (οροαντίδραση Wasserman για σύφιλη) και συγκολλητινοαντιδράσεων Widal (σαλμονέλα),(Διάγραμμα 24), γεγονός που επιβεβαιώνει την παρουσία των ανάλογων λοιμογόνων παραγόντων στον πληθυσμό της Αθήνας16. Δυστυχώς, στα πεπραγμένα του
Κοργιαλενείου δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα τα θετικά ευρήματα επί των εξετάσε-

Διάγραμμα 22:
Συγκεντρωτικό διάγραμμα ακτινογραφιών, Ευαγγελισμός.

Διάγραμμα 23:
Μικροβιολογικό εργαστήριο, Κοργιαλένειο.
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ων. Οι ίδιες εξειδικευμένες εξετάσεις καταγράφονται και στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ευαγγελισμού, σε μεγαλύτερη όμως κλίμακα, λόγω της δυναμικότητας
του. Είναι λοιπόν σαφές ότι τα λοιμώδη και τα αφροδίσια νοσήματα μαστίζουν τον
πληθυσμό της Αθήνας17.

Διάγραμμα 24:
Μικροβιολογικό εργαστήριο, αντιδράσεις Widal, Κοργιαλένειο.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία στη νοσοκομειακή περίθαλψη των Ελλήνων στο Μεσοπόλεμο, αποτέλεσε ένα σημαντικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, ο οποίος διαδραμάτισε ένα σπουδαίο ρόλο στο νοσοκομειακό σύστημα της περιόδου αυτής. Οι
εξελίξεις στον ιατρικό χώρο, καθώς και η ανάγκη αντιμετώπισης σοβαρών ασθενειών,
όπως ήταν τα λοιμώδη νοσήματα, απαιτούσαν τη μεταφορά της ιατρικής παρέμβασης
από τις σκηνές και τις μικρές, πρόχειρες και προσωρινές κλινικές, σε μεγάλα και οργανωμένα νοσοκομεία18. Οι δωρεές από τον Μ. Κοργιαλένιο και τον Εμ. Μπενάκη
δείχνει ότι κατανόησαν την ιδιαίτερη κατάσταση και η κινητοποίησή τους οδήγησε
στην ίδρυση του νοσοκομείου του Ε.Ε.Σ., το οποίο ανταποκρίθηκε στις εξελίξεις της
επιστήμης και της τεχνολογίας της εποχής, αλλά και στις κοινωνικές απαιτήσεις.
Το Νοσοκομείο μπόρεσε, μέσω των δικών του εσόδων, να προσφέρει δωρεάν νοσηλεία σε πλήθος άπορων ασθενών, την περίοδο που εξετάζεται, γεγονός που δείχνει
και τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα. Επιστημονικά, πέρα από τις μελέτες και τις
εργασίες που εκπονήθηκαν, συνέδραμε στην εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών και
διπλωματούχων αδελφών νοσοκόμων και επισκεπτριών.
Σύμφωνα με τη στατιστική του Νοσοκομείου, η συνολική έκβαση της πορείας
των ασθενών παρουσιάζει θετικό πρόσημο, με την ίαση και τη βελτίωση να κατέχουν
18. Κοπανάρης Φ., Η δημόσια υγεία εν Ελλάδι, εκδ. Χρ. Χρονοπούλου, Αθήνα, 1933, σελ. 56.
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το μεγαλύτερο ποσοστό. Η σταθερή κατάσταση αφορά κυρίως χρόνιες ασθένειες.
Ο θάνατος καταγράφεται σε χρόνια νοσήματα, όπως ο καρκίνος, σε μετεγχειρητικές επιπλοκές, σε λοιμώξεις και φλεγμονές, σε καρδιαγγειακά νοσήματα. Η ανάλυση
των στατιστικών στοιχείων του «Κοργιαλενείου – Μπενακείου», καθώς και η μελέτη
και σύγκριση των ίδιων νοσολογικών παραμέτρων του θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός», που βασίζεται σε προϋπάρχουσα εργασία του Π.Μ.Σ. «Ιστορική Δημογραφία»,
επιτρέπει την ασφαλή αναγωγή των ευρημάτων στο γενικότερο πληθυσμό της μεσοπολεμικής Αθήνας. Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι στα δύο νοσοκομεία νοσηλεύτηκε μεγάλος αριθμός ασθενών απ’ όλες τις κοινωνικές και οικονομικές βαθμίδες
Στην παθολογική κλινική της περιόδου που εξετάζεται κυριαρχούν τα νοσήματα
του πεπτικού συστήματος (20%) και ακολουθούν: λοιμώδη νοσήματα (18%), νόσοι
αναπνευστικού συστήματος (15%), νόσοι καρδιάς και αγγείων (12%), νόσοι ήπατος
και χοληφόρων οδών (8%), νόσοι ουροποιητικού συστήματος (5%), νόσοι νευρικού
συστήματος (5%), νόσοι οστών – μυών – αρθρώσεων (4%), νόσοι λεμφικού συστήματος (3%), νόσοι αίματος και σπλήνας (2%), νόσοι γεννητικού συστήματος γυναικός
(1%), νόσοι γεννητικού συστήματος ανδρός (1%), νοσήματα θρέψεως και αδένων
έσω εκκρίσεως (4%), νόσοι δέρματος (1%), διάφορες ασθένειες (2%).
Στις αντίστοιχες τοπογραφικές ομάδες των παθολογικών κλινικών του «Ευαγγελισμού» παρουσιάζεται, με μικρές αποκλίσεις, η ίδια εικόνα στην ταξινόμηση, με
βάση την ανατομία και το ποσοστό. Εμφανίζονται λοιπόν συχνότερα τα νοσήματα
του πεπτικού συστήματος (17,3%) και ακολουθούν: του αναπνευστικού συστήματος
(17%), τα λοιμώδη νοσήματα (16%), ήπατος/χοληφόρων/παγκρέατος (9,2%), ουροποιητικό/γεννητικό σύστημα ανδρών και γυναικών (8,4%), νευρικού συστήματος
(7,6%), καρδιαγγειακό σύστημα (7,2%), ενδοκρινολογικό σύστημα (3,6%), μυοσκελετικό σύστημα (2,9%), νεοπλάσματα (2,8%), αίματος και σπληνός (2,1%), περιτοναίου (1,5%), δηλητηριάσεις (1,3%), λεμφικού συστήματος (0,9%), μεταβολικά νοσήματα (0,8%), δερματολογικά/αφροδίσια νοσήματα (0,5%), γυναικολογικά νοσήματα
(0,3%) και αλλεργίες (0,3%). Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την γενική παθολογία
του πληθυσμού της Αθήνας με ασφαλή τρόπο. Στις επιμέρους νοσολογικές οντότητες
κυριαρχούν η γρίπη, η ελονοσία, τα έλκη δωδεκαδακτύλου, ο σακχαρώδης διαβήτης,
η καρδιακή ανεπάρκεια, η χολοκυστίτιδα, η φυματίωση πνευμόνων και στα δύο νοσοκομεία με μικρές διαφορές στα ποσοστά.
Η χειρουργική κλινική του «Κοργιαλενείου» έχει σαφώς μικρότερο αριθμό χειρουργείων από τις αντίστοιχες του «Ευαγγελισμού», οι ασθένειες όμως που αντιμετωπίζονται είναι ίδιες. Οι εγχειρήσεις κοιλίας έχουν πρωταρχικό ρόλο στην Κλινική
και έπονται οι εγχειρήσεις θώρακος, κεφαλής, γεννητικών οργάνων, ουροποιητικού
συστήματος και οστών. Οι παθήσεις με το μεγαλύτερο αριθμό εγχειρήσεων είναι η
χρόνια και οξεία σκωληκοειδίτιδα, το έλκος δωδεκαδακτύλου, οι κήλες και οι εκτομές
καρκίνων. Τα είδη και οι τεχνικές των επεμβάσεων, με βάση τα αρχεία των δύο Νοσο-
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Ομάδα/σύστημα
Λοιμώδη
Νοσήματα
Αναπνευστικό
Σύστημα
Πεπτικό
Σύστημα
Καρδιαγγειακό
Σύστημα
Αιματολογικά
Νοσήματα
Ήπαρ/χοληφόροι
Ουροποιητικό
Σύστημα
Οφθαλμολογικά
Νοσήματα
Ω.Ρ.Λ.
Νοσήματα

Ασθένειες
Τυφοειδής
πυρετός
Βρογχοπνευμονία

Ελονοσία

Φυματίωση

Γρίπη

Δυσεντερία

Φυματίωση

Πνευμονία

Βρογχίτιδα

Απόστημα
πνεύμονα
Καρκίνος
εντέρου
Μυοκαρδίτιδα

Έλκος
στομάχου
Καρδιακή
ανεπάρκεια
Χρόνια
μυελογενής
λευχαιμία
Χολοκυστίτιδα

Έλκος
δωδεκαδακτύλου
Ενδοκαρδίτιδα

Σκωληκοειδίτιδα

Περιτονίτιδα

Περικαρδίτιδα

Βαλβιδοπάθειες

Οξεία
μυελογενής
λευχαιμία
Χολολιθίαση

Αναιμία

Νόσος του
Werihof

Καρκίνος ήπατος

Χρόνια
νεφρίτιδα
Γλαύκωμα

Οξεία νεφρίτιδα

Λιθίαση

Απόστημα
ήπατος
Απόστημα
νεφρού

Τράχωμα

Καταρράκτης

Χρόνια
αμυγδαλίτιδα

Οξεία
αμυγδαλίτιδα

Οξεία
μαστοειδίτιδα

Κακοήθης
λευχαιμία
τύπου Burkitt
Εχινόκοκκος
ήπατος
Εχινόκοκκος
νεφρού

Παραμόρφωση
ρινικού
διαφράγματος

Πίνακας 1:
Οι νοσολογικές οντότητες με τη μεγαλύτερη συχνότητα ανά σύστημα.

Πηγή: Αρχεία «Κοργιαλενείου - Μπενακείου» Νοσοκομείου, Αρχεία Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός», έτη
1931 – 1936.

κομείων, συμβαδίζουν ως προς την ιατρική πράξη. Ομοιότητες στο νοσολογικό φάσμα
παρατηρούνται και στις ΩΡΛ κλινικές των δύο νοσοκομείων. Η χρόνια αμυγδαλίτιδα,
η σκολίωση ρινικού διαφράγματος και η οξεία μαστοειδίτιδα καταγράφονται ως οι
ασθένειες με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Οι εκβάσεις των ΩΡΛ περιστατικών και στα
δύο Νοσοκομεία παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ίασης και ελάχιστο αριθμό θανάτων.
Από τα παραπάνω στοιχεία είναι σαφές ότι ο νοσολογικός χάρτης της Αθήνας
κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου περιέχει πολύ συγκεκριμένες και οριοθετημένες
νοσολογικές οντότητες, ταξινομημένες με σχετική ακρίβεια, αναφορικά με το ανατομικό και παθολογικό σύστημα, καθώς και με τις επιμέρους ασθένειες (πίνακας 1).
προσωπικού των νοσοκομείων να περιορίσουν τη νοσηρότητα και θνησιμότητα του
πληθυσμού, έχοντας παράλληλα να αντικρούσουν τον κρατικό εφησυχασμό και τις
ενδοϊατρικές διαμάχες. Η γενική εικόνα των εκβάσεων των δυο Νοσοκομείων παρουσιάζει την προσπάθεια αυτή ως επιτυχημένη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
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Λίτσας, Αθήνα, 1992.
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Θεσσαλονίκη, 1930.
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ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΑΡΟΥ:
1847-1952 ΚΑΙ 1967-1974: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Το ελληνικό κράτος διαχρονικά προσπάθησε να καταστείλει όλους όσους αμφισβητούσαν την εξουσία του. Ωστόσο, δύο είναι οι περίοδοι κατά τις οποίες θα εξαντλήσει όλη του την «αυστηρότητα», κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου και
κατά την Δικτατορία των Συνταγματαρχών. Η εργασία αφορά την δημογραφική μελέτη των εγκλείστων στις φυλακές της Γυάρου (περίοδοι: 1947-1952 και 1967-1973).
Μέσα από την δημογραφική έρευνα επιχειρείται η αποτύπωση της εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας -από την αρχή του εμφυλίου πολέμου μέχρι την αρχή της δικτατορίας των συνταγματαρχών- σε διάφορους τομείς (επαγγελματικός προσανατολισμός,
αστικοποίηση, επίπεδο εκπαίδευσης κ.α.). Επίσης όπου είναι εφικτό γίνεται σύγκριση
με δημογραφικά δεδομένα του γενικού πληθυσμού. Τέλος επιχειρεί να διερευνήσει αν
αποτυπώνεται στα στοιχεία η πορεία της ελληνικής κοινωνίας, μέσα από ένα κομμάτι
της (έγκλειστοι) ή αν το συγκεκριμένο κομμάτι δρα ανεξάρτητα από την υπόλοιπη
κοινωνία.
Υπάρχουν διάφορες απόψεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για τις σχέσεις
αλληλεξάρτησης Εξουσίας, Βίας και Κράτους, ωστόσο κάθε εποχή κατασκευάζει,
τόσο τις κανονικότητες, όσο και τις παραβατικότητες που της αρμόζουν με το να επιλέγονται οι κάθε φορά «ορθές» θεωρητικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις και πολιτικές
πρακτικές αντιμετώπισης του εγκλήματος και του εγκληματία1. Ο εμπλουτισμός των
σωφρονιστικών μεθόδων με αυτό της φυλάκισης δεν είναι ανεξάρτητος από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύχτηκε και εν τέλει κυριάρχησε η συγκεκριμένη μέθοδος2.
Η φυλακή ως χώρος και η φυλάκιση ως μέτρο προστασίας του κοινωνικού συνόλου, είναι κατά μία έννοια το πρόπλασμα των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης είναι τόπος, όπου κρατείται μεγάλος αριθμός ανθρώπων (συχνά χωρίς δίκη), που έχουν επιλεγεί με κάποια γενικά κριτήρια και όχι ως μεμονωμένα
άτομα. Δεν είναι φυλακισμένοι εξαιτίας κάποιων εγκλημάτων που έχουν διαπράξει,
αλλά εξαιτίας της εθνικής ή θρησκευτικής ταυτότητας ή των πολιτικών τους πιστεύω3.
Αρχικά ο όρος χρησιμοποιήθηκε το 1897, για τα camposdeconcentraciones που είχαν
1.

2.
3.

Ο Feuerbach όρισε την αντιεγκληματική πολιτική στο βιβλίο του Manueldedroitpenal, 1803, ως «το
σύνολο των κατασταλτικών διαδικασιών μέσω των οποίων το κράτος αντιδρά στο έγκλημα», όπως
αναφέρεται στο Delmas-Marty, M. (1991) Πρότυπα και Τάσεις Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Αθήνα:
Νομική Βιβλιοθήκη σελ. 27.
Arendt H. (2000) Περί βίας. Μετάφραση: Βάνα ΝικολαϊδουΚυριανίδου. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ. 95.
Κουράκης Ν. (1991) «Φυλακή και βία: βίοι παράλληλοι». Ποινικά Χρονικά ΜΑ/1991, σελ. 132.
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συσταθεί στην Κούβα από τους ισπανούς αποικιοκράτες. Εκ των υστέρων χρησιμοποιήθηκε τόσο για τα στρατόπεδα στην Πολωνία τον 18ο αιώνα, που δημιούργησε η
Ρωσική Αυτοκρατορία για τον εγκλεισμό Πολωνών ανταρτών, όσο και για τον εγκλεισμό το 1938 17000 Αμερικάνων ιθαγενών- Τσερόκι (στη γη τους, την βόρεια Γεωργία το 1829, είχαν ανακαλυφθεί μεγάλα κοιτάσματα χρυσού). Επίσης οι Αμερικάνοι
θα τα χρησιμοποιήσουν στην περίοδο της αποικιοκρατίας κυρίως για την εξάλειψη
Αράβων, Βέρβερων και Τούρκων, από εύφορες περιοχές και την αντικατάστασή τους
από Γάλλους, Ισπανούς, και Μαλτέζους εποίκους. Ακόμη οι ΗΠΑ στον Β΄ Παγκόσμιο
πόλεμο φυλάκισαν χιλιάδες άτομα γερμανό-αμερικανικής και ιαπωνο-αμερικανικής
καταγωγής. Από το 1948 μέχρι το 1960, χρησιμοποιήθηκαν από τους ίδιους και στη
Μαλαισία. Η Βρετανία τα χρησιμοποίησε σε διάφορες περιόδους: Στη Νότια Αφρική,
στον πόλεμο των Boer (1899-1902), στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Χρησιμοποιήθηκαν και από τις κυβερνήσεις του Καναδά τόσο στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Αυστροουγγαρία κατά
την διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης θα βρει
την ποιο απάνθρωπη έκφανσή του στην Ναζιστική Γερμανία, όπου δημιουργείται ένας
τεράστιος μηχανισμός με σκοπό την μαζική θανάτωση ανθρώπων. Από το 1933 με τον
διορισμό του Χίτλερ στην καγκελαρία, μέχρι την ήττα των Ναζί εκατομμύρια άνθρωποι ( Κομμουνιστές, Εβραίοι, ομοφυλόφιλοι, κ.α.) θανατώθηκαν μέσα στα στρατόπεδα, ενώ πολλοί μετατράπηκαν σε πειραματόζωα για πειράματα ευγονικής. Επίσης
τέτοια στρατόπεδα υπήρξαν στην Τσαρική Ρωσία για τον εγκλεισμό αντιτσαρικών
επαναστατών και μετέπειτα στην Ε.Σ.Σ.Δ. για τον εγκλεισμό αντιφρονούντων. Τέλος
στρατόπεδα συγκέντρωσης είχε και στην Κίνα από το 1960.
Φυσικά φυλακές, στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας υπήρξαν και στον
ελληνικό χώρο. Πριν την Κατοχή: Πειθαρχικός ουλαμός Καλπακίου (1924- 1934), περίοδος Ιδιωνύμου (1929-1937) Φολέγανδρος, η Ανάφη, η Κίμωλος, η Νάξος, η Πάρος,
η Γαύδος, περίοδος Μεταξά: Ανάφη, Γαύδος, Αγίος Ευστρατίος, Κίμωλος, Σίκινος,
Σίφνος, Αμοργός. Φυλακές: Ακροναυπλίας, Αίγινας, Πύλου, Κέρκυρας. Στην Κατοχή:
Ιδρύθηκαν 36 στρατόπεδα συγκέντρωσης διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια. Χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: Υπό γερμανική διοίκηση (π.χ. Χαϊδάρι, Φυλακές Αβέρωφ). Υπό
ιταλική διοίκηση (π.χ. Φυλακές Καλλιθέας). Υπό την διοίκηση ελλήνων συνεργατών
των κατακτητών (π.χ. Φυλακές «Χατζηκώστα», Στρατόπεδο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, Γεντί Κουλέ, Ακροναυπλία). Κατά την διάρκεια του Εμφύλιου Πολέμου (ΑϊΣτράτης, Γυάρος, Λέρος, Μακρόνησος, Ακροναυπλία). Και την περίοδο της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών (Γυάρος, Μακρόνησος, Λέρος).
Με την επικράτηση του Φασισμού, οι ατομικές ελευθέριες, τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα θα δεχθούν μια συντονισμένη επίθεση. Μέχρι τα μέσα του 1930, 47
από τα 67 Κομμουνιστικά Κόμματα που υπήρχαν στον κόσμο, είχαν τεθεί εκτός νόμου. Αν και μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση παρατηρούμε στις ευρωπαϊκές χώρες
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την ανάπτυξη μιας νομοθεσίας που στρεφόταν ξεκάθαρα κατά της Κομμουνιστικής
ιδεολογίας, αυτό δεν σημαίνει ότι η νομοθετική φαρέτρα αυτών που ανέλαβαν την
«τάξη» και την «ασφάλεια» των λαών της Ευρώπης, δεν περιέχει και νόμους που χρησιμοποιήθηκαν για να εξυπηρετήσουν την «κοινωνική γαλήνη» παλαιοτέρων εποχών
(π.χ. στη Μ. Βρετανία, οι κομμουνιστικές ενέργειες διώκονταν κυρίως με τον παλιό
Treason Act, ο οποίος χρονολογούταν από το 1351 και τιμωρούσε οποιονδήποτε
στρεφόταν κατά του Βασιλιά).
Στην Ελλάδα η επιβολή του αστυνομικού μέτρου της εκτόπισης εμφανίζεται με
το νόμο του 1871 της κυβέρνησης του Αλέξ. Κουμουνδούρου «Περί καταδιώξεως της
ληστείας», όπου προβλεπόταν ο εκτοπισμός των συγγενών όσων επικηρύσσονταν
σαν ληστές. Οι εκτοπίσεις τελικά θα αφορούν τους πολιτικούς αντίπαλους του εκάστοτε καθεστώτος στους οποίους και επικεντρώθηκαν. Έπειτα υπήρξε αφθονία νόμων
και διαταγμάτων. Οι σημαντικότεροι ήταν: O νόμος 755/1917 της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου άνοιγε τον δρόμο για τη επέκταση του θεσμού της εκτόπισης
για «αδικήματα» που αφορούσαν «την ασφάλεια της χώρας» και την «ησυχία των
πολιτών». Ο νόμος 1227/1918, που προέβλεπε τον εκτοπισμό συγγενών καταδικασμένων ή καταδιωκομένων προσώπων( αδικήματα ανυποταξίας, στάσης κτλ).. Το ν/δ
19/21-4-1924, της κυβέρνησης Α. Παπαναστασίου «Περί συστάσεως εν εκάστω νομώ
επιτρόπων ασφαλείας», που καθιέρωνε με κάθε επισημότητα την εκτόπιση για πολιτικούς λόγους. Το ν/δ της 5-5/2-6-1926 της δικτατορίας Θ. Πάγκαλου που διεύρυνε
τον κύκλο των ατόμων για τα οποία μπορούσε η Επιτροπή Ασφαλείας να διατάξει την
εκτόπισή τους, ενώ προέβλεπε την εκτόπιση σε άλλη χώρα για ένα μέχρι τρία έτη. Το
1929, η κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου εξέδωσε τον περίφημο Ν. 4229 της 24/25-7-1929,
που έμεινε γνωστός ως «Ιδιώνυμο». Έτσι κωδικοποιήθηκε ολοκληρωτικά η καταδίωξη
των κομμουνιστικών ιδεών. Ο α/ν 17/18-10-1935 για τους απόστρατους, απότακτους
και σε αργία αξιωματικούς που «διαταράσσουν την δημοσίαν τάξιν». Ο α/ν 1075/1938
«Περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των πολιτών»,
που προβλέπει πλήθος περιπτώσεων εκτόπισης. Στη διάρκεια της κατοχής, το πλέγμα
των διατάξεων χρησιμοποιήθηκε για τον περιορισμό του αντιστασιακού κινήματος.
Το ν/δ 427/1941, στρεφόταν εναντίον αυτών που διέφευγαν στο εξωτερικό αλλά και
εναντίον των οικογενειών τους. Η δέσμη «εκτάκτων μέτρων» και «αναγκαστικών νόμων» που θεσπίστηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, διατηρήθηκε μετεμφυλιακά και
οδήγησε σε εκτεταμένες διώξεις κατά των Αριστερών. Ο διαχωρισμός των πολιτών
ανάλογα με την ιδεολογική και πολιτική τους ένταξη συνεχίστηκε, σε μεγάλο βαθμό
χάρη σε μια νομική κατασκευή, σύμφωνα με την οποία ο εμφύλιος πόλεμος δεν είχε
τελειώσει το 1949 αλλά παρατεινόταν τουλάχιστον ως τη δεκαετία του 1960. Η συνέχιση της λειτουργίας των στρατοπέδων εξορίστων, η οργάνωση της προπαγάνδας
υπό την αιγίδα των ενόπλων δυνάμεων, η συστηματοποίηση της αστυνομικής καταπίεσης, η τεράστια διόγκωση των δραστηριοτήτων των μυστικών υπηρεσιών και τα
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‘πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων’, υπήρξαν τα «υλικά» που χρησίμευσαν στη
δικτατορία των συνταγματαρχών για την δική της… συμβολή στην διατήρηση της
κοινωνικής τάξης και ασφάλειας.
Παράλληλα η αντίπερα όχθη δημιουργεί τις δικές της δομές οργάνωσης, απέναντι
σε ένα κράτος έτοιμο να καταπνίξει οποιαδήποτε φωνή αμφισβήτησης. Η ύπαρξη οργανώσεων για την υποστήριξη και φροντίδα ανθρώπων που υπέστησαν διωγμούς για
πολιτικούς λόγους, χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια διάδοσης των σοσιαλιστικών
ιδεών και ανάπτυξης του εργατικού κινήματος. Προκατοχικά ιδρύονται και δραστηριοποιούνται η Επιτροπή Βοήθειας Εξορίστων και η Εργατική Αλληλεγγύη. Την περίοδο της κατοχής η Εθνική Αλληλεγγύη. Μετεμφυλιακά: Π.Ε.Ο.Π.Ε.Φ, Α.Σ.Ο.Π.Ε.Φ,
Π.Ε.Α.Τ.Ε.Α, Ε.Σ.Ε.Ε.Π.Π, Π.Λ.Α.Ε.Α, Π.Ε.Α.Ε.Α. Μετά την πτώση της Χούντας μέλη
της Π.Ε.Α.Ε.Α που εντάσσονταν στον χώρο της ανανεωτικής Αριστεράς και συνδέονταν κυρίως με το ΚΚΕ εσωτερικού αποχώρησαν και ίδρυσαν τον Π.Σ.Α.Ε.Ε.Α. Μετά
την πτώση της Δικτατορίας,την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και την
νομιμοποίηση του Κ.Κ.Ε. ιδρύονται πολλές οργανώσεις, σύλλογοι, μουσεία, βιβλιοθήκες κτλ. Που διεκδικούν την πλήρη αναγνώριση και αποκατάσταση των αγωνιστών
της Εθνικής Αντίστασης, τον επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων και την διατήρηση της ιστορικής μνήμης.
Η άντληση των δημογραφικών πληροφοριών γα την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, προήλθε από έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.). Εκεί βρέθηκε
πρωτογενές υλικό, που αφορά στην λειτουργία του στρατοπέδου της Γυάρου, από το
ξεκίνημα του εμφυλίου πολέμου έως το 1952. Το αρχείο περιέχει περίπου 18.000 ονόματα φυλακισμένων, ενώ βρίσκουμε στοιχεία που αφορούν την ηλικιακή σύνθεση των
κρατουμένων, τον τόπο καταγωγής, τις γραμματικές γνώσεις, την οικογενειακή κατάσταση, την επαγγελματική ιδιότητα, την ημερομηνία εισαγωγής στο στρατόπεδο,
την κατηγορία με την οποία φυλακίστηκαν και την χρονική διάρκεια της ποινής τους.
Μετεγράφηκαν τα πλήρη στοιχεία 4.967 εκτοπισμένων, σε φόρμα καταγραφής excel.
Εν συνεχεία μέσα από την μελέτη και την κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων,
προέκυψαν τα παρακάτω δημογραφικά αποτελέσματα.
Από την ανάλυση των στοιχείων μπορούν να αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα
για την ηλικιακή σύνθεση του δείγματος. Από τον διαχωρισμό των ηλικιών ανά πενταετία προέκυψε το παρακάτω διάγραμμα.
H πενταετία που συγκεντρώνει πάνω από το 1/5 του συνολικού αριθμού των φυλακισμένων είναι των 21-25 ετών, ενώ εκείνη των 26-30 ετών πλησιάζει το 1/5 του
συνόλου. Επίσης, μαζί οι 5ετιες 31-35 και 36-40 αγγίζουν περίπου το 1/3 του συνόλου,
ενώ οι υπόλοιπες 5ετίες συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω από το 10%. Τέλος παρατη4.

Βασική κρατική πολιτική στην μετεμφυλιακή περίοδο αποτέλεσε η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα
στους «Εθνικόφρονες» και στους «αντεθνικώς δρώντες». Αναλυτικότερα Παπαδημητρίου Δέσποινα
Ι. Από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων Η συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα
1922-1967.
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Διάγραμμα 1:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

ρούμε πως στις ηλικίες 61-65 ετών το ποσοστό είναι 2%, ενώ στις ηλικίες 66-70 είναι
1% και στις μεγαλύτερες ηλικίες προσεγγίζουν το 1%. Όσο αφορά τις ακραίες τιμές
του δήγματος, η μεγαλύτερη εμφανίζεται στην ηλικία των 89 χρόνων ενώ η μικρότερη
στην ηλικία των 16 χρόνων. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 33,5 έτη. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε πως η πλειοψηφία των εκτοπισμένων
είχε γεννηθεί προς το τέλος του Β΄ Βαλκανικού πολέμου και κατά την διάρκεια του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ακόμη νωπές οικογενειακές αναμνήσεις και εμπειρίες,
εμπεριείχαν έντονα το στοιχείο της πολεμικής σύγκρουσης και των πολιτικών διώξεων, αφού είναι αρκετά πιθανό τα πρεσβύτερα αρσενικά μέλη της οικογένειας να συμμετείχαν σε κάποιες από τις πολεμικές συγκρούσεις, είτε των Βαλκανικών πολέμων,
είτε του Α. Παγκόσμιου Πολέμου.
Μέσα από την έρευνα, προέκυψε πως ένα σημαντικό ποσοστό εκτοπισμένων
(7%), είχε κάποιο βαθμό συγγένειας (Α΄, Β΄, Γ΄ βαθμός) με άλλους φυλακισμένους.
Αναλυτικότερα αυτές οι σχέσεις εντοπίζονται κυρίως μεταξύ των 5ετιων 21-25 και
26-30 με τις 5ετίες 46-50, 51-55 και 56-60. Οι σχέσεις συγγένειας που προκύπτουν
από την επεξεργασία των στοιχείων, αφορούν κυρίως αυτή του πατέρα και γιου/γιων
και μεταξύ αδερφών.
Οι τόποι καταγωγής των εγκλείστων ποικίλουν. Υπήρχαν έγκλειστοι που αναφερόταν με λεπτομέρειες ο τόπος καταγωγής τους (πχ. Αθήνα, Κηφισιά), ενώ σε άλλους
η αναφορά ήταν γενική (π.χ. Λάρισα). Επίσης σε μερικούς, η καταγραφή του τόπου
καταγωγής ήταν αόριστη (π.χ. Θεσσαλία). Για αυτούς τους λόγους από 132 εκτοπισθέντες δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση τα στοιχεία που αφορούν τους τόπους
καταγωγής.
Βλέπουμε πως ο νομός με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι της Αττικής (13%). Ο
νομός Θεσσαλονίκης (δεύτερος σε πληθυσμό) αν και συγκεντρώνει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (7%), ωστόσο είναι πίσω από τουςνομούς Καστοριάς (12%), Πέλλας
(9%) και Φλώρινας (9%), ενώ συγκεντρώνει το ίδιο ποσοστό με το νομό Φθιώτιδας
(7%). Κατά τον εμφύλιο πόλεμο, τα ορεινά συγκροτήματα της Καστοριάς (Γράμμος,
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Διάγραμμα 2:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Βίτσι) ήταν το επίκεντρο της ένοπλης σύγκρουσης, ενώ οι πληθυσμοί των περιοχών αυτών αποτέλεσαν κύριες πηγές στρατολογίας ανταρτών. Στις αρχές του 1948,
η περιοχή με τρία ορεινά συγκροτήματα της βόρειας Πίνδου σε 2500 τετραγωνικά
χιλιόμετρα, βόρεια το Γράμμο, νοτιότερα την Ήπειρο με το Σμόλικα και τα Ζαγοροχώρια, ανατολικά το Βίτσι και μέρος του Βοΐου, αναδεικνύεται σε ανταρτοκρατούμενη περιφέρεια της Ελλάδας και στον Γράμμο στη θέση Αρένες εδρεύει η «προσωρινή
δημοκρατική κυβέρνηση». Μέσα στη περιοχή αυτή, η πόλη της Καστοριάς γίνεται
σιδηρόφρακτη νησίδα του Κυβερνητικού Στρατού. Στις περιοχές της Μακεδονίας
όπου δρούσε ο ΔΣΕ ζούσαν Σλαβομακεδόνες, οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι στους
νομούς Καστοριάς, Φλώρινας και Πέλλας. Ένα μέρος των Σλαβομακεδόνων είχε ταχθεί με τον ΕΛΑΣ στη διάρκεια της Κατοχής και συγκρότησαν δικό τους στρατιωτικό
τμήμα (ΣΝΟΦ). Οι Σλαβομακεδόνες κινητοποιήθηκαν ξανά στα χρόνια του Εμφυλίου στο πλευρό του ΔΣΕ, συγκροτώντας τα δικά τους στρατιωτικά τμήματα (ΝΟΦ)5.
Ο νομός Φθιώτιδας συγκεντρώνει ένα σημαντικό ποσοστό (7%). Το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας, το οποίο συστήθηκε με βασιλικό διάταγμα στις 9 Σεπτεμβρίου 1946,
είχε καταδικάσει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό ανθρώπων σε εγκλεισμό στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Γυάρου. Στο νομό Φθιώτιδας, υπήρξε ένα ισχυρό Εαμικό
Κίνημα την περίοδο της Κατοχής, και την περίοδο του εμφυλίου πολέμου το κράτος
προσπάθησε να καταστείλει κάθε κίνηση που αμφισβητούσε την νέα τάξη πραγμάτων
της εποχής. Ακολουθούν οι νομοί Σερρών (5%), Ημαθίας (5%), Κοζάνης (3%) και
Κιλκίς (3%), όπου αναπτύσσονται έντονες εμφύλιες συγκρούσεις. Επίσης, η Λέσβος

152

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΙΝΟΣ

συγκεντρώνει 2% και αυτό το αρκετά υψηλό ποσοστό επί του συνόλου, εξηγείται από
τις εκτεταμένες συλλήψεις και διώξεις που έγιναν στο νομό αμέσως μετά τη Συμφωνία
της Βάρκιζας και την εγκατάσταση των εκπροσώπων της κυβέρνησης της Αθήνας στη
Λέσβο. Τέλος η κατηγορία ΛΟΙΠΑ (12%) περιλαμβάνει και έγκλειστους από περιοχές
εκτός ελληνικής επικράτειας που όμως επί του συνόλου δεν ξεπερνούν το 1%. Αξιοσημείωτο είναι ότι για περιοχές που χάθηκαν σχετικά πρόσφατα ακόμη στην συνείδηση
των ανθρώπων καταγράφονται ως ελληνικές δεν (π.χ. Μ. Ασία, Πόντος).
Αντλήσαμε στοιχεία για τις γραμματικές γνώσεις για όλους του εγκλείστους,
ωστόσο μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτούς είχαν παραπάνω πληροφορίες πέρα του
γενικού διαχωρισμού σε Εγγράμματους και Αγράμματους. Η συντριπτική πλειοψηφία
είναι εγγράμματοι (85%), ενώ μόνο το 15% δηλώνει αγράμματο. Το ποσοστό των εγγραμμάτων εγκλείστων είναι σημαντικά υψηλότερο, τόσο σε σύγκριση με τα ποσοστά
του γενικού πληθυσμού, που συναντάμε στην περίοδο πριν την κατοχή, όσο και μετά
την λήξη του εμφυλίου πολέμου. Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζονται τα ποσοστά
εγγραμμάτων και αγραμμάτων ανά ηλικιακή κατηγορία.
Παρατηρούμε πως το υψηλό ποσοστό των εγγραμμάτων εγκλείστων της ηλικιακής κατηγορίας ≤ 20, είναι κατά μία μονάδα μεγαλύτερο από το ποσοστό των ηλικιών 56-60. Η ηλικιακή ομάδα των 56-60 τοποθετείται όσο αφορά την περίοδο των
σχολικών της χρόνων κατά την περίοδο της χρεοκοπίας του 189, μέχρι τα πρώτα έτη
του 20ου αιώνα. Το 1907, ο αναλφαβητισμός των ανδρών έφτανε το 50,2%, ενώ των
γυναικών ξεπερνούσε το 82,5%. Παρεμφερές είναι και το ποσοστό εγγραμμάτων της
ηλικιακής ομάδας των ≤20. Η συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία πέρασε τα σχολικά
της χρόνια από την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, έως και τα χρόνια της κατο5.

6.

Σχετικά με την εθνολογική σύνθεση της Μακεδονίας εκείνης της περιόδου υπάρχουν έντονες διαφωνίες ανάμεσα σε ιστορικούς διεθνώς. Βέβαια αυτές οι διαφωνίες διαπλέκονται με αντικρουόμενες
οικονομικές, γεωστρατηγικές και πολιτικές στοχεύσεις. Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες βασικές οπτικές
αναπτύσσονται διεθνώς. Η πρώτη σε γενικές γραμμές υποστηρίζει πως οι Σλαβομακεδόνες ήταν
πλειοψηφία στην περιοχή και πως το ελληνικό κράτος προχώρησε με την βία στην αλλοίωση της
εθνολογικής σύνθεσης των περιοχών της Μακεδονίας. Αυτό το επιχείρημα το χρησιμοποιεί και η
FYROM για να εγείρει εδαφικές αξιώσεις έναντι της Ελλάδας. Η άλλη άποψη υποστηρίζει πως η
Μακεδονία είναι ελληνική και προσπαθεί να παρουσιάσει σαν συνέχεια την σύσταση του ελληνικού
κράτους με την αρχαία ελληνική ιστορία. Το θέμα δεν αφορά άμεσα την παρούσα εργασία, ωστόσο δύο πλευρές του θέματος πρέπει να σχολιαστούν. Πρώτον γεωγραφικά ο μακεδονικός χώρος
εκτίνεται και σε εδάφη έξω από την ελληνική επικράτεια. Δεύτερον είναι αλήθεια ότι στα ελληνικά
εδάφη της Μακεδονίας – ακόμη και αν δεχθούμε την μεθοδολογία της ελληνικής πλευράς που χρησιμοποιεί ως κριτήριο διαχωρισμού την εκκλησιαστική υπαγωγή για τον προσδιορισμό της εθνικής
συνείδησης των κατοίκων της περιοχής και όχι την γλώσσα (κριτήριο που δέχονται οι περισσότεροι Δυτικοί επιστήμονες ως βασικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας μιας ανθρώπινης κοινότητας)-,
υπήρξε αυξημένος αριθμός μη ελληνικών πληθυσμών (το καλοκαίρι του 1905, οι Τούρκοι προχώρησαν σε γενική απογραφή των υπηκόων τους. Τη συλλογή στοιχείων για τη Μακεδονία ανέλαβε
ο Χιλμή Πασάς. Τα δεδομένα της απογραφής των βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου έχουν
ως εξής: Πατριαρχικοί Έλληνες 584.568, Εξαρχικοί 423.250) “Μακεδονικό – ζητήματα ιδεολογίας: η
απογραφή του Χιλμή Πασά και οι περιπέτειές της στην ελληνική βιβλιογραφία (1905 – 1935)” στο
περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ, τεύχος 21 (χειμώνας 1988 – 1989).
Ο αναλφαβητισμός, τόσο τη δεκαετία του 1930 έπληττε το 40% του πληθυσμού από το οποίο το
60% ήταν γυναίκες, όσο και την περίοδο μετά τον εμφύλιο παραμένει σε υψηλά ποσοστά. Το 1951,
αναλφάβητο είναι το 23,60% του πληθυσμού, ενώ το 1961 το 17,70%. Αναλυτικότερα Δραγώνα Θ.,
Σκούρτου Ε. και Φραγκουδάκη Α. (2001) Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Α: Κοινωνικές Ταυτότητες/ Ετερότητες. Κοινωνικές Ανισότητες, Διγλωσσία και Σχολείο.
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σελ. 32.
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Διάγραμμα 3:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

χής. Ωστόσο κατάφερε να συγκρατηθεί σε ποσοστό αισθητά μικρότερο από αυτό του
συνολικού πληθυσμού6. Το 1935, η κυβέρνηση του Γ. Κονδύλη, άρχισε τις διώξεις
και απολύσεις των προοδευτικών εκπαιδευτικών, επαναφέροντας την καθαρεύουσα
στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και καταργώντας το μάθημα της νεοελληνικής
γλώσσας στα Γυμνάσια. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου διέλυσε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών και εξόρισε πολλά στελέχη τους. Στόχος της δικτατορίας υπήρξε η νεολαία, αφού οι μαθητές μέσης & δημοτικής εκπαίδευσης, ήταν
υποχρεωμένοι να γραφτούν στην ΕΟΝ (Εθνική Οργάνωση Νεολαίας), που ήταν δομημένη σύμφωνα με τα πρότυπα των ευρωπαϊκών φασιστικών νεολαιών. Στα σχολεία
μειώνονται τα χρόνια φοίτησης στο Δημοτικό (μόλις που να προφταίνουν να μάθουν
ανάγνωση και γραφή) και περιορίζεται ο αριθμός όσων φοιτούν σε ανώτερη βαθμίδα,
(αφού επιβάλλονται οι εξετάσεις). Το 1937-38, το ποσοστό των μαθητών που εγκατέλειψαν το σχολείο χωρίς να φοιτήσουν στις δυο τελευταίες τάξεις, κυμάνθηκε ανάμεσα σε 57-65%. Όσο για το Γυμνάσιο, έγινε οκτατάξιο, (με υποδιαίρεση σε ημιγυμνάσιο
και γυμνάσιο και υποχρεωτικές εξετάσεις για το πέρασμα από τη μια βαθμίδα στην
άλλη), ενώ οι τάξεις έγιναν υπερπληθωρικές (40, 60, 80 μαθητών). Τέλος, το ποσοστό
των αναλφάβητων έφτασε το 40,91%. Το ποσοστό μεγάλωσε ακόμη περισσότερο την
περίοδο της κατοχής, όπου οι κατακτητές επέταξαν 8.345 σχολικά κτίρια. Επίσης, το
σχολικό έτος 1940-41 κράτησε μόνο 3 μήνες και το 1941-42, μόνο 20 μέρες. Υπολογίζεται ότι 600.000 παιδιά δεν φοίτησαν καθόλου στο σχολείο.
Ένας λόγος που το ποσοστό αγραμμάτων εγκλείστων είναι μικρότερο από του γενικού πληθυσμού είναι η παράλληλη δημιουργία εκπαιδευτικών δομών πέρα από του
επίσημου κράτους. Από τις αρχές του 1943, άρχισε να δημιουργείται η Ελεύθερη Ελλάδα. Με πρωτοβουλία της Εθνικής Αλληλεγγύης και της Επιμελητείας του Αντάρτη
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ιδρύθηκαν σχολεία. Στις 14 Μαρτίου 1944, συνήλθε στις Κορυσχάδες το Εθνικό Συμβούλιο και ένα από τα πρώτα μελήματα του υπήρξε η Παιδεία, ενώ ανασυστάθηκε
η Διδασκαλική Ομοσπονδία, που είχε καταργήσει ο Μεταξάς. Με πρωτοβουλία του
καθηγητή Πέτρου Κόκκαλη, και τη συμμετοχή του Κ. Δ. Σωτηρίου, του Μιχ. Παπαμαύρου και της Ρόζας Ιμβριώτη διαγράφονται οι άμεσοι και απώτεροι στόχοι για την
Παιδεία της Ελεύθερης Ελλάδας. Αρχικά όσοι από τους αντάρτες ήταν δάσκαλοι,
αποσπάστηκαν σε σχολεία που ήταν κλειστά και τα άνοιξαν. Επίσης, όσα οικήματα,
σπίτια ή μαγαζιά ήταν αχρησιμοποίητα, μετατράπηκαν από τους Επονίτες σε ψυχαγωγικές-πολιτιστικές «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ». Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη επαρκούς
αριθμού δασκάλων, ιδρύθηκαν στις 8 Ιουνίου 1944 δυο Παιδαγωγικά Φροντιστήρια
(στο Καρπενήσι και στην Τύρνα της Θεσσαλικής Πίνδου) που θα εκπαίδευαν δασκάλους και δασκάλες. Σ’ αυτά φοίτησαν 40-50 προσωρινοί δάσκαλοι, που δεν είχαν παιδαγωγική μόρφωση, αλλά και νέοι τελειόφοιτοι του γυμνασίου.
Οι επόμενες ηλικιακές κατηγορίες (26-30, 31-35) παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλά
ποσοστά αγραμμάτων. Ουσιαστικά η σχολική ζωή αυτών των κατηγοριών τοποθετείται την περίοδο του βενιζελισμού. Η άνοδος της αστικής τάξης στην εξουσία το 1909
και η επιτακτική ανάγκη για προσαρμογή της εκπαίδευσης στις κοινωνικό-οικονομικές ανάγκες, θα οδηγήσουν στη μεταρρύθμιση του 1913. Μέρος όμως των νομοσχεδίων δεν θα ψηφιστεί, διότι προκάλεσαν εξαιτίας του νέου πνεύματος που διαπνέονταν
αντιδράσεις. Τελικά η εκπαιδευτική και γλωσσική μεταρρύθμιση θα πραγματοποιηθεί
από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη το 1917. Η είσοδος
στο δημοτικό σχολείο της δημοτικής γλώσσας, τα νέα διδακτικά βιβλία που κυκλοφόρησαν γραμμένα στη γλώσσα του λαού, ήταν από τα αποτελέσματα αυτής της μεταρρύθμισης. Δέκα χρόνια αργότερα (1927-1928), η ελληνική οικονομία παραμένει κύρια
αγροκτηνοτροφική, ενώ το 53% των κατοίκων της ήταν αγράμματοι7. Τα αδιέξοδα
που δημιουργεί η επιδείνωση της κοινωνικής και πολιτικής αστάθειας που είχε αρχίσει
με το τέλος της μικρασιατικής καταστροφής, αναγκάζει ένα τμήμα τουλάχιστον της
αστικής τάξης, να στραφεί και πάλι στο Βενιζέλο, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να
ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και ιδιαιτερότητες της χώρας, όπως αυτές είχαν αρχίσει να διαφαίνονται στην ελληνική κοινωνία. Τελικά, όσο πλησιάζουμε προς τα μέσα
του 1930, παρατηρούμε πως το ποσοστό αναλφάβητων αυξάνεται. Την ίδια κατεύθυνση ακολουθεί και το ποσοστό των εγκλείστων της Γυάρου της πενταετίας 21-25. Τέλος οι τρεις τελευταίες κατηγορίες (61-65, 66-70, ≥71) ακολουθούν την τάση των ποσοστών του γενικού πληθυσμού. Ωστόσο πάντα είναι αισθητά χαμηλότερα από αυτά.
Επίσης έγινε διαχωρισμός του δείγματος σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση των εγκλείστων. Αν και στην πλειοψηφία οι έγκλειστοι είναι έγγαμοι (52,60%),
ωστόσο η διαφορά με τους άγαμους (45%) δεν είναι μεγάλη. Οι χήροι συγκεντρώ7. Βρυχέα, Α. και Γαβρόγλου, Κ. (1982) Απόπειρες μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης 19111981. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονα θέματα, σελ. 31.
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νουν το 2%, οι αρραβωνιασμένοι το 0,40%, ενώ οι διαζευγμένοι το 0,10%.Από την
παραπέρα επεξεργασία των στοιχείων και την συσχέτιση τους με την παράμετρο της
ηλικιακής σύνθεσης, προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Διάγραμμα 4:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Η μετάβαση από την πλειοψηφία των αγάμων σε αυτή των εγγάμων γίνεται κατά
την αλλαγή από την 5ετία των 26-30 σε αυτή των 31-35. Οι χαμηλότερη τιμή για την
κατηγορία των εγγάμων είναι αυτή των ≤20, όπου συναντάμε την υψηλότερη τιμή της
κατηγορίας των αγάμων, καθώς επίσης εδώ υπάρχει και ένα μετρήσιμος αριθμός της
κατηγορίας των αρραβωνιασμένων, όπου επεκτείνεται μειούμενος κα στην επόμενη
5ετία των 21-25 και καταλήγει σε ελάχιστα ποσοστά(0,10%) στην κατηγορία 26-30.
Το μεγαλύτερο ποσοστό (0,40%) της κατηγορίας των διαζευγμένων είναι στην 5ετία
των 26-30, ενώ από 0,10% συγκεντρώνει και στις 5ετίες 21-25 και 26-30. Η υψηλότερη
τιμή για την κατηγορία των εγγάμων είναι η 5ετία των 56-60, ενώ στις 5ετίες μετά από
αυτή παρατηρούμε την αισθητή αύξηση των ποσοστών της κατηγορίας των χήρων
που στις ηλικίες ≥71 χρόνων φτάνει στο 1/3. Τέλος ακόμη και στις ηλικίες ≥71 χρόνων
το ποσοστό των εγγάμων δεν πέφτει κάτω από το μισό.
Επαγγελματική δραστηριότητα: Σε 182 περιπτώσεις του συνολικού δείγματος δεν
γινόταν καμία αναφορά στην επαγγελματική δραστηριότητα. Έπειτα από επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε το επόμενο διάγραμμα.
Σχεδόν οι μισοί έγκλειστοι είναι αγρότες(46%), ενώ στην δεύτερη θέση ακολουθούν οι εργάτες με 9%. Το σχετικά μεγάλο ποσοστό εγκλείστων που δηλώνουν κτηματίες 2%), ίσως εξηγείται διπλά: ένας λόγος είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς
απασχολούνταν και οι ίδιοι στα κτήματά τους κάνοντας στην πραγματικότητα την
εργασία του αγρότη και έχοντας υπό την επίβλεψη τους τα άλλα μέλη της οικογένει-
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Επαγγελματική δραστηριότητα

Διάγραμμα 5:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

ας που απασχολούνταν στα κτήματα, ενώ ο δεύτερος λόγος είναι η ιδιαίτερα χαμηλή
τιμή που μπορούσαν να πετύχουν οι μαυραγορίτες σε αγροτικά τεμάχια την περίοδο
της κατοχής, συγκεντρώνοντας στα χέρια τους μεγάλες εκτάσεις γης. Επίσης από 2%
συγκεντρώνουν υποδηματοποιοί, ράπτες και μαραγκοί. Η ελληνική κοινωνία, αν και
από το τέλος του 19ου αιώνα ακλουθούσε μια πορεία εκσυγχρονισμού που οδηγούσε
στην αστικοποίηση της, ωστόσο τόσο πριν από την ελληνική κατοχή, όσο και μετά
το τέλος του εμφυλίου πολέμου εξακολουθούσε να στηρίζεται στην αγροτικό τομέα.
Ο επόμενος πίνακας αφορά την σύγκριση των έξι βασικότερων επαγγελματικών
δραστηριοτήτων (62%, επί του συνόλου) που εμφανίζονται στο δείγμα των εγκλείστων της Γυάρου, σε συσχέτιση με το επίπεδο των γραμματικών γνώσεων που δήλωσαν.
Από τις έξι μεγαλύτερες επαγγελματικές κατηγορίες του δείγματος, αυτή με το μεγαλύτερο ποσοστό αγραμμάτων είναι η κατηγορία των εργατών, ενώ με το μικρότερο
ποσοστό είναι οι κατηγορία των μαραγκών.
Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι επαγγελματικές δραστηριότητες των εγκλείστων
του νομού Αττικής (αστικό κέντρο)και του Νομού Καστοριάς (επαρχία). Σκοπός είναι
αν μέσα από την σύγκριση, διαφαίνεται κάποια σχέση ανάμεσα στις επαγγελματικές
δραστηριότητες των εγκλείστων και στον τόπο καταγωγής τους.
Στο πρώτο διάγραμμα παρουσιάζονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες όσων
εγκλείστων δήλωσαν τόπο διαμονής περιοχές του νομού Αττικής.
Στο νομό Αττικής οι εργάτες συγκεντρώνουν το 14%, ποσοστό μεγαλύτερο από το
συνολικό δείγμα(9%), ενώ οι αγρότες είναι μόνο το 5% την στιγμή που στο συνολικό
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Γραμματικές γνώσεις ανα
επαγγελματική δραστηριότητα

Διάγραμμα 6:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

N. ATTIKHΣ

Διάγραμμα 7:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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δείγμα φτάνουν στο 46%. Επίσης παρατηρούμε πως τα ποσοστά που σχετίζονται με
υπαλληλικά επαγγέλματα είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά του συνολικού δείγματος. Αναλυτικότερα στην Αττική δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι συγκεντρώνουν
από 5%, ενώ στο συνολικό δείγμα το επάγγελμα του ιδιωτικού υπαλλήλου συγκεντρώνει 1% και αυτό του δημοσίου είναι στην κατηγορία ΛΟΙΠΑ (27%), αφού είναι
κάτω από το 1%. Το επάγγελμα του ναυτικού είναι στο 5%, αφού ο Πειραιάς είναι το
σημαντικότερο λιμάνι της χώρας, αντίστοιχα στο συνολικό δείγμα είναι στην κατηγορία ΛΟΙΠΑ (27%). Τέλος αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι μηχανικοί (5%) και
σοφέρ (4%) είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου συγκεντρωμένοι στην Αττική, όπου υπάρχει
ένα σημαντικό κομμάτι της μεγαλοαστικής τάξης το οποίο έχει την δυνατότητα να
κατέχει ιδιωτικό αυτοκίνητο και να μισθώνει προσωπικό για την χρήση του, ενώ οι
εμπορικές δραστηριότητες φαίνεται να εκτελούνται κυρίως στο νομό Αττικής αφού οι
έμποροι συγκεντρώνουν το 3%.
Αντίθετα στο νομό Καστοριάς συναντούμε κυρίως τα επαγγέλματα: Γεωργός, εργάτης, ράπτης, κτίστης, παντοπώλης, υποδηματοποιός, βοσκός.
Οι γεωργοί (44%) προσεγγίζουν το ποσοστό του συνολικού δείγματος, ενώ οι εργάτες είναι κατά 2% λιγότεροι από το συνολικό δείγμα. Ακολουθούν ράπτες 4%, κτίστης 4%, Παντοπώλης 3%, υποδηματοποιός 3% και βοσκός 2%. Συγκρίνοντας τα δύο
διαγράμματα, μπορούμε να δούμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην Πρωτεύουσα, και την επαρχία.
Στην Γυάρο, το πρώτο τμήμα των κρατουμένων εισάγεται στις 11/7/1947, ενώ το
δείγμα έχει ως τελευταία ημερομηνία εισαγωγής την 23/1/1948.Οι πέντε ημερομηνίες εισαγωγής που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι: 17/7/1947(12%),

N. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Διάγραμμα 8:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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12/9/1947 (12%), 18/7/1947 (10%), 21/7/1947 (10%), 18/12/1947 (8%). Στο επόμενο
διάγραμμα γίνεται ο διαχωρισμός των εγκλείστων ανά μήνα εισαγωγής.

Διάγραμμα 9:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Οι διαφοροποιήσεις στα ποσοστά οφείλονται κυρίως στην εξέλιξη των μαχών και
στην παρέμβαση του ξένου παράγοντα στην εμφύλια σύρραξη. Ως παράδειγμα θα
αναλύσουμε το ποσοστό των εισαγωγών στο στρατόπεδο τον Ιούλιο. Ο Αμερικάνικος
παράγοντας, με το δόγμα Τρούμαν που εγκρίθηκε από το Αμερικάνικο κογκρέσο στις
10 Μαΐου το 1947, εξασφάλιζε στο ελληνικό κράτος την οικονομική τεχνική και στρατιωτική υποστήριξη στην προσπάθεια του να καταστείλει όσους αμφισβητούσαν την
νέα μετα-κατοχική εξουσία. Οι όροι της αμερικανικής βοήθειας καθορίστηκαν με την
υπογραφή της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας στις 20 Ιουνίου 1947. Τη νύχτα 9 προς
10 Ιουλίου 1947, με εντολή του υπουργού Δημόσιας Τάξης, Ν. Ζέρβα, εξαπολύθηκε
ένα τεράστιο πογκρόμ στην Αττική και μετά από τρεις μέρες στην επαρχία κατά χιλιάδων ανθρώπων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είχε πληροφορίες πως είχαν διεισδύσει
στην Αθήνα και σε άλλα αστικά κέντρα χιλιάδες αντάρτες με σκοπό, βάσει κάποιου
περιβόητου σχεδίου «Φ», να πραγματοποιήσουν ένοπλη εξέγερση στις 10 Ιούλιου.
Βέβαια η επιχείρηση αυτή έγινε αφενός για να αποφευχθεί η επάνδρωση του ΔΣΕ από
τα αστικά κέντρα αφετέρου για να δείξει η κυβέρνηση την αποφασιστικότητα της
για δράση, στην American Mission for Aid to Greece – AMΑG και στον αρχηγό της
Ντουάιτ Γκρίνσγουολντ, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα στις 14 Ιουλίου. Στις 15 Ιουλίου του 1947 στην θέση “χάρος” στην Κοτύλη, στον Γράμμο, έγινε μια μάχη μεταξύ
το ΔΣΕ και του Εθνικού Στρατού. Ο λόφος πάρθηκε από τον Εθνικό Στρατό στις 16
Ιουλίου. Από τα μέσα του καλοκαιριού ο ΔΣΕ ξεκίνησε μεγάλης έκτασης επιχειρήσεις
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στην βορειοδυτική Ελλάδα (απόπειρα κατάληψης της πόλης των Γρεβενών στις 25
Ιουλίου που απέτυχε). Από το δείγμα των εγκλείστων της Γυάρου το 42% αφορά την
περίοδο του Ιουλίου, μάλιστα παρατηρούμε μια κλιμακούμενη αύξηση εισροής κρατουμένων στο στρατόπεδο την ημέρα άφιξης του Αμερικάνου αρχηγού της AMAG και
μετά από αυτή (14/7/1947 5%, 17/7/1947 12%, 18/7/1947 10%, 21/7/1947 10%), ενώ
μετά την αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης των Γρεβενών, η ημερομηνία 30/7/1947
συγκεντρώνει 6% της εισροής.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αδικήματα (όπως αυτά καταγράφηκαν) σύμφωνα με τα οποία οι κρατούμενοι οδηγήθηκαν στην Γυάρο. Βρέθηκαν
4967 στοιχεία που αφορούν τις κατηγορίες εισαγωγής. Στην κατηγορία ΛΟΙΠΑ περιέχονται αδικήματα που εντοπίστηκαν μόνο από μία φορά.

Κατηγορίες

Διάγραμμα 10:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Σχεδόν οι μισοί (46,60%) από τους έγκλειστους κατηγορήθηκαν για αδικήματα
που σχετίζονται με το Γ’ Ψήφισμα του Ιουνίου 1946.Το περιώνυμο Γ’ Ψήφισμα απειλούσε με αυστηρότατες ποινές όχι μόνο τη συμμετοχή σε ένοπλη ομάδα¬, αλλά και
κάθε προσπάθεια, άμεση ή έμμεση, «προς διάδοσιν, ανάπτυξιν και εφαρμογήν ιδεών
τεινουσών εις την απόσπασιν ή αυτονόμησιν μέρους της επικρατείας». Μετά τον πόλεμο ήταν η πρώτη απόπειρα να θεσπισθεί το λεγόμενο «αντεθνικό έγκλημα». Το
νομοθέτημα προέβλεπε περαιτέρω την ίδρυση έκτακτων στρατοδικείων (τελικά, 25
συστάθηκαν σε όλη την επικράτεια τους μήνες που ακολούθησαν) και επέτρεπε την
επ’ αόριστον προφυλάκιση όσων παραπέμπονταν σε αυτά8. Με την κατηγορία φόνος/αναίρεση κατηγορήθηκε το 18,40% των εγκλείστων, ενώ για παράβαση του α/ν
453/1945 το 12,90% και για Κλοπή το 6,70%. Ο α/ν 453/1945 εφαρμόστηκε για την
εξόντωση των ενόπλων ομάδων, ενώ τιμωρούσε με θάνατο ή ισόβια δεσμά όποιον
ήταν αρχηγός ή υπαρχηγός ένοπλης ομάδας και με πρόσκαιρα δεσμά αν ήταν απλό
μέλος. Με την ποινή του θανάτου τιμωρούσε επίσης κάθε ένοπλο που αντιστεκόταν
κατά της δημόσιας δύναμης. Ο ίδιος νόμος προέβλεπε την ενεργοποίηση των Επιτροπών Επί της Δημόσιας Ασφαλείας (ΕΔΑΝ), που πρώτος είχε συστήσει ό Ελ. Βενιζέλος
και την Επαναφορά του Νόμου του ΤΟΔ΄ 1871 ΄΄Περί καταδιώξεως της ληστείας΄΄,
έτσι οι Αριστεροί καταδιώκονταν ως κοινοί ληστές!

Διάγραμμα 11:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Οι χρονική διάρκεια των ποινών είναι ανάλογη της σοβαρότητας της κατηγορίας
με την οποία ένα άτομο οδηγείται στην Γυάρο.
8. Ο νόμος έγινε δεκτός από την Ολομέλεια της Βουλής σε μία μόνη Συζήτηση «επί της αρχής , των
άρθρων και του συνόλου», την 31η Ιουλίου 1947 δηλ. την τελευταία μέρα πριν την διακοπή των εργασιών της Βουλής για το πολιτειακό δημοψήφισμα. Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής (1954).
Συνεδρίασις 55η/31 Ιουλίου 1946, Εν Αθήναις, Τύποις Κλεισιούνη.
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Στο διάγραμμα παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ποινών συγκεντρώνει η κατηγορία ΙΣΟΒΙΑ με 18%, δεύτερη είναι η κατηγορία >19-20 ΕΤΗ με 14%,
τρίτη η κατηγορία >2-3 ΕΤΗ με 9%. Ακολουθούν οι κατηγορίες >4-5 ΕΤΗ, >5-6 ΕΤΗ,
>9-10 ΕΤΗ από 6% και >1-2 ΕΤΗ, >14-15 ΕΤΗ από 5%. Από 4% συγκεντρώνουν
οι κατηγορίες >0-1ΕΤΟΣ, >3-4 ΕΤΗ, >11-12 ΕΤΗ, Αξιοσημείωτο είναι ότι η κατηγορία ΘΑΝΑΤΟΣ συγκεντρώνει 3%.Το ½ των εγκλείστων είχαν να εκτίσουν ποινές
διάρκειας ίσες ή πάνω των δέκα ετών ο καθένας. Οι ποινές των εγκλείστων που είναι
διάρκειας χαμηλότερης των δέκα ετών συγκεντρώνουν το 47%, ενώ η θανατική ποινή
συγκεντρώνει το 3%.
Τέλος ακολουθεί η συσχέτιση δύο μεταβλητών, αυτή του είδους της ποινής με το
είδος της κατηγορίας.

Διάγραμμα 12:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Από την παραπάνω συσχέτιση των ποινών με τα φερόμενα ως διαπραχθέντα αδικήματα, προκύπτει πως σχεδόν οι 7 στους 10 έγκλειστους της Γυάρου που κατηγορούνταν για παράβαση του Γ΄ Ψηφίσματος, αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο θανάτωσης.
Οι μισοί σχεδόν των κατηγορούμενων για φόνο θα εξέτιαν ποινή 20 χρόνων, ενώ λίγο
παραπάνω από το 1/5 της ίδιας κατηγορίας είχαν καταδικαστεί σε ισόβια. Η μηδενική
ύπαρξη της ποινής του θανάτου στην ίδια κατηγορία στην πραγματικότητα αποτελεί
την έμμεση παραδοχή του επίσημου κράτους ότι οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των
δύο πλευρών είναι αποτέλεσμα κοινωνικό-πολιτικών παραγόντων και όχι προσωπικών διαφορών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις δύο επόμενες κατηγορίες που ακολουθούν. Στην κατηγορία της εσχάτης προδοσίας (μια αμιγώς πολιτική κατηγορία) η
ποινή του θανάτου αφορά το 1/5 των κατηγορουμένων, ενώ τα ισόβια σχεδόν το 1/10.
Παρακάτω θα παρουσιαστούν διαγράμματα που αφορούν την περίοδο της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών και συγκριτικά διαγράμματα μεταξύ των δύο περιόδων.
Ο διαχωρισμός του δείγματος των εγκλείστων της περιόδου της Δικτατορίας των
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Συνταγματαρχών, με κριτήριο το έτος γέννησης θα μας βοηθήσει στην παραπέρα επεξεργασία των στοιχείων.

Διάγραμμα 13:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι από την εισαγωγή των χρονολογιών γέννησης προέκυψε μία καμπύλη που οι μεγαλύτερες τιμές αφορούν χρονολογίες
γέννησης που συγκεντρώνονται ανάμεσα στο 1915-1925. Όπως βλέπουμε τα άκρα
του διαγράμματος αφορούν αφενός από την δεξιά πλευρά όσους είναι μεγάλοι σε ηλικία με έτη γέννησης κοντά στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1880, αφετέρου
το αντίθετο ηλικιακό άκρο των εγκλείστων περιλαμβάνει χρονολογίες που φτάνουν
λίγο πριν το 1960.
Παρακάτω θα παρουσιαστεί ένα συγκριτικό διάγραμμα των ηλικιακών συνθέσεων
των δύο περιόδων.

Διάγραμμα 14:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Παρατηρούμε πως οι έγκλειστοι της περιόδου 1947-1952 είναι ποιο νεαρής ηλικίας, ενώ οι έγκλειστοι της περιόδου 1967-1973 συγκεντρώνονται στις ηλικιακές κατηγορίες των 41-45, 46-50, 51-55. Η διαφοροποίηση αυτή εν μέρει μόνο μπορεί να
αποδοθεί στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής από το 1947 μέχρι το 1967. Αποφασιστικής σημασίας συμβολή σε αυτή την διαφοροποίηση έχουν οι κοινωνικοπολιτικές
διεργασίες της μετεμφυλιακής περιόδου. Η δικτατορία των συνταγματαρχών με την
κατάληψη της εξουσίας είχε στα χέρια της πλούσιο υλικό από την δράση των μυστικών υπηρεσιών και γενικότερα των κρατικών υπηρεσιών της μετεμφυλιακής περιόδου
για τις πολιτικές προτιμήσεις και δραστηριότητες πλήθους ανθρώπων. Εναντίον αυτών των ατόμων στράφηκαν αρχικά οι δικτάτορες, γνωρίζοντας ότι θα είναι οι πρώτοι
που θα αντιδράσουν στα σχέδια τους9 . Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η νεολαία
μπορεί να είχε μία σημαντική παρέμβαση την δεκαετία του 1960 σε θέματα παιδείας,
ωστόσο δεν ξεκίνησε μαζικό αγώνα εναντίον της Δικτατορίας αμέσως, ώστε να προκαλέσει μια τέτοια ακραία αντίδραση. Ίσως για αυτό οι κατηγορίες >_20 και 21-25
συγκεντρώνουν τόσο χαμηλά ποσοστά. Ακόμη η περίοδος του εμφυλίου μπορεί να
ειδωθεί σαν την συνέχεια μιας ένοπλης περιόδου που ξεκινά από τις αρχές του 1940
και τελειώνει με την λήξη του. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού έβλεπε αυτή την αναμέτρηση σαν συνέχεια του ΕΑΜικού αγώνα10, ενώ μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον

Διάγραμμα 15:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

όπου η βία και η αβεβαιότητα για το αύριο κυριαρχούν είναι λογικό η νέοι άνθρωποι
να επιλέξουν να εμπλακούν σε ένοπλες μορφές δράσης. Αντίθετα η νέα γενιά της
μετεμφυλιακής περιόδου μεγάλωσε σε συνθήκες αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Επίσης πρέπει να αναφερθεί πως μόνο το 3% του δείγματος παρουσιάζει σχέσεις
συγγένειας (Α΄, Β΄, Γ΄ βαθμός συγγένειας).
9. Ρήγος Α., (2012) «Πως και γιατί φτάσαμε στην 21η Απριλίου». Εφημερίδα Η Αυγή (Πρόσβαση μέσω
ιστοσελίδας http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=682559).
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Οι τόποι καταγωγής των εγκλείστων ποικίλουν. Η ομαδοποίηση έγινε ανά νομό.
Στο διάγραμμα παρουσιάζονται 18 νομοί που συγκεντρώνουν ποσοστά ≥1%, ενώ
στην κατηγορία ΛΟΙΠΑ καταχωρήθηκαν νομοί με ποσοστό <1%.
Ο νομός Αττικής έχει 17%, ακολουθεί ο Νομός Θεσσαλονίκης με 11%, ο νομός Καστοριάς με 10%, Ο νομός Φλώρινας και ο νομός Φθιώτιδας από 7%, ο νομός Πέλλας
με 6%, Ο νομός Αχαΐας με 5%, Σερρών και Ημαθίας από 4%, Κιλκίς 3%. Το γενικότερο
συμπέρασμα είναι πως αν και βλέπουμε πως οι νομοί που είχαν αυξημένα ποσοστά
στο δείγμα των εγκλείστων της περιόδου 1947-1953 (Καστοριά 12%, Φλώρινα 9%,
Πέλλα 9%, Φθιώτιδα 7%), εξακολουθούν να συγκεντρώνουν σημαντικά ποσοστά και
τώρα, ωστόσο τόσο νομός Αττικής, όσο και ο νομός Θεσσαλονίκης, αυξάνουν αρκετά το ποσοστό τους (από 13% σε 17% ο πρώτος και από 7% σε 11% ο δεύτερος.
Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις είναι αποτέλεσμα των δημογραφικών αλλαγών που
συντελέστηκαν στην Ελλάδα της μετεμφυλιακής περιόδου.
Για το 89% του δείγματος συμπίπτει ο τόπος καταγωγής με τον τόπο κατοικίας,
ενώ το 11% έχει διαφορετικό τόπο καταγωγής από τον τόπο κατοικίας. Το μεγαλύτερο μέρος όσων δηλώνουν διαφορετικό τόπο καταγωγής, από τόπο κατοικίας δείχνει
κυρίως μια ροή πληθυσμού από την επαρχία προς τα αστικά κέντρα και δευτερευόντως από ορεινές περιοχές προς ημιαστικές περιοχές. Τέλος υπάρχει και ένα κομμάτι
όσων δεν ταυτίζεται ο τόπος καταγωγής τους με τον τόπο κατοικίας, που δηλώνουν
περιοχές εκτός των ελληνικών συνόρων (π.χ. Μ. Ασία, Πόντος, Βουλγαρία κ.α.)11.
Για τους έγκλειστους των φυλακών της Γυάρου οι πληροφορίες σχετικά με τις
γραμματικές γνώσεις που μας παρέχει το δευτερογενές υλικό δεν είναι αρκετές ώστε
να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Στου περισσότερους εγκλείστους λείπουν
οι αυτές οι πληροφορίες. Εκ των πραγμάτων θα περιοριστούμε στην αναφορά πως
γενικότερα την 20ετία (1947-1957), το ποσοστό του αναλφαβητισμού μειώθηκε σημαντικά στην χώρα, μάλιστα αν λάβουμε υπόψη το χαμηλό ποσοστό –για την εποχή-,
αγραμμάτων εγκλείστων της περιόδου 1947-1952, (15%) τότε δεν είναι αυθαίρετη η
υπόθεση ότι αυτό το ποσοστό μπορεί να μειώθηκε ακόμη περισσότερο.
Ακολουθεί ο διαχωρισμός των εγκλείστων σύμφωνα με την επαγγελματική τους
δραστηριότητα.
Από το παραπάνω διάγραμμα συμπεραίνουμε πως σχεδόν υο 1/3 των εγκλείστων
είναι γεωργοί. Ακολουθεί το επάγγελμα του εργάτη με 7%, του εμπόρου με 5%, του
ιδιωτικού υπαλλήλου και του οικοδόμου με 4%. Δημόσιοι υπάλληλοι, δικηγόροι, συνταξιούχοι, λογιστές, υποδηματοποιοί, κτηματίες, ράπτες, ξυλουργοί συγκεντρώνουν
από 2%. Οι νέες επαγγελματικές κατηγορίες που εμφανίζονται σε αυτή την περίοδο με
ποσοστό ≥1% είναι: κρεοπώλης, υδραυλικός, καθηγητής, σερβιτόρος, κτηνοτρόφος,
11. Η αστικοποίηση καθώς και η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση επέδρασαν στην διαμόρφωση
ενός νέου δημογραφικού χάρτη, προκαλώντας αλλαγές, τόσο στην σύνθεση, όσο και στον γεωγραφικό καταμερισμό του πληθυσμού. Αναλυτικότερα, Παπάνης Ε., Μπαλάσα Αικ. (2011) «Η επίδραση της
αστικοποίησης – βιομηχανοποίησης στη διαμόρφωση των οικογενειακών πρότυπων στην ελληνική
κοινωνία», Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης, Τόμος ΙΙ (1).
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Διάγραμμα 16:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

καπνοπαραγωγός, ηλεκτρολόγος, βιοτέχνης, έμπορος δημόσιος υπάλληλος, δικηγόρος λογιστής, ιατρός. Επίσης στο διάγραμμα στην κατηγορία Λοιπά, περιέχονται κατηγορίες που στο αντίστοιχο διάγραμμα της περιόδου 1947-1952 παρουσιαζόταν ως
ξεχωριστές επαγγελματικές δραστηριότητες;: μηχανικός, σιδηρουργός, σοφέρ, κουρέας. Η μεταβολές που συντελέσθηκαν στην ελληνική κοινωνία την 20ετία 1947-1957,
αποτυπώνονται στο παραπάνω διάγραμμα. Υπάρχουν νέα επαγγέλματα που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της μετεμφυλιακής περιόδουκαι άλλα που σταδιακά άρχισαν να εξαφανίζονται.12
Στο επόμενο διάγραμμα, θα επιχειρηθεί μια συγκριτική ανάλυση των επαγγελματι12. Για παράδειγμα το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου (1%). Το 1951, στο σύνολο της χώρας το 26,7% των
κατοικιών είχε ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ το 1961 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 53,2%. Στα μεγάλα αστικά
κέντρα το 1951 το 1961 έφτασε το 89,5%, αλλά και στην ύπαιθρο υπάρχει αύξηση. Ενώ το 1951 μόνο
2.7% των κατοικιών είχε ηλεκτρικό ρεύμα, το 1961 το ποσοστό φτάνει στο 13,6% -Έμκε-Πουλοπούλου Η. (1986) Προβλήματα Μετανάστευσης Παλιννόστησης. Αθήνα: Έκδοση του Ινστιτούτου Mελέτης της Ελληνικής Οικονομίας και της Ελληνικής Εταιρείας Δημογραφικών Mελετών, σελ. 522. Αντίστοιχη ανάπτυξη έχει και το επάγγελμα του οικοδόμου με την άναρχη οικιστική έκρηξη (νόμος για
την αντιπαροχή), όπου τη δεκαετία 1950-60 χτίστηκαν περίπου 500.000 κατοικίες και την επόμενη
δεκαετία άλλες 875.000. «Μέσα σε λίγα χρόνια οι οικοδόμοι, που το 1950 ήταν κάπου 70.000 άτομα,
έφτασαν τις 200.000. Ήταν ένα προλεταριάτο νέο, δυναμικό, που εμφάνιζε όλα τα χαρακτηριστικά
του εργάτη μάζα. (...). Την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη αναπτύσσονταν (με κέντρο τον εργάτη αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας, και γενικά τον εργάτη της αλυσίδας παραγωγής) το φαινόμενο
του «εργάτη μάζα», στην Ελλάδα ο μόνος τομέας της παραγωγής που εμφάνιζε αντίστοιχα χαρακτηριστικά ήταν ο τομέας των κατασκευών…». Καραμπελιάς Γ. (1985) Ούτε Θεός ούτε Ιστορία. Αθήνα:
Εναλλακτικές εκδόσεις, σελ. 92-93. Βλ. συνολικά την σημαντική μπροσούρα της Ομάδας Μελέτης
(1975) Οι οικοδόμοι και η οικοδομή στην μεταπολεμική Ελλάδα. Αθήνα: Εκδοτική ομάδα «Εργασία».
Άνοδο έχουν και αλλά επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο της οικοδομής π.χ. υδραυλικοί,
ελαιοχρωματιστές κτλ. Η αστικοποίηση και ή ταχύρυθμη μεταπολεμική ανάπτυξη συνδέθηκε με
μια αυξημένη ζήτηση σε ειδικευμένο εργατικό, υπαλληλικό (π.χ. λογιστές, ιατρούς, δικηγόρους) και
τεχνικό προσωπικό. Το κράτος για να διατηρήσει τον έλεγχο του εκσυγχρονιστικού προγράμματος
ιδρύει και επανδρώνει δημόσιες υπηρεσίες, ενώ τα πρώτα εγχειρήματα ιδιωτικών επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών αυξάνουν την ζήτηση για ιδιωτικούς υπαλλήλους (π.χ. η άνοδος του τουρισμού αυξάνει την ζήτηση για ειδικευμένο προσωπικό στον τομέα των υπηρεσιών, λ.χ. σερβιτόροι),. Επίσης
έχουμε ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του εμπορίου αυτή την 20ετία Τέλος η αύξηση του μαθητικού
πληθυσμού, απαιτεί περισσότερες προσλήψεις στην εκπαίδευση (καθηγητές).
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κών δραστηριοτήτων των εγκλείστων της Γυάρου που καταγράφονται ως ξεχωριστά
επαγγέλματα και στις δύο χρονικές περιόδους (1947-1952, 1967-1973), ώστε να δούμε αν οι διαφοροποιήσεις συμβαδίζουν με τις κοινωνικοοικονομικές μεταβολές της
20ετιας που μεσολάβησε μεταξύ του τέλους του εμφυλίου και την εγκαθίδρυση του
δικτατορικού καθεστώτος.
Η πτώση του ποσοστού των γεωργών είναι 13%, ενώ πτώση 2% έχουμε και στους
εργάτες. Αντίθετα παρατηρείται σημαντική αύξηση του ποσοστού των ιδιωτικών υπολοίπων από 1% σε 4%. Τα υπόλοιπα επαγγέλματα δεν παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις.
Στο τελευταίο διάγραμμα θα παρουσιάσουμε την εξέλιξη του ρυθμού εισαγωγής
των κρατουμένων στο στρατόπεδο της Γυάρου, ανά μήνα.

Διάγραμμα 17:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 18:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Οι κοινωνικές συνθήκες και οι πολιτικές συγκυρίες διαφέρουν μεταξύ των δύο
περιόδων. Έτσι, ενώ στην πρώτη περίοδο 1947-1952 βλέπουμε πως υπάρχει συσχέτιση
της εισροής κρατουμένων στη Γυάρο και των διάφορων πολιτικών και στρατιωτικών
γεγονότων της περιόδου, αυτό δεν συμβαίνει στην δεύτερη περίπτωση, όπου ο «εσωτερικός εχθρός» χρησιμοποιήθηκε ως πρόφαση για την επιβολή της δικτατορίας των
συνταγματαρχών. Οι περισσότερες συλλήψεις και φυλακίσεις έγιναν κατά τον πρώτο
μήνα επιβολής του καθεστώτος, ενώ την ίδια περίοδο το καθεστώς προσπαθούσε να
τρομοκρατήσει όσους είχαν διάθεση να αντιδράσουν. Στην Γυάρο μετά τον Μάιο η
εισροές εγκλείστων ακολουθούν κάθετα πτωτική τάση. Τέλος πρέπει να σημειώσουμε
την προσπάθεια του καθεστώτος αρχικά να αποσιωπήσει τις διώξεις και τις φυλακίσειςκαι αργότερα όταν δεν μπορούσε να τις αρνηθεί να παρουσιάσει μια εικόνα διαφορετική από την πραγματικότητα που υπήρχε στους τόπους εγκλεισμού.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι δύο κοινά χαρακτηριστικά και των δυο
περιόδων είναι η στοχοποίηση και η εκδίωξη μιας ορισμένης ομάδας του πληθυσμού
από το επίσημο ελληνικό κράτος και η εμπλοκή του ξένου παράγοντα στα εσωτερικά ζητήματα του κράτους. Ωστόσο οι δύο χρονικές περίοδοι έχουν και σημαντικές
διαφορές. Η πρώτη αφορά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου κατά την οποία συγκρούστηκαν ένοπλα δύο διακριτά στρατόπεδα. Σε αυτή την περίπτωση ο εχθρός
είναι υπαρκτός και ο κίνδυνος ανατροπής του συσχετισμού δύναμης ήταν εφικτός,
αφού η μετα-κατοχική κοινωνία ήταν διαιρεμένη και όλα εκείνα τα συνδετικά στοιχεία
που κρατούσαν το κοινωνικό σώμα σε ενότητα ήταν υπό αμφισβήτηση, ενώ και τα δύο
στρατόπεδα είχαν «ξένους προστάτες». Αντίθετα στην περίπτωση της δικτατορίας
των Συνταγματαρχών ο εχθρός είναι ένα κατασκεύασμα της εξουσίας. Η άσκηση βίας,
οι συλλήψεις, οι εγκλεισμοί στις φυλακές δεν είναι παρά προληπτικά μέτρα, ώστε να
μην αντιμετωπίσει το νέο καθεστώς μελλοντικούς κινδύνους.
Επίσης η γενικότερη εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας σε μια σειρά τομέων (επαγγελματική δραστηριότητα, αστικοποίηση) αποτυπώνεται σε πολλά σημεία της συγκριτικής ανάλυσης. Το παραπάνω συμπέρασμα αποδεικνύει ότι ο «εσωτερικός
εχθρός» στην πραγματικότητα δε δρα απομονωμένος, ανεξάρτητος ή σε σύγκρουση
με την υπόλοιπη κοινωνία, αλλά είναι κομμάτι της και αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα
κομμάτια, από τα οποία επηρεάζεται, αλλά και τα οποία επηρεάζει.
Τέλος χρήσιμα συμπεράσματα από τα στοιχεία προκύπτουν και στο θέμα της φυλετικής α/συνέχειας ενός λαού. Ο εθνικισμός ο οποίος πάντα σε περιόδους πολίτικηςκοινωνικής- οικονομικής αστάθειας χρησιμοποιείται για να συσπειρώσει τον λαό υπό
την σκέπη μιας συγκεχυμένης συλλογικής ταυτότητας, ούτος ώστε να συγκαλυφθεί
ο ταξικός διαχωρισμός της κοινωνίας, εξασθενεί όταν πλέον το κράτος νιώσει πως
μπορεί έστω και προσωρινά να παραχωρήσει κάποια οικονομικά οφέλη στις λαϊκές
μάζες. Απόδειξη είναι ότι αν και οι ηττημένοι του εμφυλίου -που κατηγορήθηκαν ως
«ΕΑΜοβούλγαροι» και «προδότες»-, είχαν στον τακτικό στρατό τους, ένα σημαντικό
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ποσοστό πληθυσμών που εξελληνίστηκαν βίαια από το κράτος, κατάφεραν όχι μόνο
να νομιμοποιήσουν το πολιτικό φορέα (ΚΚΕ), ο οποίος ήταν ένας βασικός πολιτικός
παράγοντας που επηρέασε και διαμόρφωσε, σημαντικά ιστορικά γεγονότα του 20ου
αιώνα, αλλά και να προχωρήσουν στην εθνική συμφιλίωση, αποδεικνύοντας πως η
κοινωνία έχει συνδετικούς κρίκους που αντέχουν στις επίπλαστες φυλετικές διακρίσεις.
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ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1914-1945
Το Ορφανοτροφείο της Κέρκυρας ιδρύθηκε το 1666 με πρωτοβουλία του τότε
κήνσορα, Αντώνιου Ιουστινιάνη1, του Νικόλαου Πολίτη και των συνδίκων τους. Στις
13 Αυγούστου 1666 ψηφίστηκε η ίδρυσή του και ύστερα από μικρό χρονικό διάστημα
ξεκίνησε η λειτουργία του. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας βρισκόταν πιθανότατα στην
Porta Reale, αποκαλούνταν Νοθοτροφείο και ήταν ένα διώροφο κτίριο, που ίσως διέθετε και μεσώροφου. Αργότερα συστεγάστηκε με το νοσοκομείο των φτωχών στην
περιοχή του Μαντουκιού. Το 1866 το ίδρυμα αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές
δυσκολίες. Το 1873, χάρη σε ένα κληροδότημα που ανέρχονταν στις 1.750 δραχμές
ετησίως, το ίδρυμα κατάφερε να επιζήσει και μάλιστα το Σεπτέμβριο του 1878 να
πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του νέου καταστήματος του.
Όμως η μεγαλύτερη και σημαντικότερη φιλανθρωπική προσφορά για τα ορφανά
και τα εγκαταλελειμμένα βρέφη της Κέρκυρας έγινε από τον εθνικό ευεργέτη, Γρηγόριο Μαρασλή. Με δικές του δαπάνες το 1906 ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανέγερση
του Μαράσλειου Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, «επί γηπέδου κειμένου κατά την λεωφόρον Μ.Δ Αλεξάνδρας2», που ολοκληρώθηκαν το 19073. Η ιστορία του Ορφανοτροφείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Μαράσλειο. Το ίδρυμα στεγάζονταν στο
κτίριο της λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι το 1996 όπου και μεταφέρθηκε στην περιοχή
της Πλατυτέρας.
Στις 19 Οκτωβρίου 1992 με απόφαση της Νομαρχίας Κέρκυρας και του Αδελφάτου του Ορφανοτροφείου επικυρώθηκε η μεταστέγαση των Δημοτικών Υπηρεσιών
στο κτίριο του ιδρύματος. Ο νέος χώρος του ιδρύματος θα ανταποκρίνονταν πλήρως
στις σύγχρονες απαιτήσεις. Σήμερα το ίδρυμα βρίσκεται στην περιοχή της Ανάληψης
στη βίλα Βασιλάκη και φιλοξενεί παιδιά θύματα της ανώμαλης οικογενειακής κατάστασης ή στερούμενα με κάθε τρόπο την παροχή μητρικής ή πατρικής μέριμνας.
Το Ορφανοτροφείο της Κέρκυρας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ιδρύματος που από το 1666 αλλά και έως τις μέρες μας προσφέρει της υπηρεσίες στο χώρο
της κοινωνικής πρόνοιας και ειδικότερα της παιδικής προστασίας. Έτσι για πρώτη
1.
2.
3.

Πιέρης Γ., Οικογένειες του Γενικού Συμβουλίου της Κέρκυρας ( 15ος -18ος αι.) και τα οικόσημα τους,
εκδ. Αλκίνοος, Κέρκυρα και Αθήνα, 2010, σ. 56.
Βλ. Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων, Συνεδρίασις αριθ. 41, από 25 Αυγούστου
1906 και Συνεδρίασις αριθ. 47, από 4 Μαΐου 1907, στα Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων, περίοδος Ι, 1905-1907, σ.σ 504-505, 514, 609-611.
Παπουλίδης Κ., Γρηγόριος Μαρασλής (1831-1907.) Η Ζωή και το έργο του, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη, 1989, σ.σ. 57-60.
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φορά, μέσω της παρούσας διπλωματικής εργασίας, επιχειρείται να μελετηθεί ο πληθυσμός των τροφίμων του Ορφανοτροφείου κατά τη χρονική περίοδο 1914-1945. Τα
δεδομένα τα οποία παραθέτω προήλθαν από τεχνική ανάλυση του πρωτογενούς αρχειακού υλικού του Ορφανοτροφείου. Η ανάλυση τους είναι ποιοτική και ποσοτική.
Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα αυτή ακολουθήθηκαν τα παρακάτω στάδια: σε πρώτο
στάδιο διατυπώθηκε η βασική ιδέα, τέθηκαν τα ερωτήματα και οι πρώτες υποθέσεις
εργασίας. Στη συνέχεια οριοθετήθηκε το αντικείμενο και ο σκοπός της εργασίας και
επιλέχθηκε η μέθοδος και η τεχνική. Έπειτα έγινε η πρώτη επαφή με το υλικό και η καταγραφή του, καθορίστηκαν οι κατηγορίες στις οποίες έπρεπε να ενταχθεί και τέλος
υποβλήθηκε σε στατιστική επεξεργασία με μαθηματικές μεθόδους, δηλαδή, εξαγωγή
των ποσοστών και των γραφημάτων πρώτα κατά έτος και στη συνέχεια συνολικά για
ολόκληρη τη δεκαετία. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και η σύνταξη των συμπερασμάτων αποτέλεσε τα τελευταίο στάδιο, που ολοκλήρωσε μεθοδολογικά την έρευνα
για τον πληθυσμό των Τροφίμων του Ορφανοτροφείο της Κέρκυρας κατά την περίοδο 1914-1945.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δώσει ένα
δημογραφικό προφίλ του Ορφανοτροφείου της Κέρκυρας κατά το χρονικό διάστημα
1914-1945, θέτοντας τα παρακάτω ερωτήματα : Ήταν περισσότερες οι εισαγωγές ή οι
καταθέσεις βρεφών; Καταθέτονταν-εισάγονταν πιο πολλά αγόρια ή κορίτσια; Πως
κυμαίνονταν οι καταθέσεις-εισαγωγές ανά μήνα; Ποια η εποχικότητα των εισαγωγών-καταθέσεων; Με ποιο τρόπο βρέθηκαν στο ίδρυμα τα εισαχθέντα παιδιά; Προέρχονταν από τη βόρεια, την κεντρική ή τη νότια Κέρκυρα οι ντόπιοι Τρόφιμοι; Ποια
η ηλικία των κατατεθέντων βρεφών; Ποιές ώρες της ημέρας πραγματοποιούνταν η
πλειοψηφία των καταθέσεων; Ήταν βαπτισμένα ή αβάπτιστα τα βρέφη που παραδίδονταν στο ίδρυμα; Πόσα βρέφη επί του συνόλου δίδονταν σε τροφούς και πόσα κατάφερναν να επιζήσουν και να επιστρέψουν πίσω στο Ορφανοτροφείο; Πού διέμεναν
οι τροφοί; Ποιούς μήνες του χρόνου απεβίωναν τα περισσότερα παιδιά και η εποχή
θανάτου τους; Ποιά η ηλικία και η αιτία θανάτου; Πόσα από αυτά που απεβίωναν
ήταν αγόρια και πόσα κορίτσια; Πόσο κατάφεραν να επιζήσουν από τα κατατεθένταεισαχθέντα βρέφη και ποιά η κατάληξή τους; Ποιός ο τόπος διαμονής των γονιών των
Τροφίμων που επιστρέφονταν πίσω σε αυτούς; Ποιός ο τόπος κατοικίας των θετών
γονιών;
Κατά το χρονικό διάστημα 1914-1945, δηλαδή από το έτος έναρξης του Α’ Παγκοσμίου πολέμου (1914) μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου (1945), κατατέθηκαν
στο Ορφανοτροφείο του νησιού 1897 Τρόφιμοι.
Στη διάρκεια των εξεταζομένων ετών παρουσιάζονται αρκετές διακυμάνσεις όσον
αφορά των αριθμό των παιδιών που παραδόθηκαν στο ίδρυμα. Ο Α Παγκόσμιος πόλεμος μπορεί να ξεκίνησε το 1914, όμως η Ελλάδα μπήκε σε αυτόν το 1917 με 300.000
στρατιώτες. Σίγουρα οι Κερκυραίοι άνδρες δεν εξαιρέθηκαν από τον ελληνικό στρατό
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Διάγραμμα 1:
Καταθέσεις – Εισαγωγές Τροφίμων κατά τα έτη 1914-1945.

Πηγή: Αρχείο Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, 1914-1945, ιδία επεξεργασία

και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αφήσουν πίσω τους γυναίκες, που αδυνατούσαν να
θρέψουν τα βρέφη τους. Άρα η κατάθεση ή εισαγωγή των τελευταίων στο Ορφανοτροφείο ήταν πολλές φορές η μοναδική λύση για να αποφευχθεί ο θάνατός τους. Επίσης κατά τα έτη 1916-1918 ο αριθμός των εισαγωγών-καταθέσεων είναι αυξημένος
σε σχέση με τα ακόλουθα, καθώς στο νησί της Κέρκυρας βρέθηκαν αρκετοί Σέρβοι
πρόσφυγες.
Αύξηση παρατηρούμε στον πληθυσμό του Ορφανοτροφείου λίγο μετά το 1922.
Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή (1922) η Κέρκυρα λειτούργησε ως κέντρο υποδοχής προσφύγων. Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου (1923- 1940) οι εισαγωγέςκαταθέσεις παιδιών παρουσιάζουν πτωτική τάση, επειδή την περίοδο αυτή εκλείπουν
οι πολεμικές συγκρούσεις. Τέλος, τον Οκτώβρη του 1940 η Ελλάδα εμπλέκεται στο
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αρχίζει η περίοδος της Κατοχής, η οποία διήρκησε μέχρι
την απελευθέρωση της χώρας τον Αύγουστο 1944. Επομένως, η ανοδική τάση των
καταθέσεων-εισαγωγών κατά το διάστημα 1940-1944 είναι απολύτως λογική, καθώς
η φτώχεια και η πείνα της περιόδου δεν επέτρεπε την ανατροφή ενός παιδιού.

Διάγραμμα 2:
Καταθέσεις-Εισαγωγές Τροφίμων κατά τα έτη 1914-1945.

Πηγή: Αρχείο Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, 1914-1945, ιδία επεξεργασία
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Η έλευση των παιδιών στο Ίδρυμα πραγματοποιούνταν με δύο τρόπους, είτε με
κατάθεση είτε με εισαγωγή.
Μελετώντας το γράφημα 2 μπορούμε να διακρίνουμε ότι στη διάρκεια όλων των
εξεταζομένων ετών (1914-1945), από τα 1897 παιδιά που δόθηκαν στο Ορφανοτροφείο τα 1176 δηλαδή 63% κατατέθηκαν ενώ τα 721 δηλαδή το 37 % εισήχθησαν. Στην
πρώτη περίπτωση ανήκαν τα νεογνά εκείνα, όπου οι μητέρες τους αποφάσιζαν να
τα καταθέσουν στη βρεφοδόχο του Ιδρύματος. Στη δεύτερη περίπτωση, τα παιδιά
εισάγονταν στο ίδρυμα με κρατική εντολή και οι λόγοι ήταν ποικίλοι. Πολλοί γονείς, λόγω οικονομικών προβλημάτων, αναγκάζονταν να ζητήσουν παρέμβαση του
Νομάρχη, ώστε να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στο Ίδρυμα. Επίσης, αρκετές είναι οι
περιπτώσεις εκείνες όπου πρόεδροι των κερκυραϊκών κοινοτήτων ή ιερείς ζητούσαν
από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος την εισαγωγή ενός παιδιού σε αυτό, λόγω χηρείας,
νοθείας, απορίας της οικογένειας αλλά και ορφάνιας. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να
αναφέρουμε ότι πολλά παιδιά εισάγονταν στο Ίδρυμα μαζί με τις μητέρες, εφόσον οι
τελευταίες επέλεγαν να γίνουν εσωτερικές τροφοί.

Διάγραμμα 3:
Καταθέσεις- εισαγωγές ανά φύλο κατά τα έτη 1914-1945.

Πηγή: Αρχείο Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, 1914-1945, ιδία επεξεργασία.

Από το 1914 έως το 1945 αφέθηκαν και εισήχθησαν στο Ορφανοτροφείο 908
αγόρια και 989 κορίτσια. Ο αυξημένος αριθμός των θηλέων εκθέτων στηρίζεται στην
αντίληψη της εποχής, σύμφωνα με την οποία η αποκατάσταση και η προστασία των
κοριτσιών από την πλευρά των γονέων έπρεπε να είναι μεγαλύτερη4.
Κατά τα πρώτα χρόνια 1914, 1915, 1916 υπερτερούν οι καταθέσεις-εισαγωγές των
κοριτσιών, ενώ το 1917 ο αριθμός των αγοριών είναι μεγαλύτερος, χωρίς όμως καμιά
4.

Μοσχόπουλος Γ., Κοινωνικές Προσεγγίσεις στον Ιόνιο Χώρο: Η Περίπτωση των νόθων και γενικότερα
των εκθέτων της Κεφαλονιάς (1928-1864), ανάτυπο από τον 2ο τόμο των πρακτικών του Ε΄ διεθνούς
Πανιόνιου Συνεδρίου (Αργοστόλοι-Ληξούρι,17-21 Μαΐου 1986), Αργοστόλι, 1989, σ. 359.
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σημαντική διαφορά. Στα χρόνια που ακολουθούν παρουσιάζεται σταθερή αριθμητική
υπεροχή των κοριτσιών. Βέβαια, υπάρχουν και έτη όπου τα κατατεθέντα-εισαχθέντα
αγόρια είναι περισσότερα, χωρίς όμως ο αριθμός τους να εμφανίζει σημαντική απόκλιση από αυτόν των κοριτσιών του αντίστοιχου έτους. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι το έτος
1929 ο αριθμός των αγοριών είναι αυξημένος σε σχέση με αυτόν των κοριτσιών, ενώ
τα έτη 1938, 1941 οι καταθέσεις-εισαγωγές και των δύο φύλων σχεδόν ταυτίζονται.
Σε όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται καταθέσεις-εισαγωγές βρεφών,
ανεξαρτήτως εποχής.

Διάγραμμα 4;
Εποχικότητα καταθέσεων-εισαγωγών κατά τα έτη 1914-1945

Πηγή: Αρχείο Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, 1914-1945, ιδία επεξεργασία.

Τα περισσότερα βρέφη αφήνονταν στο Ίδρυμα κατά τη διάρκεια της άνοιξης με
ποσοστό 27%, ενώ ακολουθούν ο χειμώνας 26%, το φθινόπωρο 25% και τελευταίο
το καλοκαίρι 22%. Σίγουρα οι καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με την οικονομία του
νησιού είναι οι δύο παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν την εποχικότητα των καταθέσεων-εισαγωγών
Οι περισσότερες μητέρες που άφηναν τα παιδιά τους στο ίδρυμα αισθάνονταν
ντροπή αλλά και ενοχές. Αυτό μαρτυρείται και από την ώρα που αποφάσιζαν να τα
καταθέσουν στη βρεφοδόχο.

Διάγραμμα 5:
Ώρα καταθέσεων-εισαγωγών κατά τα έτη 1914-1945

Πηγή: Αρχείο Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, 1914-1945, ιδία επεξεργασία
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Όπως δείχνει και το γράφημα 5 επέλεγαν τις βραδινές ώρες, το διάστημα εκείνο
της ημέρας όπου επικρατεί απόλυτο σκοτάδι. Δεν επιθυμούσαν να τις δει κάποιος
συμπολίτης τους, γιατί θα είχαν να αντιμετωπίσουν την κοινωνική κατακραυγή. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά ήταν καρποί παράνομων ερώτων.
Έτσι, αυτές οι ανύπαντρες μητέρες όχι μόνο δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν τα παιδιά
τους μόνες τους, αλλά υποχρεούνταν να τα εγκαταλείψουν για να μη βιώσουν τον
κοινωνικό ρατσισμό. Επομένως, η κατάθεση ενός νόθου παιδιού πραγματοποιούνταν
κυρίως στο διάστημα 6μ.μ έως 12 π.μ., αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες 1π.μ - 6π.μ.,
δηλαδή μετά τη δύση και πριν την ανατολή του ηλίου. Βέβαια, παρατηρείται αυξημένος αριθμός παιδιών, όπου εισάγονται στο Ίδρυμα κατά τις πρωινές, μεσημεριανές και
τις απογευματινές ώρες. Οι περιπτώσεις αυτές των Τροφίμων, που έμπαιναν στο Ίδρυμα υπό το φως του ήλιου αφορούσαν τα εισαχθέντα και όχι τα κατατεθέντα βρέφη.
Τα περισσότερα βρέφη που αφήνονταν στο Ορφανοτροφείο ήταν αβάπτιστα. Όσα
ήταν βαπτισμένα είχαν συνήθως μέσα στα σπάργανά τους ένα χαρτάκι που ανέφερε
πως είχαν βαπτιστεί και ποιο όνομα είχαν λάβει. Επίσης, βαπτισμένα ήταν στην πλειοψηφία τους τα παιδιά, που βρίσκονταν στο Ίδρυμα με τη διαδικασία της εισαγωγής.
Τα τελευταία δεν κατατίθεντο τις πρώτες ημέρες της ζωής τους, επομένως οι γονείς
τους είχαν προλάβει να τα βαπτίσουν.

Διάγραμμα 6:
Βαπτισμένα και αβάπτιστα παιδιά κατά τα έτη 1914-1945.

Πηγή: Αρχείο Ορφανοτροφείου Κέρκυρa,1914-1945, ιδία επεξεργασία

Από τα 1897 παιδιά που παραδόθηκαν στο Ορφανοτροφείο το 56% δεν ήταν βαπτισμένα και αυτό ήταν λογικό καθώς βρέθηκαν μέσα σε αυτό λίγες ώρες ή και μέρες
μετά τη γέννησή τους. Το 46% είχαν βαπτιστεί προτού εισαχθούν στο Ίδρυμα.
Τα βρέφη λίγο μετά την είσοδό τους στο ορφανοτροφείο παραλαμβάνονταν από
τις εσωτερικές τροφούς, οι οποίες αναλάμβαναν το θηλασμό τους. Όμως, επειδή το
ίδρυμα δε διέθετε αρκετές από αυτές, συνεργάζονταν και με εξωτερικές τροφούς, που
καλούνταν να θηλάζουν και να φροντίζουν τα βρέφη έναντι αμοιβής.
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Διάγραμμα 7:
Κατατεθέντες, εισαχθέντες Τρόφιμοι- Παράδοση στις τροφούς
κατά τα έτη 1914-1945.

Πηγή: Αρχείο Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, 1914-1945, ιδία επεξεργασία

Από τα 1897 παιδιά που αφέθηκαν στο ίδρυμα για τα 735 δηλαδή το 39% κρίθηκε
αναγκαία η παράδοσή τους σε εξωτερικές τροφούς. Το εναπομείναν 61%, δεν ήταν
απαραίτητο να δοθούν σε εξωτερικές τροφούς.
Η υψηλή νεογνική και βρεφική θνησιμότητα στην Κέρκυρα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, την εξεταζόμενη περίοδο, δεν είναι περίεργη αν αναλογισθούμε
τις οικονομικές, επιδημιολογικές και περιβαλλοντολογικές συνθήκες της εποχής, που
έχουν αναλογία με τις σημερινές υποανάπτυκτες χώρες. Συγκεκριμένα κατά τα εξεταζόμενα έτη παρατηρούμε τα ακόλουθα:

Διάγραμμα 8:
Αποθανόντες και επιζήσαντες Τρόφιμοι κατά τα έτη 1914-1945

Πηγή: Αρχείο Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, 1914-1945, ιδία επεξεργασία.

Από το σύνολο των βρεφών που κατατέθηκαν – εισήχθησαν στο ίδρυμα μόνο το
34% κατάφερε να επιζήσει, ενώ το 63% απεβίωσε. Τέλος, για το 3% των βρεφών δε
γνωρίζουμε τι απέγιναν καθώς δεν καταγράφηκε η εξέλιξή τους στο αρχείο του Ορ-
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φανοτροφείου.
Οι κυριότερες αιτίες της εξαιρετικά υψηλής θνησιμότητας των εγκαταλελειμμένων βρεφών είναι η εξής: α) η μεγάλη νοσηρότητα κυρίως από λοιμώδη νοσήματα
αλλά και άλλες βλάβες συγγενής ή κατά τον τοκετό β) η έλλειψη περίθαλψης κατά
τις πρώτες ώρες που ακολουθούν τη γέννησή τους γ) η ανεπαρκής και ακατάλληλη
για την πεπτική ικανότητα των βρεφών τροφή, που τους χορηγούνταν τους πρώτους
μήνες της ζωής τους δ) η μη έγκαιρη προσφυγή στο γιατρό σε περίπτωση αρρώστιας
και ε) η κακή εφαρμογή ή ακόμα η μη εφαρμογή των θεραπευτικών μέσων που ο γιατρός υποδείκνυε στις τροφούς.

Διάγραμμα 9:
Θάνατος Τροφίμων ανά έτος κατά τα έτη 1914-1945

Πηγή: Αρχείο Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, 1914-1945, ιδία επεξεργασία

Η βρεφική θνησιμότητα τα έντεκα πρώτα χρόνια (1914-1924) φθάνει στα υψηλότερα επίπεδα. Η άνοδος αυτή οφείλεται στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά και στην πανδημία της Ισπανικής γρίπης που σάρωσε την
Ευρώπη. Στη διάρκεια του μεσοπολέμου (1925-1940) η βρεφική θνησιμότητα παρουσιάζει καθοδική πορεία. Όμως, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (19401945) η πορεία της γραμμής θανάτου έχει ανοδική τάση.
Ενώ οι περισσότερες καταθέσεις-εισαγωγές πραγματοποιούνταν κατά τους χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες, ένα μεγάλο ποσοστό των βρεφών απεβίωναν κατά
τους μήνες του καλοκαιριού.
Όπως προαναφέρθηκε η πλειοψηφία των θανάτων συνέβαινε κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες. Το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών του Ορφανοτροφείου έφευγε από τη ζωή εξαιτίας λοιμωδών νοσημάτων όπως βρογχοπνευμονία,
γάγγραινα, γαστρεντερίτιδα, δυσεντερία, διφθερίτιδα, εντερίτιδα κ.α. Τα περισσότερα
από αυτά τα νοσήματα έχουν έξαρση κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς
μήνες, οπότε κατανοούμε ότι η εποχή θανάτου δεν είναι τυχαία.
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Διάγραμμα 10:
Εποχικότητα θανάτου κατά τα έτη 1914-1945

Πηγή: Αρχείο Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, 1914-1945, ιδία επεξεργασία

Παρόλες τις προσπάθειες που γίνονταν στην πρωτεύουσα της χώρας για την
καταπολέμηση της βρεφικής θνησιμότητας, στην επαρχία και συγκεκριμένα στο Ορφανοτροφείο της Κέρκυρας, όπως παρατηρούμε στο γράφημα 11 που ακολουθεί, τα
ορφανά παιδιά πλήττονται από πληθώρα νοσημάτων.

Διάγραμμα 11;
Αιτίες θανάτου Τροφίμων Ορφανοτροφείου κατά τα έτη 1914-1945.
Πηγή: Αρχείο Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, 1914-1945, ιδία επεξεργασία

Το 48% των αποθανόντων βρεφών του Ορφανοτροφείου έφυγε από τη ζωή εξαιτίας λοιμωδών νοσημάτων5 όπως αδενίτιδα, αρθρίτιδα, αποστήματα, βρογχίτιδα κ.ά. Το
33% από διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης, όπως αδυναμία, αθρεψία κ.ά. Το 12%
από γενετικές ανωμαλίες-δυσπλασίες όπως ατελή διάπλαση κ.ά. Το 3,8% απεβίωσε
εξαιτίας διάφορων αιτιών, όπου δεν κατατάσσονται στις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως
αιμοδιάλυση, ακατάσχετο εμετό, αναιμία κ.ά. Το 1,3% από νευρολογικές διαταραχές,
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π.χ εγκεφαλική αιμορραγία, εγκεφαλική συμφόρηση κ.ά. Το 0,6% λόγω καρδιολογικών νοσημάτων, όπως καρδιοπάθεια κ.ά. Το 0,5% από νοσήματα του γαστρεντερικού
συστήματος, όπως ελκώδη στοματίτιδα, εντερορραγία κ.ά. Το 0,4% από επιπλοκές
κατά τον τοκετό6, π.χ πρόωρος τοκετός. Το 0,2% από νοσήματα νεφρού, όπως νεφρίτιδα. Τέλος, 0,1% από ατυχήματα, όπως κάκωση στο κεφάλι, πνιγμός και το υπόλοιπο
0,1% από νοσήματα του αναπνευστικού, όπως λαρυγγίτιδα. Βέβαια, οι διαγνώσεις της
αιτίας θανάτου όπου καταγράφονται στο αρχείο του Ορφανοτροφείου ήταν κλινικές,
συνήθως από γενικούς γιατρούς και δεν υπήρχε εργαστηριακή ή νεκροτομική επιβεβαίωση. Έτσι, υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα των διαγνώσεων7.
Κατά τα εξεταζόμενα έτη κατατέθηκαν-εισήχθησαν στο Ορφανοτροφείο 1897
παιδιά, από αυτά τα 908 ήταν αγόρια και τα 989 κορίτσια. Ο συνολικός αριθμός των
αποθανόντων Τροφίμων ανέρχεται στους 1187.

Διάγραμμα 12:
Αποθανόντες Τρόφιμοι ανά φύλο κατά τα έτη 1914-1945.

Πηγή: Αρχείο Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, 1914-1945, ιδία επεξεργασία

Από το γράφημα 12 φαίνεται ότι τα ποσοστά θνησιμότητας των κοριτσιών είναι
οριακά υψηλότερα σε σχέση με αυτά των αγοριών. Από τα 1187 αποθανόντα παιδιά
τα 624 δηλαδή το 53% ήταν κορίτσια και τα 563 δηλαδή το 47% ήταν αγόρια.
Οι περισσότεροι από τους Τροφίμους που κατάφερναν να επιζήσουν, επιστρέφονταν πίσω στους γονείς τους. Το ίδρυμα, όμως, φρόντιζε και για τα παιδιά όπου δεν
είχαν την τύχη να ζητηθούν πίσω ή δεν είχαν καν γονείς. Αρκετά από αυτά δίνονταν
για ανατροφή ή υιοθεσία. Σε περίπτωση που περνούσαν τα χρόνια και δεν είχαν βρεθεί υποψήφιοι ανάδοχοι, το ίδρυμα φρόντιζε να τα μορφώσει, να τα αποκαταστήσει
και να τα μεγαλώσει, έως ότου τα ίδια αποφάσιζαν τα φύγουν από αυτό και να συνεχίσουν τη ζωή τους στον “έξω κόσμο”. Στο γράφημα 12 φαίνεται η τελική κατάληξη των
επιζησάντων τροφίμων κατά τα έτη 1914-1945.
6.
7.
8.

Λοιμώδη νοσήματα εννοούμε τα νοσήματα που έχουν μικροβιολογική αιτιολογία.
Νοσήματα του γαστρεντερικού συστήματος εννοούμε τα νοσήματα που δεν ανήκουν στα λοιμώδη.
Αποστολοπούλου-Μιχαηλίδου E., Η φροντίδα των παιδιών στην Κέρκυρα τον 20ο αιώνα: 1901-2000,
Αθήνα, 2006, σ. 57.
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Διάγραμμα 13;
Η τελική κατάληξη των επιζησάντων Τροφίμων κατά τα έτη 1914-1945.
Πηγή: Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, 1914-1945, ιδία επεξεργασία

Από τους επιζήσαντες τροφίμους το 62% δόθηκε πίσω στους γονείς του ύστερα
από αίτημα των τελευταίων. Το 8% υιοθετήθηκαν από οικογένειες οι οποίες κατοικούσαν όχι μόνο στο νησί της Κέρκυρας αλλά και σε άλλες περιοχές. Το 13% παραδόθηκε
για ανατροφή σε οικογένειες του νησιού που προθυμοποιούνταν να αναθρέψουν ένα
ορφανό για μερικά χρόνια, έως ότου αυτό γίνονταν 10 χρονών. Το 4% των επιζησάντων παιδιών παραδόθηκε στο Εθνικό Οικοτροφείο Κέρκυρας. Ένα 2%, που αποτελούνταν από κορίτσια, παραδόθηκε σε ηθικές οικογένειες του νησιού ως υπηρετικό
προσωπικό και ένα 0,7%, που ήταν αγόρια, δόθηκε σε τεχνίτες, με σκοπό την εκπαίδευση τους σε χειρωνακτικές εργασίες (ραπτική τέχνη, ταπητουργική τέχνη). Το 5%
δόθηκε σε συγγενικά πρόσωπα, ύστερα από αίτημα των τελευταίων. Έχουμε ένα 2%,
όπου κατάφερε να χειραφετηθεί και να αποϊδρυματοποιθεί, και ένα 0,6% όπου έφυγε
από το ίδρυμα γιατί τέλεσε γάμο.
Από τα υπόλοιπα επιζήσαντα παιδιά κάποια παραδόθηκαν στο Γηροκομείο και
στο Φτωχοκομείο. Ακόμα, υπήρξε περίπτωση επιζήσαντος Τροφίμου όπου μεταφέρθηκε στην Αθήνα, στο Αντιφυματικό νοσοκομείο “Σωτηρία”. Επίσης ένα παιδί παραδόθηκε στο Γερμανικό Φρουραρχείο. Τέλος σημειώνονται και περιπτώσεις παιδιών
όπου κατάφεραν να μορφωθούν (απολυτήριο δημοτικού, εκπαιδευτήρια Αριστοτέλης, Οικοκυρική Σχολή), να αποκατασταθούν επαγγελματικά (Δόκιμος νοσοκόμοςα, νυχτοφύλακας, ναυτικό, εθελόντρια αδελφή), αλλά και να φύγουν στο εξωτερικό
(Ελβετία) χωρίς να γνωρίζουμε το λόγο.
Μέσα από τη μελέτη του αρχειακού υλικού του Ορφανοτροφείου της Κέρκυρας
κατά τα έτη 1914-1945 είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε ότι κατά τη διάρκεια όλων
αυτών των ετών φιλοξενήθηκαν στο ίδρυμα 1897 παιδιά. Παρατηρούμε πως παρουσιάζονται αρκετές διακυμάνσεις ανά εξεταζόμενο έτος, όσον αφορά των αριθμό των
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παιδιών που παραδόθηκαν σε αυτό π.χ. κατά τα έτη 1916-1918 ο αριθμός των εισαγωγών-καταθέσεων ήταν αυξημένος σε σχέση με τα ακόλουθα έτη, καθώς στο νησί της
Κέρκυρας βρέθηκαν αρκετοί Σέρβοι πρόσφυγες. Επίσης, αύξηση παρατηρούμε στον
πληθυσμό του Ορφανοτροφείου λίγο μετά το 1922 (Μικρασιατική Καταστροφή) καθώς το νησί της Κέρκυρας λειτούργησε ως κέντρο υποδοχής Μικρασιατών προσφύγων. Στη διάρκεια του μεσοπολέμου (1923-1940), οι εισαγωγές-καταθέσεις παιδιών
διαγράφουν πτωτική τάση, σε αντίθεση με τη χρονική περίοδο (1940-1945), όπου η
Ελλάδα εμπλέκεται στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και σημειώνεται ανοδική τάση των
καταθέσεων-εισαγωγών.
Το 63% των παιδιών βρέθηκαν στο ίδρυμα με τη διαδικασία της κατάθεσης, ενώ
το 37% με εισαγωγή. Στην πρώτη περίπτωση ανήκαν τα νεογνά εκείνα των οποίων
οι μητέρες τους αποφάσιζαν να τα καταθέσουν στη βρεφοδόχο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση εκείνα τα οποία εισάγονταν στο ίδρυμα με κρατική εντολή, λόγω χηρείας,
νοθείας, απορίας της οικογένειας, ορφάνιας, αλλά και από επιθυμία των μητέρων
τους να εργαστούν ως εσωτερικοί Τροφοί. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εισήχθηκαν στο ίδρυμα οι εισαχθέντες Τρόφιμοι γνωρίζουμε ότι το 25% αυτών βρέθηκε
με απόφαση του Προέδρου, το 19% με εισαγωγή από το Αστικό Νοσοκομείο, το 23%
λόγω “Εσωτερικής Τροφού” και το υπόλοιπο 33% με πρωτοβουλία των ίδιων των γονέων καθώς και των προέδρων Κερκυραϊκών κοινοτήτων. Επίσης, διαπιστώθηκε πως
από τους Κερκυραίους εισαχθέντες Τροφίμους, το 44% προέρχονταν από το βόρειο
συγκρότημα του νησιού, το 32% από το κεντρικό και το 24% από το νότιο.
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, κατατέθηκαν και εισήχθησαν στο Ορφανοτροφείο
908 αγόρια και 989 κορίτσια. Σχετικά, με την εποχικότητα των καταθέσεων-εισαγωγών, τα περισσότερα βρέφη αφήνονταν στο ίδρυμα κατά τη διάρκεια της άνοιξης και
του χειμώνα εξαιτίας οικονομικών και καιρικών συνθηκών. Τα βρέφη του τότε όπως
και του σήμερα είναι ευάλωτα στο κρύο του χειμώνα, έτσι πολλοί γονείς επέλεγαν τη
λύση του Ορφανοτροφείου για να μπορέσουν να σώσουν τα παιδιά τους από βέβαιο
θάνατο. Ακόμα, η επιβίωση των κατοίκων του νησιού στηρίζονταν στην ελαιοπαραγωγή, όπου πραγματοποιείται κατά τους χειμερινούς μήνες. Επομένως, πολλές μητέρες πιθανόν κατέθεταν τα βρέφη τους στο Ορφανοτροφείο εκείνους τους μήνες γιατί
από τη μία δεν είχαν τη δυνατότητα να τα αναθρέψουν, λόγω του ότι είχαν τελειώσει
τα χρηματικά αποθέματα της προηγούμενης ελαιοπαραγωγικής περιόδου αλλά και
επειδή ξεκινούσε μία νέα και ήταν αναγκαίο να εργαστούν.
Τα περισσότερα νεογνά αποθέτονταν στη βρεφοδόχο λίγες ώρες ή και μέρες μετά
τη γέννησή τους, δηλαδή ήταν νεογέννητα, ενώ τα παιδιά που δίνονταν στο ίδρυμα
σε μεγαλύτερη ηλικία, ήταν αυτά πού είχαν εισαχθεί με εντολή του Προέδρου του
Ιδρύματος. Ουσιαστικά, αυτά τα τελευταία φιλοξενούνταν στο Ορφανοτροφείο, καθώς μετά από κάποιο χρονικό διάστημα οι γονείς τους ζητούσαν και πάλι την επιμέλειά τους. Ακόμα, τα νεογέννητα, που αφήνονταν στο Ορφανοτροφείο ήταν συνήθως
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α) βλαστοί παράνομων σχέσεων, από τους οποίους οι μητέρες τους ήθελαν να απαλλαγούν, β) βλαστοί των γυναικών των πόλεων, που δε φρόντιζαν τα παιδιά τους και
που τα θεωρούσαν βάρος και γ) βλαστοί φτωχών γυναικών που δυσκολεύονταν να τα
αναθρέψουν λόγω οικονομικών δυσκολιών. Έτσι, οι γυναίκες αυτές επέλεγαν να καταθέσουν τα παιδιά τους στη βρεφοδόχο τις βραδινές ώρες, καθώς δεν επιθυμούσαν
να τις δει κάποιος συμπολίτης τους, γιατί θα είχαν να αντιμετωπίσουν την κοινωνική
κατακραυγή.
Το 56% των κατατεθέντων βρεφών ήταν αβάπτιστα και αυτό ήταν λογικό, καθώς
βρίσκονταν στο ίδρυμα λίγες ώρες ή και μέρες μετά τη γέννησή τους ενώ, το 46% είχαν
βαπτιστεί, προτού μπουν στο ίδρυμα. Όταν οι υπάλληλοι του ιδρύματος διαπίστωναν
ότι το παιδί ήταν ασθενικό και ταυτόχρονα αβάπτιστο προέβαιναν κατευθείαν στο
μυστήριο της βάπτισης. Επομένως, λόγω της αναγκαιότητας της κατάστασης, τις πιο
πολλές φορές, ανάδοχοι γίνονταν άνθρωποι που διέμεναν εντός του Ιδρύματος.
Τα βρέφη λίγο μετά την είσοδό τους στο Ορφανοτροφείο παραλαμβάνονταν από
τις εσωτερικές τροφούς, οι οποίες αναλάμβαναν το θηλασμό τους. Όμως, επειδή το
Ίδρυμα δε διέθετε αρκετές από αυτές, συνεργάζονταν και με εξωτερικές, που καλούνταν να θηλάζουν και να φροντίζουν τα βρέφη έναντι αμοιβής. Έτσι, από τα 1897
παιδιά που αφέθηκαν στο Ορφανοτροφείο, τα 735 δηλαδή ποσοστό 39% δόθηκαν
σε εξωτερικές τροφούς. Αυτές συνήθως, διέμεναν μέσα στην πόλη της Κέρκυρας και
γύρω από αυτήν, καθώς το Ορφανοτροφείο στεγάζονταν στο κέντρο της, στο Μαράσλειο Μέγαρο. Οι περισσότερες εξωτερικοί τροφοί κατοικούσαν στο προάστιο
Κανάλι. Από τα 735 βρέφη, που παραδόθηκαν σε τροφούς, τα 626 δηλαδή το 85%
επέστρεψαν πίσω στο ίδρυμα. Το 15% που δεν ξαναγύρισε στο Ορφανοτροφείο ήταν
τα βρέφη που απεβίωσαν. Οι εξωτερικές θηλάστριες θήλαζαν το έκθετο, που είχαν
αναλάβει συγχρόνως με το δικό τους παιδί. Όμως, όταν το γάλα δεν επαρκούσε και
για τα δύο παιδιά, έτρεφαν τα έκθετα βρέφη με χυλούς από ρύζι ή σιμιγδάλι, τροφές
ακατάλληλες για την ηλικία τους. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να προκαλούνται στα βρέφη συνεχείς διάρροιες. Τις διάρροιες ακολουθούσαν ο μαρασμός και η ατροφία, που
πολύ συχνά οδηγούσαν στο θάνατο των παιδιών.
Η νεογνική και η βρεφική θνησιμότητα στο Ορφανοτροφείο της Κέρκυρας σημείωνε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά. Βέβαια αυτό δεν είναι περίεργο, αν αναλογισθούμε
ότι οι οικονομικές, επιδημιολογικές και περιβαλλοντολογικές συνθήκες της εξεταζόμενης περιόδου έχουν αναλογία με τις σημερινές υποανάπτυκτες χώρες. Επομένως,
από το σύνολο των βρεφών που κατατέθηκαν – εισήχθησαν στο ίδρυμα μόνο το 34%
κατάφερε να επιζήσει, το 70% απεβίωσε, ενώ για το 3% δεν γνωρίζουμε τι απέγινε,
καθώς η εξέλιξή τους δεν καταγράφηκε στο αρχείο του Ορφανοτροφείου. Κατά τα
έτη 1914-1945 τα ποσοστά θνησιμότητας κυμαίνονταν από 21% έως 92% ανά έτος,
σε σχέση πάντα με τον αριθμό των βρεφών που καταθέτονταν και εισάγονταν στο
ίδρυμα. Ειδικότερα, τα έντεκα πρώτα χρόνια (1914-1924), εξαιτίας του Α΄ Παγκόσμι-
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ου Πολέμου, της Μικρασιατικής καταστροφής, αλλά και της πανδημίας της Ισπανικής
γρίπης, το επίπεδο της βρεφικής θνησιμότητας ήταν πολύ υψηλό. Αυτά τα υψηλά ποσοστά δεν είναι τυχαία, αν σκεφτούμε τις κακές υγειονομικές συνθήκες και πως στην
Κέρκυρα μόλις το 1970 ιδρύθηκε Παιδιατρική κλινική. Το μεγαλύτερο ποσοστό των
Τροφίμων απεβίωναν κατά του μήνες του καλοκαιριού και ειδικότερα κατά τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο, επειδή αρκετά νοσήματα έχουν έξαρση κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες. Επίσης, το 90% των αποθανόντων βρεφών έχαναν τη μάχη με τη ζωή μέσα
στον πρώτο χρόνο από τη γέννησή τους.
Οι αιτίες θανάτου ήταν κυρίως τα λοιμώδη νοσήματα, όπως αδενίτιδα, αρθρίτιδα, αποστήματα, βρογχίτιδα, βρογχοπνευμονία, γάγγραινα, χολέρα, φυματίωση κ.ά.
Ακολουθούν οι γενετικές ανωμαλίες-δυσπλασίες, διάφορες αιτίες, νευρολογικές διαταραχές, καρδιολογικά νοσήματα, νοσήματα του γαστρεντερικού, επιπλοκές κατά
τον τοκετό, νοσήματα νεφρού, ατυχήματα και νοσήματα του αναπνευστικού. Βέβαια,
οι διαγνώσεις της αιτίας θανάτου, όπου καταγράφονται στο αρχείο του Ορφανοτροφείου ήταν κλινικές, συνήθως από γενικούς γιατρούς, και δεν υπήρχε εργαστηριακή
ή νεκροτομική επιβεβαίωση. Έτσι υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα των
διαγνώσεων. Όσον αφορά το φύλο των αποθανόντων παιδιών, το ποσοστό των κοριτσιών είναι μεγαλύτερο από αυτό των αγοριών γιατί τα κατατεθέντα-εισαχθέντα
κορίτσια ήταν περισσότερα από τα κατατεθέντα-εισαχθέντα αγόρια.
Στη διάρκεια όλων των εξεταζόμενων χρόνων 1914-1945 κατάφεραν να επιζήσουν μόλις 654 παιδιά. Η πλειοψηφία αυτών, δηλαδή το 62%, επιστράφηκε πίσω
στους γονείς του, ύστερα από αίτημα των τελευταίων. Τα υπόλοιπα δόθηκαν: α) για
υιοθεσία, β) για ανατροφή, γ) στο Εθνικό Οικοτροφείο Κέρκυρας, δ) ως υπηρετικό
προσωπικό, ε)για εκμάθηση τέχνης, στ) στο Γηροκομείο και στο Φτωχοκομείο, λόγω
του ότι είχαν φτάσει σε μία ηλικία, που δεν επιτρέπονταν να συνεχίζουν να μένουν
στο ίδρυμα, ζ) στο Γερμανικό Φρουραρχείο και η) στο Αντιφυματικό νοσοκομείο “Σωτηρία”. Επίσης, υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις που κατάφεραν να χειραφετηθούν,
να τελέσουν γάμο, να μορφωθούν, να αποκατασταθούν επαγγελματικά, αλλά και να
φύγουν στο εξωτερικό (Ελβετία).
Οι περισσότεροι γονείς, πιο συγκεκριμένα το 50%, που επέστρεφαν στο ίδρυμα
και ζητούσαν να αναλάβουν ξανά την κηδεμονία των παιδιών τους, κατοικούσαν στην
Κεντρική Κέρκυρα, το 20% κατοικούσαν στη βόρεια Κέρκυρα, το 17% σε περιοχές της
Νότιας Κέρκυρας, το 9% διέμενε εκτός Κέρκυρας, αλλά εντός Ελλάδας, και το 4%
κατοικούσαν σε χώρες ή περιοχές του εξωτερικού. Επίσης, οι περισσότεροι από τους
θετούς γονείς, δηλαδή το 79%, διέμενε σε περιοχές του νησιού, όπως οι Άγιοι Δέκα,
ο Άγιος Ματθαίος, ο Άγιος Ρόκκος, η Αλεπού κ.ά., ενώ οι υπόλοιποι κατοικούσαν
εκτός του νησιού, όπως Αθήνα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Παξοί, Παραμυθιά, Πάτρα
και Πρέβεζα.
Το Ορφανοτροφείο της Κέρκυρας είναι ένα ίδρυμα που από το 1700 και μέχρι της
μέρες μας φιλοξενεί και προστατεύει παιδιά, τα οποία για διάφορους λόγους δεν είναι
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δυνατό να μεγαλώσουν σε φυσιολογικό οικογενειακό περιβάλλον. Μπορεί οι βρεφοδόχοι να έχουν εκλείψει στην Ελλάδα, όχι όμως και η πρακτική της εγκατάλειψης
βρεφών. Περισσότερα από 60 παιδιά αφήνονται κάθε χρόνο σε σκαλιά πολυκατοικιών,
αυλόγυρους εκκλησιών και δημόσια μαιευτήρια. Στα ιδρύματα όλης της χώρας πληθώρα παιδιών βρίσκουν μία αγκαλιά, που σίγουρα όμως δεν είναι τόσο ζεστή όσο η
μητρική.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Αθανασοπούλου Μ., «Ιστορική αναδρομή για τα έκθετα βρέφη στην Ελλάδα», Το Βήμα του
Ασκληπιού, τόμος 9ος, τεύχος 1ο, σ.σ. 51-59.
Αποστολοπούλου-Μιχαηλίδου E., Η φροντίδα των παιδιών στην Κέρκυρα τον 20ο αιώνα:
1901-2000, Αθήνα, 2006.
Βακαλόπουλος Α., Νέα ελληνική ιστορία 1204-1985, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη, 2005.
Βλαδίμηρος Λ., Η ιστορία της ελληνικής ιατρικής στη Σμύρνη. Το Γραικικό Νοσοκομείο Σμύρνης, Ιατρική Εταιρεία Χίου, 2005.
Δέδες Κ., Οικοτροφείο και Ιεροδιδασκαλείο Κέρκυρας, Κέρκυρα, 1997.
Δήμος Αθηναίων, Η Αθήνα των ευεργετών, Πολιτιστικός Οργανισμός, Αθήνα, εκδ. Δήμου Αθηναίων, 1997.
Εγκυκλοπαίδεια Δομή, Ιστορία των Ελλήνων, τόμ. 13, εκδ. Δομή, Αθήνα, 2008.
Ζηλίδης Δ. Χρήστος, «Η κοινωνική προστασία του παιδιού στην Ελλάδα», Κοινωνική Εργασία,
τεύχος 20ο, Αθήνα, 1990, σ.225 .
Ζίννης Α., Έκθεσις των κατά το Δημοτικόν Βρεφοκομείον Αθηνών, Αθήνα, 1866.
Κλήμης Οδ., Ιστορία Νήσου Κέρκυρας, εκδ. Τυπωθήτω Γιώργος Δάρδανος, Αθήνα, 2002.
Κορασίδου Μ., Οι φιλάνθρωποι μιλούν για τους φτωχούς και τη φτώχεια στην Αθήνα του 19ου
αιώνα, Ιστορικό αρχεΑίο ελληνικής νεολαίας ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα, 1992.
Κορασίδου Μ., Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους- Φτώχεια και φιλανθρωπία στην
ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, Κέντρο Ελληνικών Ερευνών, Αθήνα, 1995.
Κώτση Α., Νοσολογία των παιδικών ηλικιών και της νεολαίας (20ος αιώνας), Ιστορικό Αρχείο
Ελληνικής Νεολαίας, Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
E.I.E., Αθήνα, 2008.
Λασκαράτος Ιωάννης, Πρόληψη της Αρρώστιας και κοινωνική προστασία στα Επτάνησα επί
Αγγλοκρατίας ( 1815-1864), Αθήνα, 1985.
Μακκάς Γεώργιος, «Η Προστασία του παιδιού» Ανατύπωσι απ’ την Παιδολογία, Εν Αθήναις,
Τύποις Π.Δ. Σακελλάριου, Αθήνα, 1921.
Μάνδυλα-Κουσουνή Μ., «Η συμβολή της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών στην Παιδιατρική νοσηρότητα από το 1853-1915», Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδας, τόμος 4ος, τεύχος 2ο,
Νοέμβριος, 2004, σ.σ. 76-85.
Μάνδυλα-Κουσουνή Μ.,«Η παιδιατρική ειδικότητα τον 19ο αιώνα και οι κυριότεροι αντιπρό-

187

ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1914-1945
σωποί της», Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδας, τόμος 4ος, τεύχος 1ο, Ιούνιος, 2004, σ.σ.
59-64.
Μάνδυλα-Κουσουνή Μ., «Οδοιπορικό στη ιστορία των εμβολίων», Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδας, τόμος 3ος, τεύχος 1ο, Ιανουάριος 2003, σ.σ. 112-116.
Μάνδυλα-Κουσουνή Μ., Η ιστορία του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική σχολή, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής,
Αθήνα, 2010.
Μανιάτη Μ., Λουκοπούλου Σ., Ανδρέου Ν., Στίγκα Α., Τσουκαλάς Ι., Ιστορία της Παιδιατρικής
κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την περίοδο του Βρεφοκομείου, εκδ. Σιώκη, Θεσσαλονίκη, 2004.
Μοσχόπουλος Γ., Κοινωνικές Προσεγγίσεις στον Ιόνιο χώρο: Η περίπτωση των νόθων παιδιών
και γενικότερα των έκθετων της Κεφαλονιάς ( 1928-1864), Ανάτυπο από τον 2ο τόμο των πρακτικών του Ε΄Διεθνούς Πανιόνιου Συνεδρίου( Αργοστόλι-Ληξούρι, 17-21 Μαΐου 1986), Αργοστόλι,1989, σ.σ. 355-362.
Μουρατίδης Σ., Πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, Πόντου, Ανατολικής Θράκης στην Κέρκυρα
1922-1932, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 2005.
Μωϋσείδης Μ., Ευγονική και παιδοκομία παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν, Αθήνα, 1925.
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, Αττικά.
Παδοβάς Ι., Λόγος, εκδ. Η Ιονία, Κέρκυρα 1878.
Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, Παιδική Προστασία, Τάσεις και Προοπτικές, εκδ. Παπαζήση,
Αθήνα, 1994.
Παπουλίδης Κ., Γρηγόριος Μαρασλής (1831-1907) Η Ζωή και το έργο του, Ίδρυμα Μελετών
Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη, 1989.
Πιέρης Γ., Οικογένειες του Γενικού Συμβουλίου της Κέρκυρας ( 15ος -18ος αι.) και τα οικόσημα
τους, εκδ. Αλκίνοος, Κέρκυρα και Αθήνα, 2010.
Ραθ Σ., Απολογισμός της πρώτης μεταδιδακτορικής δημαρχιακής θητείας-Δημοτικές Δραστηριότητες-Κερκυραϊκές Επιδιώξεις, Κέρκυρα, 1979.
Σάββας Κ. και Καρδαμάτης Ι., Η ελονοσία εν Ελλάδι (1914-1928), εκδ. Σύλλογος προς Περιστολήν των Ελωδών Νόσων, τυπ. Π. Λεώνη, Αθήνα, 1928.
Σβορώνος Ν., Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, εκδ. Θεμέλιο, Παρίσι, 1972.
Σταθόπουλος Πέτρος, Κοινωνική Πρόνοια – μια γενική θεώρηση, εκδ. Έλλην, Αθήνα, 1996.
Τόμπρος Ν., Καλαντζής Γ., Τσιάμης Κ., Λασκαράτος Ι., «Συνθήκες υγιεινής και μεταδοτικές
ασθένειες στα ορφανοτροφεία της Ελλάδας στις αρχές του 19ου αιώνα», Ιατρικά Χρονικά, τόμος κστ΄, τεύχος 5ο, σ.σ. 315-320.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ:
http://mikros-romios.gr [Πρόσβαση 15/10/2012]
http://www.8respiratory-sotiria.gr [Πρόσβαση 10/10/2012]

188

ΜΕΛΕΤΙΑ ΣΤΑΘΗ

ΜΕΛΕΤΙΑ ΣΤΑΘΗ

ΟΙ KΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ:
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑ (1968-1998)
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της καταναλωτικής
δαπάνης των Ελλήνων καταναλωτών βάση του βιοτικού τους επιπέδου για την τριακονταετία 1968-1998. Επιπλέον πραγματοποιείται σύγκριση των καταναλωτικών
συνηθειών του πληθυσμού σε αγροτικές και αστικές περιοχές, καθώς και μεταξύ διαφορετικών κοινωνικό – επαγγελματικών κατηγοριών με στόχο να φανερωθεί αν τα
καταναλωτικά πρότυπα συγκλίνουν.
Για την εκπλήρωση του σκοπού της εργασίας ακολουθήθηκε η μέθοδος της δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων. Ειδικότερα εκτός από ανάγνωση και παράθεση
διαθέσιμου βιβλιογραφικού υλικού πάνω στο θέμα, χρησιμοποιήθηκαν και επεξεργάστηκαν στοιχεία από τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) της ΕΣΥΕ,
για τα έτη 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94 και 1998/1999. Οι εν λόγω έρευνες καλύπτουν όλες της περιοχές της Χώρας και βασίζονται σε δείγματα 7.424, 6.035, 6.489,
6.756 και 6.258 νοικοκυριών1 αντίστοιχα για την κάθε μια. Τα στοιχεία που αντιλήφθηκαν από τις εν λόγω έρευνες αποτελούν μέσος όρος, ο οποίος προκύπτει από τον
εξής λόγω R=X/Y, όπου Υ η εκτίμηση της συνολικής τιμής του χαρακτηριστικού (π.χ.
συνολική δαπάνη για βοδινό κρέας) και Χ η εκτίμηση του συνολικού αριθμού των
νοικοκυριών. Η παρουσίαση των αγαθών και υπηρεσιών σε κατηγορίες διαφοροποιούνται σε κάθε μια από τις έρευνες, καθώς ακολουθούν τα εξελισσόμενα πρότυπα
ταξινόμησης που προτάθηκε από την Eurostat. Οι κύριες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών είναι οι εξής: α) είδη διατροφής, β) οινοπνευματώδη ποτά – καπνός, γ) είδη
– ένδυσης υπόδησης, δ) στέγαση – ύδρευση – καύσιμα – φωτισμός, ε) διαρκή αγαθά οικιακής χρήσεως – οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης – οικιακές υπηρεσίες, στ)
υγεία – ατομικός ευπρεπισμός, ζ) εκπαίδευση – μόρφωση και αναψυχή, η) μεταφορές
– επικοινωνίες και θ) διάφορα αγαθά και υπηρεσίες. Η κάθε μια από τις παραπάνω
κατηγορίες υποδιαιρείται σε μικρότερες που αφορούν σε επί μέρους αγαθά. Τέλος
στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επιρροή στην καταναλωτική συμπεριφορά των
Ελλήνων διαφόρων παραγόντων όπως μετανάστευση, περιοχή στην οποία διαμένει
το νοικοκυριό (αστική – αγροτική), ηλικία αρχηγού νοικοκυριού και επάγγελμα αρ1.

Ως νοικοκυριό ορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ένα άτομο που ζει μόνο του (μονοπρόσωπο νοικοκυριό) σε μια κατοικία ή μια ομάδα ατόμων ή συγγενικών ή μη (πολυπρόσωπο νοικοκυριό) που διαμένουν στην ίδια κατοικία, προμηθεύονται από κοινού τα απαραίτητα για τη συντήρησή
τους.
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χηγού νοικοκυριού. Επιπλέον για την διερεύνηση των διαφορών στα καταναλωτικά
πρότυπα, υπολογίστηκε ο βαθμός σύγκλισης μεταξύ διαφορετικών περιοχών (αστικές – αγροτικές). Για την παρούσα εργασία η τιμή αυτή είναι το εισόδημα ή με άλλα
λόγια οι δαπάνες για ένα αγαθό. Ειδικότερα η σύγκλιση αντιπροσωπεύει τον λόγο της
αγροτικής προς την αστική καταναλωτική δαπάνη. Τέλος ο βαθμός ευαισθητοποίηση
ενός καταναλωτή/ νοικοκυριού στην αλλαγή των συνολικών διαθέσιμών δαπανών
υπολογίστηκε με βάση την εξής συνάρτηση Ci=a+Bc, όπου Ci η δαπάνη για αγαθό I,
C η συνολική δαπάνη a και b στατιστικές παράμετροι. Ο υπολογισμός της συνάρτησης έγινε με την χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. Ο βαθμός ευαισθησίας
ή αλλιώς ελαστικότητας της δαπάνης για μια κατηγορία αγαθών εκφράζεται από την
τιμή της παραμέτρου α. Η εν λόγω παράμετρος δείχνει ουσιαστικά την ποσοστιαία
μεταβολή της δαπάνης για μια καταναλωτική κατηγορία ως αποτέλεσμα της ποσοστιαίας μεταβολής της συνολικής δαπάνης του νοικοκυριού. Με εφαλτήριο λοιπόν την
οικονομική προσέγγιση της κατανάλωσης και σε συνδυασμό με άλλες προσεγγίσεις
(ιδεολογική, κοινωνιολογική, ψυχολογική) επιχειρήθηκε να διερευνηθεί ο τρόπος με
τον οποίο προσεγγίζεται η έννοια της κατανάλωσης με σκοπό τη βέλτιστη διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος.
Σύμφωνα με τα κύρια αποτελέσματα της εργασίας οι οικονομικές, κοινωνικές και
δημογραφικές αλλαγές που πήραν χώρο στο χρονικό διάστημα 1968-1998 οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές των καταναλωτικών προτύπων κυρίως στην ύπαιθρο. Η
έντονη εσωτερική μετανάστευση που παρατηρείται την εν λόγω περίοδο προκάλεσε
δημογραφικές μεταβολές στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές λόγω της μαζικής
εκροής του πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις. Κάτι τέτοιο σταδιακά αυξάνει τη σύγκλιση των καταναλωτικών προτύπων αστικών και αγροτικών νοικοκυριών, που σημαίνει
ότι αυξάνεται η ζήτηση από την πλευρά του αγροτικού πληθυσμού για αγαθά που
καλύπτουν περισσότερο εξειδικευμένες ανάγκες. Δυστυχώς η προσφορά δεν κάλυψε
την αυξημένη ζήτηση λόγω μη ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών
(π.χ. μόρφωση, εκπαίδευση, αναψυχή). Η αλλαγή στα καταναλωτικά πρότυπα αντανακλάται στη μεταβολή της διάρθρωσής τους, η οποία χαρακτηρίζεται από τη μείωση
του μεριδίου των αγαθών που προορίζονται για την κάλυψη βασικών αναγκών, σε
συνδυασμό με παράλληλη άνοδο των δαπανών που αφορούν στην ικανοποίηση μη
βασικών αναγκών. Το τελευταίο χαρακτηρίζει κυρίως το καταναλωτικό κοινό στις
αστικές περιοχές. Έτσι η σύγκλιση μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών σε ό, τι
αφορά την κατανάλωση είναι στην πραγματικότητα ασύμμετρη, καθώς στην τραιαντακονταετία που εξετάζεται ήταν μεγαλύτερη σε κατηγορίες που αφορούν βασικές
ανάγκες όπως είδη διατροφής και ποτά.
Επιπλέον από την εργασία διαπιστώθηκε ότι η επαγγελματική κατηγορία στην
οποία ανήκει ένα άτομο επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τα καταναλωτικά του πρότυπα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μικρότερο βαθμό αβεβαιότητας σε ό, τι αφορά
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Κατηγορία κατανάλωσης
Συνολική κατανάλωση
Είδη διατροφής
Οινοπνευματώδη και καπνός
Ένδυση - Υπόδηση
Στέγαση,Ύδρευση
Φωτισμός
Διαρκή αγαθά οικιακής
χρήσης και άμεσης
κατανάλωσης
Υγεία
Εκπαίδευση, Μόρφωση,
Αναψυχή
Μεταφορές επικοινωνίες
Διάφορα αγαθά και
υπηρεσίες

1974
0,55
0,59
0,92
0,63
0,29

Λόγος αγροτικής προς αστική κατανάλωση
1981-82
1987-88
1993-94
0,69
0,68
0,77
0,84
0,90
0,90
0,89
0,88
1,01
0,63
0,77
0,81
0,47
0,47
0,57

0,35

0,47

0,70

0,78

0,91
1,19

0,69
1,40

0,57
0,38

0,86
0,44

21,07
0,49

16,92
0,66

0,47
0,70

0,58
1,16

1998
0,68
0,86
0,85
0,66
0,53
0,59
0,62
0,60
0,62
0,93

Πίνακας 1:
Σύγκλιση κατά κεφαλή κατανάλωση αγροτικών και αστικών νοικοκυριών, 1968-1998.

Πηγή: Ίδια επεξεργασία με βάση τα στοιχεία Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών, 1974; 1981-82;
1987-88; 1993-94; 1998

την απασχόληση και το διαθέσιμο εισόδημα εμφανίζονται ως ηγέτες στην κατανάλωση, καθώς αρχίζουν και επενδύουν όλο και περισσότερο σα αγαθά και υπηρεσίες
που ξεφεύγουν από τις βασικές τους ανάγκες. Πρόκειται κυρίως για τους ελεύθερους
επαγγελματίες – επιστήμονες, καθώς για τους διευθυντές – ανώτατα διοικητικά στελέχη. Ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελούν οι υπάλληλοι και αυτοί που εργάζονται σε
υπηρεσίες καθώς η καταναλωτική τους συμπεριφορά συμπίπτει μόνο σε ένα βαθμό
με την εισοδηματική τους δύναμη. Ειδικότερα από την μια πλευρά σε αυστηρά οικονομικούς όρους οι κατηγορίες αυτές παραπέμπουν σε εκείνο το κοινωνικό στρώμα
ανθρώπων που μόλις εξέρχεται από το στάδιο της κάλυψης των βασικών αναγκών.
Από την άλλη όμως η σταθερότητα του εισοδήματος των υπαλλήλων και αυτών που
εργάζονται σε υπηρεσίες ωθούν σε δαπάνες που πλησιάζουν τις ανώτερες εισοδηματικές τάξεις (π.χ. αυξημένες δαπάνες για πολυτελείς δαπάνες). Εξαίρεση στα παραπάνω
δηλαδή σε σχέση με ορισμένες πολυτελείς δαπάνες αποτελεί η επαγγελματική κατηγορία των «εργατών- τεχνικών» για τους οποίους η αβεβαιότητα στην απασχόληση
και όχι τόσο η απόρριψη της κοινωνικής συμβολής της κατανάλωσης όπως στην περίπτωση των υπαλλήλων υπήρξε ιδιαίτερα ανασταλτικός παράγοντας στη λήψη σημαντικών και μεγάλων αποφάσεων κατανάλωσης.
Στην καταναλωτική συμπεριφορά των επαγγελματικών κατηγοριών σε αστικές
και αγροτικές περιοχές παρατηρήθηκε σύγκλιση που αυξάνεται με το πέρασμα του
χρόνο, η οποία όμως ήταν ασύμμετρη, καθώς για παράδειγμα η ζήτηση σε βασικές
κατηγορίες κατανάλωσης στις αγροτικές περιοχές υπερείχε αισθητά του αντίστοιχου
σε ποιοτικές. Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία των υπαλλήλων και υπηρεσιών, καθώς
οι εκπρόσωποι αυτών στην ύπαιθρο στο χρονικό διάστημα που εξετάζεται ανήκει στο
λεγόμενο κοινωνικό ελίτ σε σχέση με τους αντίστοιχους στις αστικές περιοχές, γεγο-
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Κατηγορία κατανάλωσης
Συνολική κατανάλωση
Είδη διατροφής
Οινοπνευματώδη και καπνός
Ένδυση - Υπόδηση
Στέγαση, Ύδρευση Φωτισμός
Διαρκή αγαθά οικιακής
χρήσης και άμεσης
κατανάλωσης
Υγεία
Εκπαίδευση, Μόρφωση,
Αναψυχή
Μεταφορές επικοινωνίες
Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες

1974
0,90
0,89
1,06
1,06
0,52

Λόγος αγροτικής προς αστική κατανάλωση
1981-82
1987-88
1993-94
0,91
0,81
0,97
1,06
0,99
1,05
1,11
0,59
0,93
0,99
0,88
1,12
0,82
0,66
0,83

1998
0,96
1,09
0,98
1,01
1,02

0,94
0,60

1,27
0,42

0,85
0,60

0,81
0,80

0,89
0,57

0,57
1,37
1,19

0,50
0,78
0,97

0,66
0,62
0,84

0,80
1,05
1,22

1,15
730,14
1,22

Πίνακας 2:
Σύγκλιση κατά κεφαλή κατανάλωση της επαγγελματικής κατηγορίας «Υπάλληλοι», 1968-1998.
Πηγή: Ίδια επεξεργασία με βάση τα στοιχεία Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών, 1974; 1981-82;
1987-88; 1993-94; 1998.

Κατηγορία κατανάλωσης
Συνολική κατανάλωση
Είδη διατροφής
Οινοπνευματώδη και καπνός
Ένδυση - Υπόδηση
Στέγαση, Ύδρευση Φωτισμός
Διαρκή αγαθά οικιακής
χρήσης και άμεσης
κατανάλωσης
Υγεία
Εκπαίδευση, Μόρφωση,
Αναψυχή
Μεταφορές επικοινωνίες
Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες

1974
0,80
0,75
1,42
0,95
0,65

Λόγος αγροτικής προς αστική κατανάλωση
1981-82
1987-88
1993-94
0,73
0,84
0,84
0,93
0,96
1,03
0,88
1,02
1,00
1,08
0,89
0,79
0,62
0,65
0,60

1998
0,86
0,95
0,93
1,01
0,82

1,41
0,97

0,76
1,11

0,67
0,77

1,08
0,71

0,88
0,62

0,63
0,50
0,95

0,88
0,67
0,59

0,67
0,92
0,88

0,67
0,63
1,10

0,82
0,60
0,83

Πίνακας 3:
Σύγκλιση κατά κεφαλή κατανάλωση της επαγγελματικής κατηγορίας «Υπηρεσίες», 1968-1998.
Πηγή: Ίδια επεξεργασία με βάση τα στοιχεία Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών, 1974; 1981-82;
1987-88; 1993-94; 1998

νός που τελικά αυξάνει την ζήτηση για αγαθά που συμβάλλουν στην βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου ζωής τους.
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα καθώς η
γνώση των καταναλωτικών προτύπων των νοικοκυριών και των παραγόντων που
επιδρούν στην μεταβολή τους αποτελεί πολύτιμο βοήθημα στην πρόβλεψη της διαρθρώσεως της κατανάλωσης για την χάραξη ορθής οικονομικής πολιτικής και επομένως για την αποδοτικότητα μιας χώρας. Υπό αυτή την έννοια η ανάλυση της δομής
και των εξελίξεων της καταναλωτικής δαπάνης καθίσταται αναγκαία καθώς αποτελεί
άμεση έκφραση της εγχώριας ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών και συνδέεται με σειρά
άλλων παραμέτρων της οικονομίας όπως η παραγωγική και η επενδυτική δραστηρι-
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ότητα. Η εξέταση της καταναλωτικής δαπάνης για την τριαντακονταετία 1968-1998
αποτελεί σημαντικό βοήθημα για μελλοντικές προβλέψεις της επιρροής της ζήτησης
στη διαμόρφωση του επιπέδου παραγωγής μέσα από τη σταθεροποίηση, διεύρυνση ή
και συρρίκνωση του δυναμικού των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση των εμπορικών
ροών για τις ομάδες αγαθών έτσι όπως αυτά αναλύθηκαν στην εργασία αυτή.
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ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε γενικά
σχολεία (γυμνάσια, γυμνάσια με λυκειακές τάξεις και γενικά λύκεια) στη περιοχή της
βόρειας Κέρκυρας κατά το σχολικό έτος 2011 – 2012. Εξαιρέθηκε το Μουσικό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Κέρκυρας και το ΕΠ.Α.Λ. Κορακιάνας.
Σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση του δημογραφικού προφίλ των ατόμων που
εργάζονται ως εκπαιδευτικοί στην υπό έρευνα περιοχή: ηλικία, τόπος καταγωγής, τόπος μόνιμης διαμονής, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο – τυπικά προσόντα, εκπαιδευτικό ίδρυμα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, σχέση εργασίας,
τρόπος διορισμού, προϋπηρεσία σε δημόσιο & ιδιωτικό τομέα, ύψος οικογενειακού ή
ατομικού εισοδήματος κ.α. Στα στοιχεία αυτά εντάχθηκαν και κάποια άλλα που σχετίζονται με την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών, όπως ο χρόνος, ο τρόπος (ατομικά ή ομαδικά) και το μέσο μετακίνησης από και προς τη σχολική μονάδα, ο αριθμός
σχολικών τμημάτων, διδακτικών αντικειμένων και ωρών διδασκαλίας που αναλογούν
στους εκπαιδευτικούς, ο χρόνος που δαπανάται για την προετοιμασία των μαθημάτων
στο σπίτι, ο χρόνος παραμονής στο σχολείο, ο αριθμός σχολείων στα οποία ενδεχομένως κάποιοι να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας κ.α. Η μελέτη
όμως προχωρούσε και πιο πέρα, στη διερεύνηση δηλαδή, των στάσεων που τηρούν
οι εκπαιδευτικοί έναντι μιας σειράς θεμάτων, όπως η αξιολόγηση, η επιμόρφωση, τα
αναλυτικά προγράμματα σπουδών, τα σχολικά βιβλία, την υλικοτεχνική υποδομή, την
οικονομική τους κατάσταση, τις σχέσεις τους με τις προϊστάμενες αρχές, τους μαθητές
και τους γονείς τους. Ταυτόχρονα τέθηκε και μια υπόθεση εργασίας: Μήπως οι βιοτικές και εργασιακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί αυτής της σχετικά
απομονωμένης περιοχής τους οδηγούν σε μια εκ των έσω απαξίωση της εργασίας τους
και του ρόλου τους ; Μήπως οι ίδιοι θα αρχίσουν να «στρέφουν τα νώτα» τους στο
λειτούργημα το οποίο καλούνται να υπηρετήσουν; Αυτό έμελε να το διαπιστώσουμε
στη συνέχεια.
Βασικό εργαλείο για τη συγκέντρωση των ποσοτικών δεδομένων ήταν ένα ερωτηματολόγιο εκατό (100) σημείων που κάλυπταν ένα μεγάλο εύρος από την καθημερινή ζωή και δράση του ερευνώμενου πληθυσμού. Η διανομή του ερωτηματολογίου,
η συμπλήρωσή και η επιστροφή του πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα
Φεβρουαρίου – Μαΐου 2012 με σχετική άδεια του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Αμέσως ξεκίνησε στο λογιστικό πρόγραμμα
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Office Excel (σε περιβάλλον των Microsoft Windows 7), η δημιουργία βάσης δεδομένων στη οποία καταχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012. Από αυτή τη βάση δεδομένων προέρχονται οι πίνακες και τα σχεδιαγράμματα αυτής της μελέτης. Τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν έφτασαν στον
αριθμό των εκατόν είκοσι ενός (121). Ωστόσο, στη συνέχεια έπρεπε να εντοπιστεί ο
ακριβής αριθμός των καθηγητών που υπήρχαν στις συγκεκριμένες μονάδες. Μετά από
προσεκτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των πραγματικών καθηγητών των
υπό έρευνα σχολικών μονάδων ανέρχεται στους 149. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των
121 συνολικά ερωτηματολογίων καλύπτει το 81,2 % του συνόλου, ποσοστού επαρκούς για την εξαγωγή επαρκών και επιστημονικώς ορθών συμπερασμάτων. Η έρευνα
χωρίστηκε για πρακτικούς λόγους σε δυο μέρη: στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα
βασικά δημογραφικά στοιχεία των ερευνώμενων εκπαιδευτικών, ενώ στο δεύτερο μέρος οι στάσεις που έχουν διαμορφώσει οι τελευταίοι έναντι μιας σειράς θεμάτων.
Από το σύνολο των 121 εκπαιδευτικών, το 60% (73 άτομα) ανήκουν στο γυναικείο
φύλο. Όσον αφορά την ηλικία (σχεδιάγραμμα 1), είναι ξεκάθαρο ότι αναφερόμαστε
σε μια αρκετά νεανική ομάδα, αφού οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν ξεπερνούν το
τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους. Η πιο πολυμελής ηλικιακή ομάδα είναι αυτή των
31 – 35 ετών (32 άτομα, 26,4% του συνόλου), μια ομάδα που διορίστηκε σε μεγάλο
ποσοστό τη τελευταία πενταετία και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα των 36 – 40 ετών
(27 άτομα, 22,31% του συνόλου) ενώ στα ίδια ακριβώς ποσοστά (27 άτομα, 22,31%
του συνόλου) κυμαίνεται και η αμέσως επόμενη ομάδα των 41 – 45 ετών. Συνολικά
οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα (96 άτομα,
79,3% του συνόλου) τοποθετούνται ηλικιακά ανάμεσα στα 31 έως 45 έτη της ζωής
τους, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (64 άτομα, 52,89% του συνόλου) δεν ξεπερδεν απαντώ
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νούν τα σαράντα έτη.
Από τους ερωτηθέντες, οι 29 (23,9% του συνόλου) προέρχονται από την περιφέρεια των Ιονίων Νήσων. Ακολουθούν όσοι γεννήθηκαν στην Περιφέρεια της Αττικής (στην συντριπτική τους πλειονότητα από την Αθήνα) σε ποσοστό 15,7% επί
του συνόλου. Στη τρίτη μεγαλύτερη ομάδα ανήκουν όσοι γεννήθηκαν στη περιφέρεια
της Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό 14%. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών (15
άτομα) γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν με μικρότερους αριθμούς η περιφέρεια της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, ενώ 6 άτομα γεννήθηκαν εκτός Ελλάδας. Τα
ίδια ισχύουν με μικρές διαφοροποιήσεις και για τον τόπο καταγωγής.
Όσον αφορά το τόπο μόνιμης διαμονής, τα ευρήματα που προκύπτουν προκαλούν
ενδιαφέρον. Η ομάδα των εκπαιδευτικών που δηλώνει ως τόπο μόνιμης πλέον διαμονής τους την Κέρκυρα «εξακοντίζεται» στον αριθμό των 50 ατόμων (ποσοστό 41,3%).
Στη δεύτερη θέση συναντούμε όσους δηλώνουν τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ποσοστό 16,5%) και ακολουθεί αρκετά «αποδυναμωμένη» η ομάδα της Αττικής
(ποσοστό 8,2%), αλλά και αυτή της Ηπείρου (7,4%) και της Θεσσαλίας (6,6%). Από
το συνδυασμό των παραπάνω στοιχείων προκύπτει πρώτα απ’ όλα το συμπέρασμα
ότι ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών (περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου) που
εργάζεται σε σχολικές μονάδες της βόρειας Κέρκυρας γεννήθηκε, κατάγεται και διαμένει μόνιμα στο νησί αυτό. Όμως, κοντά στον αριθμό αυτόν πρέπει να προσθέσουμε
και άλλους είκοσι περίπου εκπαιδευτικούς οι οποίοι, αν και δεν γεννήθηκαν στο νησί,
ούτε κατάγονται από αυτό, ωστόσο δηλώνουν ότι διαμένουν μόνιμα σ’ αυτό. Πρόκειται (πέρα απ’ όσους έχουν δεσμούς με το νησί) για ανθρώπους κυρίως είτε που
παντρεύτηκαν/νυμφεύτηκαν με κάποιον/α Κερκυραίο/α και απέκτησαν οικογένεια
είτε παρέμειναν μόνιμοι κάτοικοι για άλλους λόγους, όπως η αδυναμία να πάρουν
μετάθεση στο τόπο καταγωγής τους. Παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειονότητα
των εκπαιδευτικών προέρχεται από τις περιφέρειες Αττικής, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας. Αντίθετα απουσιάζουν οι περιφέρειες της
Κρήτης, του Αιγαίου Πελάγους, ενώ εκπροσωπούνται σε μικρό βαθμό οι περιφέρειες
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θράκης και Ανατολικής & Δυτικής Μακεδονίας.
Ακολούθως, εξετάζεται η μορφή της κατοικίας που επιλέγουν ή διαθέτουν οι ερωτηθέντες, δηλαδή, αν ενοικιάζουν κάποιο διαμέρισμα, αν έχουν ιδιόκτητη κατοικία ή
αν φιλοξενούνται. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (ποσοστό 57,8%) απάντησε ότι
διαμένει σε κατοικία με ενοίκιο. Στην πλειονότητά τους (61 άτομα από τα 70) είναι
άγαμοι και ηλικίας έως 40 ετών που έχουν διοριστεί τα τελευταία 5 – 6 χρόνια. Στην
δεύτερη κατηγορία με ιδιόκτητη κατοικία, όπως ήδη παρουσιάστηκε, ανήκει το 37,1%
των ερωτηθέντων και σ’ αυτήν εντάσσονται άτομα που διαμένουν μόνιμα πια στο
νησί, έχοντας δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια ή ζώντας στη πατρική τους οικία
(για τους νεότερους σε ηλικία). Ένα πολύ μικρό ποσοστό 2,4% δήλωσε ότι φιλοξενείται σε σπίτια φίλων.
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Ίσως να ήταν αναμενόμενο από την αρχή, λόγω της μικρής σχετικά ηλικίας των
εκπαιδευτικών, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς να ανήκει στην ομάδα των άγαμων
(σχεδιάγραμμα 2ο). Πράγματι, οι 59 από αυτούς (ποσοστό 48,76%) δεν έχουν παντρευτεί/νυμφευτεί ποτέ στη ζωή τους, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας τους φτάνει τα 35,9
έτη. Ακολουθούν από κοντά οι έγγαμοι (53 άτομα, ποσοστό 43,8%) με μέσο όρο ηλικίας τα 43,4 έτη. Μπορεί να προστεθεί σ’ αυτό το σημείο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
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των εγγάμων (37 άτομα, ποσοστό 30% των ερωτηθέντων) δηλώνει ως μόνιμο τόπο
κατοικίας την Κέρκυρα. Επιπλέον, ένας μικρός αριθμός 5 εκπαιδευτικών (ποσοστό
4,1%) ανήκει στην τάξη των διαζευγμένων. Από αυτούς οι 4 διαμένουν μόνιμα στην
Κέρκυρα και μόνο 1 σε περιοχή εκτός νησιού.
Όσον αφορά τη γεννητικότητα των εγγάμων1 (σχεδιάγραμμα 3ο), οι 9 (16,6%
επί των εγγάμων) δεν έχουν αποκτήσει κάποιο παιδί. Ο μεγαλύτερος αριθμός των
22 ατόμων (40,7% επί των εγγάμων) έχει αποκτήσει από 1 παιδί, ενώ από 2 παιδιά
έχουν αποκτήσει οι 19 (35,1% επί των εγγάμων) και από 3 παιδιά οι 4 (7,4% επί των
εγγάμων). Από την άλλη πλευρά, από τους 5 διαζευγμένους, ο 1 δεν απέκτησε από το
γάμο παιδί, 1 απέκτησε 1 παιδί, 2 απέκτησαν από 2 παιδιά, και 1 απέκτησε 3 παιδιά.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και για το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. Καταρχάς ερευνήθηκε το ίδρυμα αποφοίτησης. Από τη πρώτη παρουσίαση φαίνεται η υπεροχή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αφού το 36,6%
των ερωτηθέντων αποφοίτησε από αυτό. Ακολουθούν οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου της Αθήνας (σε ποσοστό 18,18%), ενώ σε διψήφιο αριθμό (20 άτομα και ποσοστό 16,5%) ανέρχονται και οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εντοπίζουμε
φυσικά απόφοιτους και από άλλα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και δυο
αποφοίτους αλλοδαπών πανεπιστημίων (Ρουμανία και Ιταλία).
Ένας αριθμός από όσους συμμετείχαν στην έρευνα μετά τις σπουδές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης συνέχισαν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ σε μια περίπτωση και σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής. Από τους 121 οι 21 (18%) ολοκλήρωσαν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό, σύμφωνα με
στοιχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανέρχεται σε πανελλήνιο επίπεδο σε 19,6%.
Επίσης άλλο ένα άτομο ολοκλήρωσε διδακτορική διατριβή. Όσον αφορά τους λόγους
υλοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών και οι 21 ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι πραγματοποίησαν αυτό τον κύκλο σπουδών για προσωπική ευχαρίστηση και ικανοποίηση.
Ακολούθησε η ενίσχυση των τυπικών προσόντων με 16 επιλογές.
Αρκετά καλό θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το επίπεδο πιστοποιημένης
γλωσσομάθειας των καθηγητών (σχεδιάγραμμα 4ο). Από το σύνολο των 121 οι 95
(ποσοστό 78,51%) γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα, ενώ οι 26 (ποσοστό
21,49%) καμία. Η συντριπτική πλειοψηφία των γλωσσομαθών γνωρίζει αγγλικά
(93,6% επί του συνόλου των γλωσσομαθών) και ακολουθούν από μεγάλη, όμως, απόσταση τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα γερμανικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι 32 άτομα
δήλωσαν τη γνώση δυο ξένων γλωσσών, 5 τη γνώση τριών γλωσσών και 4 τη γνώση
τεσσάρων γλωσσών. Επιπλέον, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών φαίνεται να βρίσκονται σε ένα σχετικά καλό σημείο (σχεδιάγραμμα
5ο), από τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία μόνο το 30,5% δεν κατέχει κάποιο πιστο1.

Κανονικά οι έγγαμοι είναι 53, αλλά κρίθηκε απαραίτητο να ενταχθεί και 1 άτομο που βρίσκεται σε
κατάσταση χηρείας.
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ποιητικό γνώσης χειρισμού η/υ . Φυσικά λόγος γίνεται πάντοτε για πιστοποιημένη
γνώση (ΤΠΕ Α’ – Β’ επιπέδου, European Computer Driving Licence – ECDL) και όχι
για γενική και μη πιστοποιημένη γνώση. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι
κατέχουν πιστοποίηση ΤΠΕ Α’ επιπέδου (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας), ένα ποσοστό της τάξης του 12,3% ECDL και μόνο το 3,3% ΤΠΕ Β’ επιπέδου.
Στο σημείο αυτό θεωρήθηκε απαραίτητη και η αναφορά στο τρόπο διορισμού
των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι τα τελευταία τρι-
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Διάγραμμα 5:
Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
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άντα χρόνια οι διορισμοί εκπαιδευτικών έχουν πραγματοποιηθεί κατά βάση με τρεις
τρόπους (επετηρίδα, διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π. και ενιαίος πίνακας αναπληρωτών), διαπιστώσαμε την κυρίαρχη θέση αυτών που διορίστηκαν μέσω γραπτού διαγωνισμού
(67 άτομα, ποσοστό 55,3% επί του συνόλου). Ακολουθούν 22 άτομα (18,1% επί του
συνόλου) που διορίστηκαν μέσω των Πινάκων Αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία. Στο ίδιο ακριβώς ποσοστό ανέρχεται και ο αριθμός εκείνων των καθηγητών
που διορίστηκαν μέσω της επετηρίδας (22 άτομα, 18,1% επί του συνόλου).
Ανάλογη της ηλικίας είναι και η προϋπηρεσία (σχεδιάγραμμα 6ο), αφού, όπως φαίνεται, οι εκπαιδευτικοί της βόρειας Κέρκυρας διορίστηκαν μόλις τα τελευταία χρόνια.
Κατ’ αρχάς 48 άτομα (ποσοστό 39,6% και συνεπώς περισσότεροι από το 1/3 του συνόλου) δήλωσαν πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο σχολείο
έως πέντε έτη. Ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας αυτής είναι τα 36 έτη (με μικρότερη
ηλικία τα 28 και μεγαλύτερη τα 49 έτη). Αρκετά μεγάλος (40 άτομα, ποσοστό 30%)
ήταν και ο αριθμός εκείνων που δήλωσαν προϋπηρεσία μεταξύ 6 και 10 ετών με μέσο
όρο της ηλικίας τους να φτάνει τα 38,8 έτη (με μικρότερη ηλικία τα 30 και μεγαλύτερη
τα 54 έτη). Οι αμέσως επόμενες δυο ομάδες (προϋπηρεσία 11 – 15 και 16 – 20 έτη)
δηλώθηκαν από 9 άτομα για την καθεμία (ποσοστό 7,4%) με μέσο όρο ηλικίας για
την πρώτη τα 41,6 και για την δεύτερη τα 50, 8 έτη. Ακολουθούν 7 καθηγητές που
δηλώνουν 21 – 25 έτη θητείας στη δημόσια εκπαίδευση (ποσοστό 5,7% και μέσο όρο
ηλικίας τα 52 έτη) και μόλις 2 δηλώνουν προϋπηρεσία 26 – 30 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 62 έτη. Όσον αφορά τις κατηγορίες της προϋπηρεσίας, δεν μπορούμε παρά να
παρατηρήσουμε ότι συνολικά οι δυο πρώτες ομάδες (μέχρι τα 10 έτη θητείας) έχουν
δηλωθεί από 88 συνολικά άτομα (ποσοστό 72,7% επί του συνόλου και μέσο συνολικό
μέσο όρο ηλικίας τα 37,4 έτη). Σε σχέση πάλι με τους μέσους όρους ηλικίας, διαπιστώ0-5
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Διάγραμμα 6:
Προϋπηρεσία ανά πενταετία
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νουμε τελικά μια αναλογία με την προϋπηρεσία.
Μια ξεχωριστή αλλά σημαντική παράμετρος που συμβάλλει στη διαμόρφωση της
καθημερινότητας των εκπαιδευτικών της μελέτης είναι αυτή της μετακίνησης από και
προς το σχολείο (λόγω επιβάρυνσης σε χρόνο αλλά και χρήμα). Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της βόρειας Κέρκυρας που παρουσιάζονται στην παρούσα
έρευνα, βρίσκονται σε μια απόσταση ανάμεσα στα 11 (Γυμνάσιο Φαιάκων στην Δασιά) και τα 41 (Γυμνάσιο Αμφιπαγιτών στους Περουλάδες) χιλιόμετρα από την πόλη
της Κέρκυρας. Στο σχεδιάγραμμα 7 παρουσιάζονται ομαδοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί
ανάλογα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που διανύουν αποκλειστικά από την οικία
τους προς το σχολείο τους. Για να έχουμε πλήρη εικόνα, θα πρέπει να διπλασιάσουμε
αυτήν την απόσταση (υπολογίζοντας και την επιστροφή από το σχολείο προς την
οικία). Στην πρώτη θέση (33 άτομα, ποσοστό 27,27%) παρατηρούμε όσους καθημερινά διανύουν μια απόσταση ανάμεσα στα 16 – 20 χιλιόμετρα από το σπίτι τους ως το
σχολείο. Επομένως ένας στους τέσσερις διανύουν την απόσταση 32 – 40 χιλιομέτρων.
Ακολουθούν (24 άτομα, ποσοστό 19,8% επί του συνόλου) όσοι διανύουν 26 – 30 χιλιόμετρα (στην πραγματικότητα 52 – 60 χιλιόμετρα). Στην τρίτη κατά σειρά θέση (20
άτομα, 16,5% επί του συνόλου) βρίσκονται όσοι διανύουν αποστάσεις λιγότερο από
5 χιλιόμετρα. Πρόκειται για καθηγητές που είτε κατάφεραν να τοποθετηθούν με οργανική θέση σε σχολείο κοντά στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους στην Κέρκυρα
είτε νοίκιασαν ένα σπίτι κοντά στο χώρο εργασίας τους. Στην ομάδα αυτή ανήκουν
εκπαιδευτικοί που εργάζονται κυρίως στο Γυμνάσιο – Λ.Τ. Κασσιώπης (στο ομώνυμο
χωριό στο βορειανατολικό άκρο του νησιού), στο Γυμνάσιο Φαιάκων (στη περιοχή
της Δασιάς) και στο Γυμνάσιο Λιαπάδων (στο ομώνυμο χωριό στα δυτικά του νησιού,
κοντά στην Παλαιοκαστρίτσα). Διψήφιος είναι και ο αριθμός εκείνων (14, ποσοστό
11,5%) των οποίων η οικία απέχει μια απόσταση 21 – 25 χιλιομέτρων. Σε μικρότερους
αριθμούς συναντούμε εκπροσώπους απ’ όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Συμπεραίνουμε ότι 71 άτομα (ποσοστό 56,8% επί του συνόλου) διανύουν καθημερινά αποστάσεις ανάμεσα σε 16 – 30 χιλιόμετρα (32 – 60 χιλιόμετρα μαζί και με την επιστροφή),
γεγονός που δημιουργεί αρκετά προβλήματα κυρίως στον οικονομικό τομέα, ενώ
ταυτόχρονα μπορεί να γίνει λόγος και για χαμένες εργατοώρες.
Στο Β’ μέρος της μελέτης εξετάστηκαν οι στάσεις των εκπαιδευτικών σε μια σειρά θεμάτων τόσο προσωπικών όσο και εκπαιδευτικών. Το πρώτο από αυτά ήταν η
οικονομική κατάστασή τους. Ένας μεγάλος αριθμός (52 άτομα, ποσοστό 42,97% επί
του συνόλου) δηλώνει εισόδημα ανάμεσα σε 450 – 900 € μηνιαίως (σχεδιάγραμμα
6ο). Από την κατηγορία αυτή, οι περισσότεροι (40 άτομα) διαμένουν με ενοίκιο και
είναι άγαμοι (44 άτομα). Αρκεί να υπολογίσουμε το κόστος ενοικίου, μετακίνησης και
διατροφής και μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη ομάδα νιώθει μια ιδιαίτερη πικρία όπως θα δούμε και στις τοποθετήσεις που θα
κάνουν. Στην επόμενη κατηγορία εντάσσονται (39 άτομα, 32,23% επί του συνόλου)
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Διάγραμμα 7:
Αποστάσεις από οικία προς σχολείο

όσοι παρουσιάζουν έσοδα ανάμεσα στα 901 και τα 1500 €. Από αυτούς, η πλειονότητα
(23 άτομα) είναι έγγαμοι και μένουν (22 άτομα) με ενοίκιο. Ωστόσο υπάρχουν και 17
άτομα που διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία καταγόμενοι μάλιστα από την Κέρκυρα. Τα
υψηλότερα έσοδά τους δεν οφείλονται απαραίτητα στο γεγονός ότι ανήκουν σε υψηλότερη μισθολογική βαθμίδα από την προηγούμενη κατηγορία, αλλά και εξαιτίας της
οικονομικής συμβολής του/της συζύγου στο οικογενειακό ταμείο. Στην τρίτη – και
αρκετά πιο μικρή ομάδα (21 άτομα, ποσοστό 17,3% επί του συνόλου) – ανήκουν εκείνοι που παρουσιάζουν έσοδα 1501 – 3000 € μηνιαίως. Από αυτούς οι 15 είναι μόνιμοι
κάτοικοι Κέρκυρας και οι 18 έγγαμοι. Και εδώ, το συνολικό εισόδημα ενισχύεται από
την συνεισφορά του/της συζύγου, ενώ ταυτόχρονα κάνουμε λόγο για την ύπαρξη 1 –
3 τέκνων ανά περίπτωση (με μοναδική εξαίρεση δύο από τους έγγαμους οι οποίοι δεν
είχαν ακόμη τεκνοποιήσει).
Από τους καθηγητές ζητήθηκε να απαντήσουν αν πιστεύουν ότι οι χαμηλές αποδοχές θα επηρεάσουν το δικό τους εκπαιδευτικό έργο. Στο σημείο αυτό δεν υπήρξε
μια ξεκάθαρη τάση αφού οι 62 (51% επί του συνόλου) πιστεύουν ότι θα επηρεαστούν
στο διδακτικό τους έργο, ενώ οι 58 (47,9%) πιστεύουν το αντίθετο. Συμπερασματικά,
μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στην άποψη για το ποια
θα είναι η επίδραση των χαμηλών αποδοχών στο εκπαιδευτικό έργο και στην στάση
που τελικά θα κρατήσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έναντι του έργου τους εξαιτίας των
αποδοχών αυτών. Πέρα όμως από τις δυνητικές ή πραγματικές επιπτώσεις των χαμηλών αποδοχών στο εκπαιδευτικό έργο οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν αν ασχολούνται
και με άλλο επάγγελμα και σε δεύτερο επίπεδο αν θα ήθελαν να απασχοληθούν. Στο
πρώτο ερώτημα η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (74%) απάντησε αρνητικά. Από διακριτικές συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς, διαπιστώθηκε ότι πολλοί
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Διάγραμμα 8:
Οικογενειακά έσοδα

αποπειράθηκαν να βρουν και μια δεύτερη «μαύρη» (αδήλωτη και παράνομη) εργασία
για να ενισχυθούν οικονομικά, όμως κάτι τέτοιο δεν στάθηκε εφικτό γιατί η αγορά
εργασίας έχει «παγώσει» τα τελευταία χρόνια με έντονο το πρόβλημα της ανεργίας.
Βεβαίως, υπάρχει και ένα υψηλό ποσοστό που απάντησε θετικά. Κατά συνέπεια, ένας
στους τέσσερις έχει βρει και δεύτερη εργασία και συμπληρώνει έτσι το εισόδημά του.
Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, αυτό της επιθυμίας εύρεσης μιας δεύτερης εργασίας αρκετά ενδιαφέρουσα ήταν η τοποθέτηση της πλειοψηφίας των απαντήσεων, αφού
το 53% των ερωτηθέντων αποκρίθηκε θετικά. Η απάντηση αυτή μπορεί να κριθεί από
την άλλη πλευρά λογική, αν αναλογιστούμε τις μεγάλες περικοπές των μισθών των
εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας
και την επακόλουθη πτώση του βιοτικού τους επιπέδου.
Όσον αφορά τον αριθμό των διδακτικών αντικειμένων που διδάσκει ένας εκπαιδευτικός (ανάλογα πάντοτε με την ειδικότητά του), διαπιστώθηκε ότι οι μισοί από
τους ερωτηθέντες (65 άτομα, ποσοστό 53,7% επί του συνόλου) διδάσκει έως δυο διδακτικά αντικείμενα. Στην ομάδα με τρία διδακτικά αντικείμενα κυριαρχούν οι καθηγητές (ΠΕ04) που διδάσκουν κατά κύριο λόγο Φυσική, Χημεία και Βιολογία. Από εκεί
και πέρα, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (και κυρίως σ’ αυτές που διδάσκουν από
4 έως 9 διδακτικά αντικείμενα) υπάρχει μια καθολική «κυριαρχία» των φιλολόγων
στον κλάδο των οποίων αντιστοιχούν περίπου 15 διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα
στο Γυμνάσιο και άλλα 19 στο Γενικό Λύκειο. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εν
μέρει και οι (λιγοστοί) οικονομολόγοι που ασχολούνται με μια πλειάδα μαθημάτων
πέρα απ’ όσα σχετίζονται με την ειδικότητά τους (Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Αγωγή του
Πολίτη κ.α.).
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Σχετικά με τον αριθμό των τμημάτων στα οποία εισέρχεται ο εκπαιδευτικός σε
εβδομαδιαία βάση, η συντριπτική πλειονότητα (92 άτομα, ποσοστό 76% επί του συνόλου) διδάσκει σε 3 – 7 διαφορετικά τμήματα μαθητών γεγονός που μπορεί να κριθεί απολύτως φυσιολογικό λόγω της διασποράς των διδακτικών αντικειμένων αλλά
και τις ανάγκες του κάθε σχολείου στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Ενδιαφέρον πάντως
παρουσιάζει το γεγονός ότι ένας αριθμός 21 εκπαιδευτικών (ποσοστό 17,3% επί του
συνόλου) διδάσκουν σε 8 – 19 τμήματα. Πρόκειται κυρίως για ειδικότητες καλλιτεχνικών μαθημάτων και μουσικής, ενίοτε όμως και ξένων γλωσσών. Στα τμήματα που
διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της βόρειας Κέρκυρας, παρατηρείται μια
διαβάθμιση σχετικά με τον μέσο όρο του αριθμού των μαθητών που φοιτούν σ’ αυτά.
Θετικό μπορεί να κριθεί το γεγονός ότι μόνο 5 καθηγητές (ποσοστό 4,1%) διδάσκουν
σε τμήματα 21 – 25 μαθητών. Αντίθετα, η πλειονότητα (62 άτομα, ποσοστό 51,2%)
των εκπαιδευτικών διδάσκουν σε «ιδανικά» (από πλευράς αριθμού μαθητών) τμήματα
16 – 20 μαθητών.
Όσον αφορά τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας (σχεδιάγραμμα 9ο), διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (99 άτομα, ποσοστό 81,8% επί του συνόλου)
συμπληρώνει σε γενικές γραμμές το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που κυμαίνεται ανάμεσα σε 16 και 21 ώρες για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κλιμακώνεται
ανάλογα με τα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Βεβαίως έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία της περιοχής διαθέτουν
προϋπηρεσία χαμηλότερη των 10 ετών και κατά συνέπεια οφείλουν να έχουν υποχρεωτικό ωράριο 19 – 21 ωρών. Εκ παραλλήλου υπάρχει και μια μικρότερη ομάδα 14
ατόμων η οποία άγνωστο για ποιο λόγο δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο.
Όσον αφορά τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας αλλά και υποχρεωτικής παραμονής
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Διάγραμμα 9:
Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα
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στο σχολείο, διαφαίνεται σε γενικές γραμμές ότι οι εκπαιδευτικοί της Κέρκυρας δεν
απέχουν από τους αντίστοιχους μέσους όρους των εκπαιδευτικών των χωρών της Ε.Ε.
και του Ο.Ο.Σ.Α.
Σχετικά τώρα με τη χρησιμοποιούμενη διδακτική μέθοδο, οι ερωτηθέντες στη συντριπτική πλειονότητά τους δήλωσαν ότι εφαρμόζουν μεικτή μέθοδο, με συνδυασμό
ομαδοσυνεργατικής και δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας σε ποσοστό 76,8% (93 άτομα) επί του συνόλου. Αντίθετα, όσοι επιλέγουν την ομαδοσυνεργατική ή την δασκαλοκεντρική περιορίζονται στο 7,4% και 11,5% αντίστοιχα. Οπωσδήποτε, παρατηρούμε μια μετάβαση από την κατά παράδοση δασκαλοκεντρική μέθοδο που κυριαρχούσε
στο παρελθόν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε άλλο πιο «αποκεντρωμένο»
και λιγότερο βασιζόμενο στην διδασκαλική «αυθεντία» μοντέλο. Ωστόσο, μέσα από
την ερώτηση αυτή του ερωτηματολογίου δεν στάθηκε εφικτό να διευκρινιστεί σε ποιο
σημείο του νοητού «άξονα» που συνδέει τη μια μέθοδο με την άλλη βρισκόταν ο εκπαιδευτικός. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη μας και την συστηματική «δίωξη» (ή ακόμη
καλύτερα τη δαιμονοποίηση) της δασκαλοκεντρικής μεθόδου από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τα τελευταία κυρίως δεκαπέντε έτη, αντιλαμβανόμαστε
ότι ενδεχομένως οι ερωτηθέντες να τοποθετήθηκαν με βάση μιαν «αυτεκπληρούμενη
προφητεία» και όχι με ό, τι πραγματικά συμβαίνει.
Έναντι των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.), η στάση των καθηγητών μπορεί να θεωρηθεί ξεκάθαρα αρνητική (σχεδιάγραμμα 10ο), αφού οι 89 (73,5%)
δηλώνει βαθμό ικανοποίησης από «λίγο» έως «καθόλου», με τους περισσότερους
όμως από αυτούς να υποστηρίζουν την επιλογή «λίγο». Αντίθετα, μόνο 20 εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι τα Α.Π.Σ. τους ικανοποιούν «πολύ», με εκπροσώπους μάλιστα από
όλο το φάσμα των ειδικοτήτων. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κανένας
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Βαθμός ικανοποίησης από τα Α.Π.Σ.
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Διάγραμμα 11:
Καταλληλότητα σχολικών εγχειριδίων

απολύτως δεν υιοθέτησε την επιλογή «πάρα πολύ», ενώ η συγκεκριμένη ερώτηση παρουσίασε και το μεγαλύτερο ποσοστό τοποθετήσεων «δεν απαντώ».
Διάσπαση επικρατεί στην κρίση για την καταλληλότητα των σχολικών εγχειριδίων (σχεδιάγραμμα 11ο), τα οποία ούτως ή άλλως βασίζονται στα υπάρχοντα Α.Π.Σ.
Αρχικά, ένας μεγάλος αριθμός καθηγητών εκφράζεται θετικά γι’ αυτά (51 άτομα, ποσοστό 42,6%), ενώ εξαιρετικά υψηλός είναι και ο αριθμός εκείνων (34 άτομα, 28%) τα
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Βαθμός ικανοποίησης από τη μέχρι τώρα επιμόρφωση
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οποία δεν απορρίπτουν, ωστόσο δεν διατυπώνουν και ξεκάθαρα θετική στάση έναντι
των σχολικών βιβλίων. Αντίθετα, αρνητική ή πολύ αρνητική στάση λαμβάνουν 35 καθηγητές (28,9%).
Έναντι του σημαντικού θέματος της αναγκαιότητας της επιμόρφωσης (σχεδιάγραμμα 12ο) παρουσιάζεται μια γενική ομοφωνία των ερωτηθέντων. Πιο συγκεκριμένα, οι 115 από τους 121 συμμετέχοντες (ποσοστό 95% επί του συνόλου) πιστεύουν
«πολύ» ή «πάρα πολύ» ότι είναι απαραίτητη η διαρκής επιμόρφωση, επιβεβαιώνοντας
με αυτόν τον τρόπο τα αντίστοιχα πορίσματα του συνόλου της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Μόνο 5 άτομα (4,1%) δεν θεωρούν μεγάλης σημασίας αυτή τη διαδικασία.
Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν την επιμόρφωση σε
όλες τις μορφές (τόσο σε θέματα επιστημονικής όσο και ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης). Όσον αφορά τον βαθμό ικανοποίησης από την υπάρχουσα επιμόρφωση, ένας
πολύ μεγάλος αριθμός (43 άτομα, ποσοστό 35,5%) δηλώνει ότι δεν είναι «καθόλου»
ικανοποιημένος με την επιμορφωτική διαδικασία που ακολουθείται, ενώ από κοντά
βρίσκονται και 33 άτομα (ποσοστό 27,2%) που είναι «πολύ λίγο» ικανοποιημένα.
Συνολικά οι αρνητικές εκτιμήσεις ξεπερνούν 62,7% του συνόλου των ερωτηθέντων.
Διαπιστώνουμε λοιπόν μια ευρεία δυσαρέσκεια απέναντι σ’ αυτό το θέμα, δυσαρέσκεια που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον σ’ ένα μεγάλο μέρος βάσιμη,
αν μάλιστα κρίνουμε και τα σχόλια που σημειώθηκαν από τους ίδιους τους ερωτηθέντες. Ταυτόχρονα, μάλλον αντίθετη με την κατεστημένη αντίληψη τμημάτων του
κοινωνικού συνόλου για την εργατικότητα των εκπαιδευτικών είναι και η προτίμηση
των εκπαιδευτικών για τον κατάλληλο χρόνο διεξαγωγής των οποιωνδήποτε επιμορφωτικών προγραμμάτων (σχεδιάγραμμα 13ο), αφού οι περισσότεροι υποστήριξαν
ότι θέλουν να πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου. Πιο συγκεκριμένα, 114
(79,1% επί του συνόλου των απαντήσεων) δήλωσαν ότι οποιαδήποτε επιμορφωτική
δράση πρέπει να πραγματοποιείται σε χρόνο εκτός σχολικού ωραρίου. Αντίθετα, 27
άτομα (ποσοστό 19%
επί του συνόλου των απαντήσεων) επέλεξαν την επιμόρφωση κατά τη διάρκεια
του σχολικού προγράμματος. Στους ερωτηθέντες δόθηκε μια σειρά επιλογών για το
πότε ακριβώς προτιμούν να διεξάγονται οι επιμορφωτικές συναντήσεις. Βεβαίως,
αυτό ίσχυε εύλογα μόνο για όσους απάντησαν θετικά στη γενική κατηγορία «Εκτός
του σχολικού ωραρίου». Ένας πολύ μεγάλος αριθμός από τις απαντήσεις (οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα μπορούσαν να σημειώσουν περισσότερες από μια επιλογές)
στρέφεται στην καθημερινή και εκτός σχολικού ωραρίου επιμορφωτική δραστηριότητα (68 άτομα, 47,2% επί του συνόλου των απαντήσεων). Οι υποστηρικτές αυτής
της άποψης είναι κατά κύριο λόγο (86%) άγαμοι και χωρίς παιδιά (91%) διαφόρων
ειδικοτήτων. Για την ομάδα αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία είναι καλό να πραγματοποιείται τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, έτσι ώστε και να μην παρακωλύεται
η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και να αποδεσμεύεται το Σαββατοκύ-
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Διάγραμμα 13:
Κατάλληλος χρόνος υλοποίησης επιμόρφωσης

ριακο ως χρόνος αργίας. Οι εκπρόσωποι αυτής της ομάδας, ως επί το πλείστον χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις (σύζυγο, παιδιά), δεν έχουν μια ιδιαίτερα βεβαρημένη καθημερινότητα ως προς το πρόγραμμά τους, οπότε και η συγκεκριμένη επιλογή φαντάζει απόλυτα λογική.
Σε σχέση με την πολυσυζητημένη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (σχεδιάγραμμα 14ο), αρκετοί εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα
της και δεν διαφωνούν μ’ αυτήν: 39 άτομα (ποσοστό 32,2% επί του συνόλου) συμφωνούν «πολύ» και 12 ακόμη «πάρα πολύ» (ποσοστό 9,9%). Ένα σύνολο λοιπόν 51
ατόμων (ποσοστό 42,1%) τίθεται άμεσα υπέρ της αξιολόγησης. Από την άλλη πλευρά
17 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 14%) διαφωνούν κάθετα επιλέγοντας «καθόλου» και 11
επιλέγοντας «πολύ λίγο» (ποσοστό 9,1%). Συνολικά αρνητικοί στην αξιολόγηση είναι
28 άτομα (ποσοστό 23,1%). Υπάρχει όμως και ένας σχετικά μεγάλος αριθμός (35 άτομα, ποσοστό 28,9%) που τοποθετείται επιλέγοντας «λίγο». Προφανώς πρόκειται για
μια ομάδα η οποία δηλώνει τον ξεκάθαρο προβληματισμό της για την ορθότητα ή μη
μιας καθαρά αρνητικής ή θετικής επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές αρνητικές παρενέργειες της αξιολόγησης στο διδακτικό έργο. Οι στάσεις αυτές πάντως
συμφωνούν αρκετά και με τα πορίσματα παρόμοιων μελετών. Πιο ξεκάθαρη είναι η
στάση έναντι της μονιμότητας των εκπαιδευτικών (σχεδιάγραμμα 15ο): Οι απαντήσεις είναι στην πλειονότητά τους θετικές με 50 άτομα (41,32% επί του συνόλου) να
επιλέγουν «πάρα πολύ» και 36 (29,75%) «πολύ». Το σύνολο των θετικών απαντήσεων
ανερχόταν στις 86 (71%) ενώ το σύνολο των αρνητικών στις 21 (17,3%). Οι θιασώτες
της κατάργησης της μονιμότητας υποστηρίζουν ότι αυτή απενεργοποιεί τους ανθρώπους, τους κάνει να νιώθουν βολεμένοι και να συμβιβάζονται με την μετριότητα, χω-
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αριθμός ατόμων

ρίς να καταβάλλουν προσπάθεια για οποιαδήποτε βελτίωση. Από την άλλη πλευρά οι
υποστηρικτές της μονιμότητας αναφέρουν ότι αυτή παρέχει την κατάλληλη ασφάλεια
και ελευθερία σε έναν υπάλληλο για να αποδίδει το έργο του πιο ικανοποιημένος και
χωρίς εξωτερικές αρνητικές επιδράσεις. Μάλιστα, εξαιτίας του επιχειρήματος αυτού,
όχι μόνο τέθηκε το ερώτημα για τον βαθμό στον οποίο η μονιμότητα είναι προϋπόθεση για την άσκηση αποτελεσματικού εκπαιδευτικού έργου (σχεδιάγραμμα 9.26.),
αλλά ζητήθηκε και η προσωπική άποψη των ερωτώμενων πάνω στο θέμα αυτό: Η
συντριπτική πλειονότητα συμφωνεί «πολύ» (43 άτομα, 35,5%) και «πάρα πολύ» (46
άτομα, 38%), ενώ μια μικρή ομάδα 19 ατόμων (ποσοστό 15,7%) φαίνεται να παίρνει
πιο ουδέτερη στάση.
Σημασία δόθηκε και στο βαθμό ικανοποίησης των ερωτηθέντων από την επιλογή του επαγγέλματος2 του εκπαιδευτικού. Από την πρώτη ματιά δημιουργείται μια
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Διάγραμμα 14:
Αναγκαιότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικού
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Διάγραμμα 15:
Βαθμός θετικής επίδρασης μονιμότητας
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εντυπωσιακή εικόνα η οποία είναι μάλλον πολύ σπάνια στον τομέα της Εργασίας γενικότερα. Τα ποσοστά ικανοποίησης είναι εξαιρετικά υψηλά με τους 104 από τους
121 συμμετέχοντες (συνολικό ποσοστό 85,95%) να είναι ικανοποιημένοι «πολύ» (54
άτομα, ποσοστό 44,62%) ή «πάρα πολύ» (50 άτομα, ποσοστό 41,3%). Αντίθετα, αυτοί
που επέλεξαν «λίγο» περιορίστηκαν σε 13 άτομα (10,7%) και «πολύ λίγο» σε 2 άτομα
(1,65%).
50

πάρα πολύ

54

πολύ
13

λίγο
2

πολύ λίγο
0

καθόλου

2

δεν απαντώ
0

10

20

30

40

50

60

αριθμός ατόμων
Διάγραμμα 16:
Βαθμός ικανοποίησης από την επιλογή του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού

Σε τελικό στάδιο ζητήθηκε η γνώμη των εκπαιδευτικών για τις κτιριακές υποδομές και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων. Στο πρώτο θέμα οι
επιλογές «ωθούνται» προς τις τρεις κεντρικές κλίμακες αξιολόγησης με πρώτη αυτή
του «λίγο» (39 άτομα, ποσοστό 32,2%) και μια υπεροχή των αρνητικών εκτιμήσεων
(44 επιλογές, 36,36%) έναντι των θετικών (33 επιλογές, 27,27%). Αυτή η ουδέτερη –
σε γενικές γραμμές – έως αρνητική στάση των εκπαιδευτικών έναντι των κτιριακών
εγκαταστάσεων αμβλύνεται και μεταστρέφεται σε θετική όταν γίνεται λόγος για τον
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αφού 41 άτομα (33,8%) δηλώνουν «πολύ» ή «πάρα πολύ»
ικανοποιημένοι. Στη συνέχεια, 45 άτομα (37,19%) δήλωσαν «λίγο» ικανοποιημένοι,
ενώ αρνητική τοποθέτηση («πολύ λίγο» & «καθόλου») είχαν 32 άτομα (24,6%). Μπορούμε να συμπεράνουμε, όσον αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ότι τα προηγούμενα χρόνια τα σχολεία εξοπλίστηκαν σχετικά επαρκώς είτε μέσω κρατικών είτε μέσω
ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Ολοκληρώνοντας την παρούσα έρευνα σχετικά με το δημογραφικό προφίλ των
εκπαιδευτικών της βόρειας Κέρκυρας είναι εφικτή η εξαγωγή κάποιων ασφαλών
συμπερασμάτων. Πρώτα απ’ όλα μπορούμε να διακρίνουμε μια μεγάλη ομάδα νέων
2.

Στην ερώτηση αυτή χρησιμοποιήθηκε ο όρος «επάγγελμα» με την έννοια του βιοποριστικού μέσου.
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ηλικιακά εκπαιδευτικών, καταγόμενων ως επί το πλείστον από την ευρύτερη περιοχή
της βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας που διαμένει στην Κέρκυρα με ενοίκιο. Στην πλειονότητά τους διορίστηκαν τα τελευταία χρόνια μέσω διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. και
είναι συνήθως άγαμοι και ως επί το πλείστον θηλυκού γένους. Η ομάδα αυτή, με μικρή συνήθως προϋπηρεσία, φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης λόγω του
κόστους ζωής και των εξαιρετικά χαμηλών αποδοχών που έχει, ενώ παράλληλα είναι
πολύ δύσκολη έως αδύνατη μια μετάθεση σε κάποιο μέρος κοντά στον τόπο μόνιμης
διαμονής τους, και επομένως νιώθουν «εγκλωβισμένοι».
Κοντά στην ομάδα αυτή βρίσκεται και ένας μικρότερος αριθμός εκπαιδευτικών
μεγαλύτερης ηλικίας που διαμένει μόνιμα στην Κέρκυρα είτε λόγω καταγωγής είτε
γάμου με Κερκυραίο/α. Συνήθως πρόκειται για έγγαμους ή διαζευγμένους με παιδί /ιά
και διορίστηκαν είτε μέσω του παλαιότερου συστήματος της επετηρίδας είτε πινάκων
πραγματικής προϋπηρεσίας. Οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης ομάδας, χωρίς να
ζουν πλουσιοπάροχα, φαίνεται να «στέκουν» έστω και με δυσκολία στα πόδια τους
και δεν επιθυμούν να πάρουν μετάθεση σε κάποιο άλλο μέρος.
Τα τυπικά προσόντα και των δυο ομάδων είναι σχετικά υψηλά, ειδικά επειδή συνήθως συνοδεύονται από πιστοποιημένους τίτλους γνώσεων στην πληροφορική και
στις ξένες γλώσσες.
Σε κανένα σημείο της μελέτης δεν φαίνεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα στρέφονται προς άλλους επαγγελματικούς χώρους για μόνιμη απασχόληση, αλλά – πλην του
προβλήματος των εξαιρετικά χαμηλών αποδοχών – δείχνουν να είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την εργασιακή επιλογή τους. Κατά δήλωσή τους αγαπούν τα παιδιά και
δείχνουν να εξακολουθούν παρά τις αντίξοες συνθήκες να δαπανούν αρκετό από τον
ελεύθερο χρόνο τους για την απαραίτητη προετοιμασία του «μαθήματος της επόμενης μέρας». Κάτω από αυτό το πρίσμα η υπόθεση εργασίας ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να στραφούν εναντίον του εκπαιδευτικού χώρου δεν φαίνεται
να επιβεβαιώνεται και πρέπει να απορριφθεί.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-PELE
ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΞΟΥΣ (1850-1932):
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα ενδιαφέροντα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιστορικής Δημογραφίας του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου, εκπονείται σε συνεργασία με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του και
αποτελεί δείγμα ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος1, με αντικείμενο την καταγραφή και επεξεργασία της παραμέτρου της γαμηλιότητας στον Επτανησιακό χώρο
κατά τη διάρκεια του ιστορικού χρόνου.
Πρόκειται για περίπου 2.274 καταγραφές γάμων2 Ορθοδόξων, οι οποίοι τελέσθηκαν στο νησί, στις οποίες σημειώνονται οι ακόλουθες παράμετροι: το ονοματεπώνυμο
και το πατρώνυμο του συζύγου και της συζύγου, η ημερομηνία έκδοσης της άδειας
και τέλεσης του γάμου, η ηλικία των συζύγων, ο τόπος καταγωγής και κατοικίας τους,
η σειρά του τελεσθέντος γάμου, το ονοματεπώνυμο του εφημέριου που τέλεσε το
μυστήριο, η ενορία και ο τόπος τέλεσης του γάμου, καθώς και κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τη μη τέλεση ή τη διάλυση κάποιων γάμων. Όσον αφορά τον αριθμό
των κατοίκων και το οικιστικό και πληθυσμιακό πλέγμα των Παξών3 τη συγκεκριμένη
περίοδο, γνωρίζουμε, μέσα από ποικίλες πηγές, ότι το 18534 καταγράφονται 5.010
κάτοικοι. Περίπου δέκα χρόνια αργότερα, κατά το έτος 18625, ο αριθμός των κατοίκων του νησιού παραμένει ο ίδιος (5.001 άτομα), ενώ από το 1864 και μετά ακολουθεί
μία καθοδική πορεία. Πιο συγκεκριμένα, το έτος 18646 ο Μ. Χουλιαράκης αναφέρει
ότι το νησί κατοικείται από 4.658 άτομα, το δε 1866 ο πληθυσμός ανέρχεται σε 4.321
άτομα. Το 18847 παρουσιάζεται μία μικρή αύξηση και ο πληθυσμός των Παξών φθάνει
τα 4.920 άτομα, ενώ κατά το έτος 18898 μειώνεται κατά περίπου 1.000 άτομα (4.030)
1.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτό το Πρόγραμμα είναι οι Στέφανος Αγάθος, Αλέξανδρος Αηδονίδης, Αικατερίνη Αλαμάνου, Σοφιάνα Βασιλείου, Γεωργία Γεωργοπούλου, Σπυριδούλα Γιάννου, Θωμάς Θεοχάρης, Αγγελική Κοντογιώργη, Μαρίνα Κουρή, Ελισάβετ Λειβαδάρου, Ολυμπιάδα Μανώλη, Νίκη-Χριστίνα Μουζακίτη, Ηλιάνα Νάνου, Χριστίνα Παπαβλασοπούλου, Αθανασία
Ρίζου, Αλεξάνδρα-Μαρία Σβούκη και Σοφία Χουδαλάκη.
2. ΓΑΚ Παξών, Αρχείο Ληξιαρχικών Πράξεων Δήμου Παξών, Βιβλίο Ληξιαρχικών Πράξεων γάμων
του Δήμου Παξών, Αρχείο GRGSA-PAX_MUNM01, http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/index.
html?cid=380570.
3. Δ. Ανωγιάτης-Pelé – I. Αθανασοπούλου, Οικιστικό πλέγμα και Θνησιμότητα στους Παξούς, μέσα
19ου-τέλος 20ού αιώνα, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2011, σ. 11-12.
4. Α. Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήνα 1867.
5.	Ό.π., Μανσόλας.
6. Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1971, τ. Α΄
μέρος Ι, ΙΙ, εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήναι 1973.
7. Λ. Σαλβατώρ, Παξός και Αντίπαξος, εκδ. Εστία, 1903.
8.	Ό.π., Χουλιαράκης.
9.	Ό.π., Χουλιαράκης.
10. Για τα έτη από το 1907 και εξής βλ. στοιχεία ΕΣΥΕ.
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το δε 18969 μειώνεται περαιτέρω στα 3.725 άτομα. Το έτος 190710 ο πληθυσμός επανέρχεται στα μεγέθη του 1889 (4.025) και, τέλος, κατά τα έτη 1920 και 1928 μειώνεται
σημαντικά, αγγίζοντας τα 3.208 και τα 3.015 άτομα αντίστοιχα.

Πλήθος γάμων ανά έτος

Ο πίνακας Νο 1 που ακολουθεί απεικονίζει την κατανομή ανά έτος του συνόλου
των 2.274 καταγεγραμμένων γάμων που τελέσθηκαν στους Παξούς κατά την περίοδο
1850-1932. Παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος της ετήσιας γαμηλιότητας ήταν της τάξης
των 27,05 γάμων και ότι η προκατάληψη για μη τέλεση γάμων κατά τα δίσεκτα έτη
δεν έπαιζε ουσιαστικό ρόλο στην παξινή νοοτροπία. Το έτος 1873 ήταν εκείνο με τη
μεγαλύτερη γαμηλιότητα (53 γάμοι). Το μικρότερο αριθμό γάμων συναντούμε, κατά
σειρά, στις δεκαετίες 1911-1920, 1901-1910 και 1881-1890, ενώ, αντίθετα, από το
1849-1860 τελούνται οι περισσότεροι γάμοι και ακολουθούν οι δεκαετίες 1861-1870
και 1891-1900 (βλ. διάγραμμα Νο 1).

Σειρά γάμου ανά φύλο
Μελετώντας τους γάμους στους Παξούς κατά σειρά τέλεσης (Α΄ γάμος, Β΄ γάμος
ή Γ΄ γάμος), παρατηρούμε ότι οι περισσότερες γυναίκες συνάπτουν πιο συχνά, σε
σχέση με τους άνδρες, μόνο πρώτο γάμο, ενώ οι άνδρες συνάπτουν ευκολότερα δεύτερο γάμο. Η τέλεση τρίτου γάμου, αν και οι σχετικές περιπτώσεις είναι περιορισμένες

Διάγραμμα 1:
Γαμηλιότητα στους Παξούς ανά δεκαετία (1850-1932)
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Έτος
Χωρίσ
αναφορά

Συχνότητα
1

1849

1

1850

24

1851

30

1852

49

1853

47

1854

32

1855

43

1856

18

1857

46

1858

45

1859

26

1860

38

1861

42

1862

34

1863

44

1864

34

1865

30

1866

23

1867

19

1868

35

1869

31

1870

35

1871

37

1872

21

1873

53

1874

28

1875

47

1876

26

1877

36

1878

33

1879

29

1880

24

Έτος

Συχνότητα

Έτος

Συχνότητα

1881

23

1914

22

1882

23

1915

11

1883

27

1916

22

1884

19

1917

22

1885

23

1918

11

1886

17

1919

14

1887

13

1920

22

1888

29

1921

21

1889

43

1922

19

1890

34

1923

1

1891

44

1924

25

1892

28

1925

30

1893

36

1926

18

1894

34

1927

32

1895

13

1928

25

1896

33

1929

34

1897

25

1930

20

1898

38

1931

22

1899

17

1932

25

1900

27

Σύνολο

2274

1901

18

1902

19

1903

18

1904

19

1905

19

1906

26

1907

27

1908

31

1909

19

1910

24

1911

13

1912

22

1913

16

Πίνακας 1;
Γαμηλιότητα στους Παξούς κατά τα έτη 1850-1932
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σε αριθμό, αφορά ιδίως τους άνδρες (31 γάμοι) και ελάχιστα τις γυναίκες (4 γάμοι)
(βλ. πίνακα Νο 2 και διάγραμμα Νο 2). Στα διαγράμματα 3α, 3β και 3γ απεικονίζεται
αναλυτικότερα η αναλογία του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου γάμου των ανδρών με τους αντίστοιχους γάμους των γυναικών. Παρατηρούμε ότι οι άνδρες που
παντρεύονται για πρώτη φορά συνάπτουν γάμους με συζύγους που και αυτές τελούν
πρώτο γάμο. Κατά το δεύτερο γάμο τους οι άνδρες προτιμούν κυρίως συζύγους που
έρχονται σε πρώτο ή και σε δεύτερο γάμο. Κατά τον τρίτο γάμο τους οι άνδρες παντρεύονται γυναίκες που συνάπτουν κυρίως πρώτο γάμο (25 περιπτώσεις) και μόνο
σε 5 περιπτώσεις ο γάμος που τελούν είναι ο δεύτερος.

Συχνότητα

Άρρενες

Θήλεις

πρώτοσ

1893

1965

δεύτεροσ

302

116

τρίτοσ

31

4

χωρίσ αναφορά

48

189

Πίνακας 2:
Σειρά γάμου ανά φύλο

Διάγραμμα 2:
Συχνότητα γαμηλιότητας ανά φύλο στους Παξούς κατά τα έτη 1850-1932
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Διάγραμμα 3α:
Πρώτος γάμος αρρένων σε σχέση με τον Α΄, Β΄ και Γ΄ γάμο θηλέων στους Παξούς (1850-1932)

Διάγραμμα 3β:
Δεύτερος γάμος αρρένων σε σχέση με τον Α΄, Β΄ και Γ΄ γάμο θηλέων στους Παξούς (18501932)
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Διάγραμμα 3γ:
Τρίτος γάμος αρρένων σε σχέση με τον Α΄, Β΄ και Γ΄ γάμο θηλέων στους Παξούς (1850-1932)

Ηλικία γάμου των αρρένων
Το διάγραμμα που ακολουθεί (διάγραμμα Νο 4) απεικονίζει τη σχέση της ηλικίας
γάμου των ανδρών και του αριθμού των τελεσθέντων γάμων κατά τα έτη 1850-1932.
Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι άνδρες παντρεύονται στην ηλικία των 21 έως 30

Διάγραμμα 4:
Ηλικιακή κατανομή των τελεσθέντων γάμων των αρρένων κατά τα έτη 1850-1932
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ετών και ακολουθεί η ηλικιακή δεκαετία των 31- 40 ετών, με έμφαση από το 28ο έως
το 32ό έτος. Οι περισσότεροι γάμοι τελούνται από νέους των 30 ετών. Ο αριθμός των
τελούμενων γάμων φθίνει από το 40ό έτος και άνω, ενώ δεν είναι ασυνήθιστο γεγονός
ο γάμος ανδρών έως και το 70ό έτος της ηλικίας τους, μετά από το οποίο ο αριθμός
των γάμων αρχίζει να ελαττώνεται αισθητά. Ο γάμος του μεγαλύτερου σε ηλικία ανδρός τελείται το έτος 1885 και αφορά άνδρα με αρχικά Ι.Α., ετών 95, ο οποίος νυμφεύεται την Α.Α., ετών 20, και οι δύο κάτοικοι Παξών. Τέλος, παρατηρείται ότι κατά την
ηλικία των 16 έως 20 ετών τελούνται μόνο 29 γάμοι.

Ηλικία γάμου θηλέων
Το αντίστοιχο διάγραμμα (διάγραμμα Νο 5) παρουσιάζει τη σχέση της ηλικίας γάμου των γυναικών και του αριθμού των τελεσθέντων γάμων κατά τα έτη 1850-1932.
Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες γυναίκες παντρεύονται στην ηλικία των 21 έως 30
ετών, με το μεγαλύτερο αριθμό αυτών να τελεί γάμο κατά το 22ο έτος (385 γάμοι), ο
αριθμός δε αυτός φθίνει συνεχώς από το 31ο έτος και άνω, ενώ μετά το 40ό έτος της
ηλικίας των γυναικών οι γάμοι σπανίζουν, με μία περίπτωση, της Ε.Γ., η οποία νυμφεύεται για πρώτη φορά το 1881, σε ηλικία 58 ετών, τον ηλικίας 73 ετών Σ.Α., του οποίου
όμως είναι ο δεύτερος γάμος. Παρατηρείται, επίσης, σημαντικός αριθμός γάμων που
πραγματοποιούν οι γυναίκες πριν το 20ό έτος (313 περιπτώσεις), ενώ καταγράφονται
δύο περιπτώσεις στις οποίες η ηλικία γάμου των γυναικών είναι το 14ο έτος.

Διάγραμμα 5:
Ηλικιακή κατανομή των τελεσθέντων γάμων των θηλέων κατά τα έτη 1850-1932
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Μέσος όρος ηλικίας ανά σειρά γάμου και ανά φύλο
Ο πίνακας που ακολουθεί (πίνακας Νο 3) παρουσιάζει το μέσο όρο ηλικίας γάμου
των ανδρών και των γυναικών αντίστοιχα, κατά το χρόνο τέλεσης του πρώτου, του
δεύτερου και του τρίτου γάμου για το σύνολο των γάμων της περιόδου 1850-1932.
Παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ανδρών σε όλες τις περιπτώσεις είναι
μεγαλύτερος του αντίστοιχου των γυναικών. Ο μέσος όρος ηλικίας γάμου και για τα
δύο φύλα αυξάνεται στο δεύτερο και τον τρίτο γάμο, παρατηρείται δε επίσης ότι διευρύνεται και η διαφορά ηλικίας ανδρών και γυναικών κατά το δεύτερο και τρίτο γάμο.
Σειρά γάμου

Μέσος όρος ηλικίας γάμου
αρρένων

Μέσος όρος ηλικίας γάμου
θηλέων

πρώτοσ γάμοσ

30,51

24,48

δεύτεροσ γάμοσ

41,32

33,84

τρίτοσ γάμοσ

46,36

37,75

Πίνακας 3:
Μέσος όρος ηλικίας ανά σειρά γάμου και ανά φύλο

Συνολική εποχιακή γαμηλιότητα
Ο πίνακας Νο 4 καθώς και το αντίστοιχο διάγραμμα Νο 6 παρουσιάζουν τη συνολική εποχιακή γαμηλιότητα για τα έτη 1850-1932. Στις περιπτώσεις των γάμων των
οποίων αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης, διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι από
αυτούς πραγματοποιούνται κατά το μήνα Φεβρουάριο. Ακολουθούν, κατά φθίνουσα
σειρά, οι μήνες Ιανουάριος, Νοέμβριος, και Δεκέμβριος, ενώ οι λιγότεροι γάμοι γίνονται το Μάρτιο, ενδεχομένως λόγω της Σαρακοστής του Πάσχα.

Διάγραμμα 6:
Εποχική γαμηλιότητα στους Παξούς κατά τα έτη 1850-1932
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Μήνας

Πλήθος

Ιανουάριοσ

330

Φεβρουάριοσ

333

Μάρτιοσ

29

Απρίλιοσ

192

Μάιοσ

165

Ιούνιοσ

118

Ιούλιοσ

170

Αύγουστοσ

160

Σεπτέμβριοσ

96

Οκτώβριοσ

197

Νοέμβριοσ

262

Δεκέμβριοσ
χωρίσ αναφορά

212
10

Σύνολο

2274

Πίνακας 4:
Εποχική γαμηλιότητα

Τόπος καταγωγής ανδρών
Σε σχέση με τον τόπο καταγωγής των ανδρών, ο Γάϊος, όπως είναι φυσικό, υπερτερεί έναντι των υπολοίπων οικισμών των Παξών ως προς τον αριθμό των ανδρών που
παντρεύτηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, και ακολουθούν, σε μεγάλη απόσταση,
οι άνδρες που κατάγονταν από την πόλη της Κέρκυρας και τη Λευκίμμη (76 περιπτώσεις). Σε άλλες περιπτώσεις ως τόπος καταγωγής των ανδρών που παντρεύονται
στους Παξούς δηλώνεται η Ήπειρος, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, οι Κυκλάδες
και η Κρήτη, ενώ δεν παρατηρούνται περιπτώσεις ανδρών καταγομένων από χώρα
του εξωτερικού.

Τόπος καταγωγής γυναικών
Ως προς τον τόπο καταγωγής των γυναικών η πόλη των Παξών, ο Γάιος, υπερτερεί, όπως είναι φυσικό, και πάλι έναντι των υπολοίπων οικισμών του νησιού ως
προς τον αριθμό των γυναικών που παντρεύτηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο, και
ακολουθούν, σε μεγάλη απόσταση, οι γυναίκες που κατάγονταν από τους Αντίπαξους,
τα Μαστοράτικα τη Λάκκα κ.λπ. Ας σημειωθεί ότι υπάρχουν πέντε περιπτώσεις στις
οποίες τόπος καταγωγής είναι το εξωτερικό (δύο από την Αμερική και από μία από
τον Καναδά, τη Ρουμανία και την Κροατία). Παρατηρείται επίσης ότι πολλές σύζυγοι
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κατάγονται από την Κέρκυρα, ενώ κάποιες άλλες προέρχονται από την Ήπειρο, τα
υπόλοιπα Ιόνια Νησιά, την Πάτρα, το Γύθειο κ.λ.π.

Συχνότητα ονομάτων βαπτιστικών και επωνύμων 11
Στο διάγραμμα Νο 7 και στον πίνακα Νο 5 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα
ανδρικά βαπτιστικά ονόματα που συναντώνται συχνότερα στο σύνολο των ανδρών
που τέλεσαν το γάμο τους κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Υπερτερεί το όνομα Σπυρίδων (275 περιπτώσεις), ένα αμιγώς επτανησιακό βαπτιστικό όνομα, και ακολουθούν,
κατά φθίνουσα σειρά, τα βαπτιστικά Ιωάννης, Γεώργιος, Νικόλαος, Δημήτριος και
Χαράλαμπος.

Βαπτιστικό
αρρένων

Συχνότητα

Βαπτιστικό
αρρένων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

275

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

48

ΙΩΑΝΝΗΣ

189

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

35

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

175

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

33

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

170

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

28

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

151

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

26

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Συχνότητα

135

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

20

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

78

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

17

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

77

ΘΩΜΑΣ

16

ΜΙΧΑΗΛ

76

ΧΡΗΣΤΟΣ

15

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

74

ΠΕΤΡΟΣ

13

ΑΝΔΡΕΑΣ

72

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

12

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

64

ΣΤΑΥΡΟΣ

11

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

63

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

11

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

59

ΜΑΡΚΟΣ

10

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

55

ΦΩΤΙΟΣ

10

Πίνακας 5:
Συχνότητα βαπτιστικών ανδρικών ονομάτων

11. Σε μία άλλη έρευνα ισόποσων περίπου καταγραφών (2.582), που αφορούν τη θνησιμότητα στους
Παξούς, παρατηρείται αντιστοιχία των βαπτιστικών ονομάτων και των επωνύμων τόσο των γυναικείων όσο και των ανδρικών, με μικρή διαφοροποίηση στη σειρά κατάταξης. Δ. Ανωγιάτης Πελέ – Ι.
Αθανασοπούλου, Οικιστικό πλέγμα και Θνησιμότητα στους Παξούς μέσα 19ου – τέλος του 20ού αι.,
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008, σ. 96-97.
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Διάγραμμα 7:
Συχνότητα βαπτιστικών ανδρικών ονομάτων

Στον πίνακα Νο 6 και στο διάγραμμα Νο 8 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα
γυναικεία βαπτιστικά ονόματα που συναντώνται συχνότερα στο σύνολο των γυναικών που τέλεσαν το γάμο τους. Υπερτερεί το όνομα Μαρία (258 περιπτώσεις) και
έπονται, κατά φθίνουσα σειρά, τα βαπτιστικά Αικατερίνη, Ελένη, Μαγδαληνή και
Αγγελική. Να σημειωθεί ότι η ποικιλία των γυναικείων βαπτιστικών ονομάτων είναι
μεγάλη και πλησιάζει τα 221.

Διάγραμμα 8:
Συχνότητα βαπτιστικών γυναικείων ονομάτων
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Βαπτιστικό
θηλέων
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΚΡΙΒΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΡΕΤΟΥΣΑ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΝΝΑ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΡΗΝΗ

Βαπτιστικό
θηλέων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΟΛΓΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΑΡΘΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΜΑΡΙΕΤΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΕΡΕΖΑ
ΑΓΑΘΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΜΑΡΙΓΩ

Συχνότητα
258
186
138
134
80
71
55
54
53
50
49
40
34
33
32
30
25
25
25
23
22
22
21

Πίνακας 6:
Συχνότητα βαπτιστικών γυναικείων ονομάτων

Διάγραμμα 9:
Συχνότητα ανδρικών επωνύμων
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Συχνότητα
20
20
19
18
18
17
17
17
16
16
15
15
13
13
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
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Στον πίνακα Νο 7 και στο διάγραμμα Νο 9 παρουσιάζονται τα επώνυμα που συναντώνται συχνότερα στο σύνολο των ανδρών που τέλεσαν το γάμο τους. Υπερτερεί
το επώνυμο Ανεμογιάννης (139 περιπτώσεις) και έπονται, κατά φθίνουσα σειρά, τα
Επώνυμα

Συχνότητα

Επώνυμα

Συχνότητα

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

139

ΖΕΝΕΜΠΙΣΗΣ

48

ΜΑΣΤΟΡΑΣ

121

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ

47

ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

118

ΚΟΝΤΑΡΗΣ

47

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

114

ΔΑΛΙΕΤΟΣ

45

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ

107

ΔΕΝΔΙΑΣ

45

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

102

ΤΡΑΝΑΚΑΣ

44

ΜΙΤΣΙΑΛΗΣ

84

ΚΑΓΚΑΣ

37

ΑΡΓΥΡΟΣ

79

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

35

ΑΠΕΡΓΗΣ

77

ΚΑΛΟΔΙΚΗΣ

34

ΜΑΚΡΗΣ

51

ΠΕΤΡΟΥ

31

ΑΡΡΩΝΗΣ

50

ΜΠΟΪΚΟΣ

30

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ

49

Πίνακας 7:
Συχνότητα ανδρικών επωνύμων
Επώνυμα
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

Συχνότητα
139

Επώνυμα
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

Συχνότητα

ΜΑΣΤΟΡΑ

135

ΔΑΛΙΕΤΟΥ

48

ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ

109

ΒΕΡΟΝΙΚΗ

43

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

105

ΤΡΑΝΑΚΑ

43

ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ

102

ΠΕΤΡΟΥ

38

ΜΙΤΣΙΑΛΗ

101

ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ

36

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

73

ΚΑΓΚΑ

35

ΑΡΓΥΡΟΥ

70

ΛΥΧΝΟΥ

33

ΑΡΡΩΝΗ

68

ΖΕΡΝΟΥ

30

ΜΑΚΡΗ

67

ΜΠΟΪΚΟΥ

29

ΑΠΕΡΓΗ

62

ΑΝΤΙΟΧΟΥ

28

ΔΕΝΔΙΑ

58

ΛΕΚΚΑ

25

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ

56

ΛΟΪΣΙΟΥ

21

ΚΟΝΤΑΡΗ

54

ΚΑΛΟΔΙΚΗ

20

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

52

Πίνακας 8:
Συχνότητα γυναικείων επωνύμων
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επώνυμα Μάστορας, Βελλιανίτης, Βλαχόπουλος και Μπογδάνος. Να σημειωθεί ότι η
ποικιλία των επωνύμων είναι μεγάλη και πλησιάζει τα 305.

Διάγραμμα 10:
Συχνότητα γυναικείων επωνύμων

Συχνότητα ημερών τέλεσης γάμων
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σε ένα δείγμα 691 γάμων που πραγματοποιήθηκαν από το 1900 και μετά, παρατηρείται το φαινόμενο τέλεσης μεγάλου αριθμού γάμων, πέραν της Κυριακής που είναι ημέρα αργίας, και κατά τις ημέρες Δευτέρα
και η Παρασκευή, ενώ, κατά τις υπόλοιπες ημέρες, τελούνται μεν γάμοι, αλλά σε μικρότερο αριθμό (βλ. πίνακα Νο 9 και διάγραμμα Νο 11).
Ημέρα

συχνότητα

Δευτέρα

197

Τρίτη

31

Τετάρτη

25

Πέμπτη

48

Παρασκευή

114

Σάββατο

68

Κυριακή

208

Πίνακας Νο 9:
Ημέρες τέλεσης γάμων
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Διάγραμμα 11:
Συχνότητα ημερών τέλεσης γάμων

Αντί επιλόγου
Είναι γεγονός ότι η ενδεικτική παρουσίαση της γαμηλιότητας στους Παξούς
κατά το χρονικό διάστημα 83 ετών, δηλαδή από το 1850 έως το 1932, δεν μπορεί
να αποτελεί παρά μόνον παράδειγμα κατευθύνσεων για την επεξεργασία ιστορικών
μαρτυριών που εμπλουτίζουν τη μελέτη μίας παραμέτρου της ιστορικοδημογραφικής
πορείας ενός πληθυσμού. Δεν φιλοδοξεί, επίσης, να αναδείξει στέρεα συμπεράσματα
διαχρονικής συμπεριφοράς του παξινού πληθυσμού ως προς το φαινόμενο της γαμηλιότητας, αλλά να σκιαγραφήσει, σε μία συγκεκριμένη σύντομη ιστορική περίοδο, τις
στιγμιαίες συμπεριφορές του πληθυσμού ως προς ένα σημαντικό κοινωνικό γεγονός
και μία δημογραφική παράμετρο, τη γαμηλιότητα. Η μελέτη στοχεύει, απλά, να παρουσιάσει ορισμένες πτυχές ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη, να αναδείξει την αξία των πηγών της γαμηλιότητας και να οριοθετήσει
την επεξεργασία και τις συγκρίσεις που επιδέχονται οι καταγραφές γάμων που διαθέτουμε για τους Παξούς από τα μέσα του 19ου και έως τα μέσα του 20ού αιώνα, αλλά
και να αποτελέσει σημείο αναφοράς και σύγκρισης της πορείας της γαμηλιότητας και
άλλων περιοχών του ελλαδικού χώρου μέσα στον ιστορικό χρόνο.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ:
EΛΣΤΑΤ,
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyearsp_cat=10007862&p_
topic=10007862, και http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyearsp_
cat=10007865&p_topic=10007865
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