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ή δεκαετία του 1880 θεωρείται σημαντική τομή για την ελληνική κοι-
νωνία από πολλές απόψεις: δημιουργείται ένα δικομματικό πολιτικό σύ-
στημα και ενισχύεται ο πόλος του κόμματος έναντι των τοπικά ισχυρών 
βουλευτών· το τρικουπικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα σηματοδοτεί 
μια φυγή προς τα εμπρός σε διάφορα επίπεδα· ο δημόσιος δανεισμός αυ-
ξάνεται πάρα πολύ, το ίδιο και η απαραίτητη για την εξυπηρέτησή του 
φορολογία· σημαντικά κεφάλαια επενδύονται στη δημιουργία υποδομών 
(σιδηρόδρομοι, λιμάνια, οδικό δίκτυο, ισθμός Κορίνθου) με στόχο την 
ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και τον αποτελεσματικότε-
ρο έλεγχο της επικράτειας από το κέντρο. Όλα αυτά, τα οποία προετοι-
μάζονταν από τη δεκαετία του 1870, επέφεραν την ενίσχυση στην ελ-
ληνική κοινωνία του βάρους της κεντρικής εξουσίας και των δυνάμεων 
που την έλεγχαν. πρόσφατα έχει προταθεί από τον Κώστα Κωστή, όχι 
πειστικά κατά τη γνώμη μας, η αποδέσμευση αυτής της εξέλιξης από 
τα ταξικά της συμφραζόμενα και η αποκλειστική συσχέτισή της με τις 
ανάγκες άμεσης ενδυνάμωσης στρατού και κράτους στη νέα φάση στην 
οποία έμπαινε το ανατολικό Ζήτημα. θεωρούμε, αντίθετα, ότι η κριτι-
κή στη φόρμουλα της «ανόδου των αστών», την οποία χρησιμοποιούσε 
μια παλιότερη ιστοριογραφία ως πασπαρτού για κάθε είδους τομή, ορθό 
είναι να συμβαδίζει όχι με την εγκατάλειψη της ταξικής ανάλυσης αλλά 
με την ανάπτυξη πιο εκλεπτυσμένων μορφών της, και στην προκειμένη 
περίπτωση με την αναζήτηση των σχέσεων και των αντιθέσεων ανάμεσα 
στις διαφορετικές μερίδες της αστικής τάξης.1

1 Κώστας Κωστής, «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας». Η διαμόρφωση του νεοελλη-
νικού κράτους, 18ος-21ος αιώνας, αθήνα 2013. Για μια κριτική, βλ. νίκος ποταμιά-
νος και Βούλα Βερράρου, «Μια νέα ιστορία της νεότερης Ελλάδας», Τα Ιστορικά 61 
(2014), 427-448. Μια εναλλακτική ταξική ανάλυση του πολιτικού συστήματος της 
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στην αθηναϊκή αστική τάξη της εποχής μπορεί να διακρίνει κανείς, 
αρκετά σχηματικά, μια διαφοροποίηση η οποία εξελίσσεται κάποτε σε 
αντίθεση ανάμεσα σε δύο μερίδες, προσωποποιούμενες από ορισμένους 
εμβληματικούς υποψηφίους στις δημοτικές εκλογές των τελευταίων δύο 
δεκαετιών του 19ου αιώνα. αφενός έχουμε μεγαλοαστούς με κοσμοπο-
λίτικη κουλτούρα και εκσυγχρονιστικές διαθέσεις, αναμεμιγμένους σε 
εμπορικές, τραπεζικές και χρηματιστικές επιχειρήσεις, ετερόχθονες με 
στενές σχέσεις με τα ανώτερα περιβάλλοντα της κεντρικής εξουσίας, 
κινούμενους στους κύκλους που στις κοσμικές στήλες των εφημερίδων 
αποκαλούνταν «αριστοκρατία» και σε πολιτικές πολεμικές «πλουτο-
κρατία». αφετέρου, εντοπίζει κανείς μεγαλο-νοικοκυραίους με ισχυρή 
τοπική βάση (οικονομική και πολιτική), «όντως πατριαρχικάς οικογε-
νείας» με πιο συντηρητική κουλτούρα και πατερναλιστικές συμπεριφο-
ρές, οπαδούς μιας πολιτικής περιορισμένων δημοτικών δαπανών και άρα 
με πιο αδύναμη μεταρρυθμιστική πνοή, αλλά και μικρότερη οικονομική 
επιβάρυνση.2 ή αντίθεση αυτή συνδέεται μάλλον αβίαστα με τις πολιτι-
κές συγκρούσεις της εποχής στην κεντρική πολιτική σκηνή ανάμεσα στο 
τρικουπικό και το δηλιγιαννικό κόμμα. 

ή σχηματικότητα της παραπάνω σκιαγράφησης γίνεται πιο αισθητή 
όταν μεταφέρουμε την ανάλυσή μας από το πολιτικό επίπεδο στο 
πολιτισμικό· ωστόσο, κι εδώ μπορούμε να αναφερθούμε σε μια μορφή 
πολιτικής σύγκρουσης που δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στην πολιτική 
και στην πολιτισμική διάσταση της συγκρότησης των ανωτέρω αστικών 
μερίδων. το 1891 η Εφημερίς, υποστηρίζοντας μαχητικά τα κομιτάτα 
και τον «εξευρωπαϊσμόν της διασκεδάσεώς μας» με τις παρελάσεις (στις 
οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια), εξαπέλυε επίθεση σε όσους δεν 
ήθελαν να επιβαρυνθούν οικονομικά για χάρη του προσήκοντα εορτασμού 
της αποκριάς και τους κατηγορούσε για «ανατολικόν πνεύμα, το ακόμη 

εποχής, που βασίζεται στην αντίθεση ανάμεσα στη «χρηματική αριστοκρατία» και 
τους «εξαστισμένους προκρίτους», προσφέρει ο αθανάσιος Μποχώτης, Η ριζοσπα-
στική δεξιά. Αντικοινοβουλευτισμός, συντηρητισμός και ανολοκλήρωτος φασισμός στην 
Ελλάδα 1864-1911, αθήνα 2003.

2 ή ανάλυση αυτή βασίζεται στη μελέτη των δημοτικών εκλογών της αθήνας στο 
ποταμιάνος, Η παραδοσιακή μικροαστική τάξη της Αθήνας. Μαγαζάτορες και βιοτέχνες 
1880-1925, διδακτορική διατριβή, τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας, πανεπιστή-
μιο Κρήτης, ρέθυμνο 2011, σ. 648-653.
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μη διανοιχθέν τελείως εις τα φώτα και την λεπτεπίλεπτον καλαισθησίαν 
του εσπερίου πολιτισμού».3

σε παρόμοια κατεύθυνση μας οδηγεί η αντιδιαστολή στην οποία προ-
χωράει ο συγγρός στις αναμνήσεις του ανάμεσα στα σαλόνια των ομο-
γενών και των Φαναριωτών της αθήνας του 1868 και στα πιο στενά και 
οικογενειακά, τα «φέροντα τον απολύτως εγχώριον τύπον», όπως αυτό 
του Δ. ν. Καλλιφρονά, εμβληματικού πολιτευτή της πιο συντηρητικής 
μερίδας που διακρίναμε. πανομοιότυπη, σχεδόν, είναι η διάκριση στην 
οποία προβαίνει στα ίδια χρόνια ο Belle.4 στα χρόνια που ακολούθησαν 
η υπεροχή (οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική) της «χρηματικής 
αριστοκρατίας» έγινε αδιαμφισβήτητη, καθώς οι τάξεις των αθηναίων 
αστών ενισχύθηκαν με ομογενείς επιχειρηματίες που έρχονταν από την 
οθωμανική αυτοκρατορία και τη διασπορά – και καθώς η αθήνα από 
πνευματική πρωτεύουσα του ελληνισμού γίνεται και οικονομική.5 στο 
κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η ενίσχυση της 
«εκσυγχρονιστικής» μερίδας της αστικής τάξης εκφράστηκε στο πεδίο 

3 Εφημερίς, 12 ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου 1891.
4 ανδρέας συγγρός, Απομνημονεύματα, αθήνα 1908, τ. Β΄, σ. 128-133. στο Ταξίδι στην 

Ελλάδα. Μέρος πρώτο, αθήνα 1993, σ. 115-119, ο Henri Belle (ταξίδεψε στην Ελλάδα 
το 1861, το 1868 και το 1874) βλέπει τρεις διακριτές κατηγορίες στην αθηναϊκή 
αστική τάξη, που δεν συναναστρέφονται η μια την άλλη: «ένα είδος μπουρζουαζίας», 
που «αποτελείται αποκλειστικά από αυτόχθονες», στενόμυαλη και με αντιπάθεια 
προς τους ξένους, της οποίας οι γυναίκες είναι υπερβολικά συνεσταλμένες και «μι-
λούν ελάχιστα στις συναναστροφές»· η «ανώτερη αριστοκρατία» των Φαναριωτών, 
που έχει αφομοιώσει «τις ιδέες, τα γούστα και τα έθιμα της Δύσης»· και οι «χρυ-
σοδάκτυλοι» τραπεζίτες ομογενείς, με «συνήθειες σπατάλης και κερδοσκοπίας». 
ασφαλώς, η διαφοροποίηση έρχεται από παλιότερα: η αμαλία έγραφε το 1843 ότι 
οι Φαναριώτες και οι Φαναριώτισσες φέρονταν με μεγάλη υπεροψία απέναντι στους/
στις αυτόχθονες, «που δεν ξέρουν να μιλούν παρά για τα παιδιά τους ή τον καιρό»· 
στους χορούς των ανακτόρων, Φαναριώτισσες και ντόπιες Ελληνίδες κάθονταν σε 
αντίθετες πλευρές: Ανέκδοτες επιστολές της βασίλισσας Αμαλίας στον πατέρα της, 
1836-1853, τ. α΄, αθήνα 2011, σ. 373. τέλος, σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Άννινο, 
Αι Αθήναι κατά το έτος 1850, αθήνα χ.χ., σ. 49, στα μέσα του 19ου αιώνα «οι εγχώ-
ριοι αρχοντικοί οίκοι των προυχόντων έμενον προσηλωμένοι εις την ευλαβή τήρησιν 
των πατρίων εθίμων», σε αντίθεση με τους Φαναριώτες, στα σαλόνια των οποίων 
έβρισκε κανείς «ποιάν τινα ατμόσφαιραν δυτικού πολιτισμού».

5 Χριστίνα αγριαντώνη, «νέες ηγετικές ομάδες στην αθήνα του 19ου αιώνα», αδημο-
σίευτη ανακοίνωση στην επιστημονική συνάντηση «το ιλίου Μέλαθρον στην αθήνα 
του 19ου αιώνα», αθήνα, 14-15 Μαρτίου 2010.
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των αποκριάτικων διασκεδάσεων με μια επιχείρηση αναμόρφωσής τους 
και με την επέκταση και εμβάθυνση της πολιτισμικής ηγεμονίας της.

ή δεκαετία του 1880 έχει αναδειχθεί ως τομή και για την ιστορία των 
ιδεών, πεδίο που συνεχίζει να κυριαρχείται από τις αναλύσεις και τις πε-
ριοδολογήσεις της ιστορίας της λογοτεχνίας. ή «γενιά του 1880» χαρα-
κτηρίζεται από την κριτική στον ρομαντισμό, τη στροφή στη χρήση της 
δημοτικής γλώσσας, την ανάπτυξη της πεζογραφίας και την εμφάνιση 
του ηθογραφικού ενδιαφέροντος, ενώ τότε ξεκινά η κυριαρχία του γλωσ-
σικού ζητήματος στην πνευματική ζωή της χώρας.6 Έχει αναδειχθεί η 
πύκνωση του ενδιαφέροντος για τον λαϊκό πολιτισμό, τόσο από την σε 
προεπιστημονικό ακόμα στάδιο βρισκόμενη λαογραφία όσο και από τους 
λογοτέχνες, που αναζητούν πηγή έμπνευσης στον λαϊκό βίο.7 τη δεκαετία 
του 1880, συγχρόνως, εντείνεται το ενδιαφέρον για τη νεότερη ελληνική 
ιστορία, με ορόσημο τη δημιουργία της ιστορικής και Εθνολογικής Εται-
ρείας και την οργάνωση έκθεσης με κειμήλια του αγώνα.8 Εν ολίγοις, στα 
χρόνια αυτά ανατιμάται τόσο ο νέος ελληνισμός όσο και ο λαϊκός πολιτι-
σμός – έστω χωρίς να φτάσει ποτέ να γίνει αυτός ο πυρήνας της «επινοη-
μένης παράδοσης» του έθνους.9 Και παρ’ όλ’ αυτά, όπως θα δούμε αμέσως, 
στα χρόνια αυτά σημειώνεται μια οξύτατη επίθεση στον πολιτισμό των 
λαϊκών τάξεων της αθήνας όπως εκδηλωνόταν στις απόκριες. 

6 παναγιώτης Μουλλάς, «το νεοελληνικό διήγημα και ο Γ. Μ. Βιζυηνός», εισαγωγή 
στο Γ. Μ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά διηγήματα, αθήνα 21991, σ. ιζ΄-ρλστ΄· Μάριο Βίττι, 
Ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας, αθήνα 31991· Γιάννης παπαθεοδώ-
ρου, «Μία περιδιάβαση στα ρομαντικά χρόνια: 1830-1880», στο αντώνης Μωυσί-
δης και σπύρος σακελλαρόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα στον 19ο και 20ό αιώνα, αθήνα 
2010, σ. 179-203: 197.

7 Άλκη Κυριακίδου-νέστορος, Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας, αθήνα 1978, η 
οποία βέβαια ως τομή δέχεται τη δεκαετία του 1870, οπότε δημοσιεύεται η πρώτη 
μελέτη του νικ. πολίτη.

8 αντώνης Λιάκος, «προς επισκευήν ολομελείας και ενότητος: η δόμηση του εθνικού 
χρόνου», Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, αθήνα 1994, σ. 171-
199· Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδα-
σκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932), αθήνα 2006, σ. 267-268.

9 Για μια σύγκριση με τα γειτονικά βαλκανικά έθνη (και τις πολιτικές επιπτώσεις 
της κυριαρχίας της υψηλής κουλτούρας στο ελληνικό εθνικό φαντασιακό): Augusta 
Dimou, Entangled Paths Towards Modernity. Contextualizing Socialism and National-
ism in the Balkans, Βουδαπέστη και νέα Υόρκη 2009, σ. 317-318.
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ή αντίφαση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται. ο λαός της πρω-
τεύουσας δεν βρισκόταν αρκετά μακριά ώστε να προσφέρεται για εξιδα-
νίκευση: αυτή αφορούσε ανέκαθεν ειδικά την ύπαιθρο και όχι τις κατώτε-
ρες τάξεις των πόλεων, όπου ζούσαν οι φορείς της λόγιας κουλτούρας.10 
Επιπλέον, ο λαϊκός πολιτισμός των πόλεων δεν θεωρούνταν αρκετά πα-
λιός για να υμνηθεί ως πατροπαράδοτος και άρα ως ουσιώδες κομμάτι 
μιας εθνικής ταυτότητας που εκείνα τα χρόνια εμπλουτιζόταν και στις 
επίσημες εκδοχές της με στοιχεία από τη νεότερη ιστορία και τον νεότερο 
πολιτισμό. ή λαϊκή κουλτούρα των πόλεων, κατά συνέπεια, συνέχισε να 
διαφοροποιεί λαό από ελίτ, αμόρφωτους από μορφωμένους· να αποτελεί 
στοιχείο ταξικής και όχι εθνικής διαφοροποίησης.11 

από τον κανόνα αυτό δεν ξέφευγε ούτε ο Καμπούρογλου, που πέρα 
από τα γραπτά του για την παλιά αθήνα έδινε ιδιαίτερη έμφαση στον 
νεοελληνικό πολιτισμό και στις λαϊκές παραδόσεις στο περιοδικό Εβδομάς, 
που εξέδιδε την περίοδο 1884-1887.12 στα ίδια κείμενα όπου κατέγραφε 
με αγάπη τον λαϊκό πολιτισμό της οθωμανικής αθήνας συναντά κανείς 
κάποια σχόλια αποδοκιμαστικά για τη «χυδαιότητα» σύγχρονών του 
λαϊκών συμπεριφορών (αν και όχι συγκεκριμένα για το καρναβάλι).

10 Υπήρχαν πάντως και εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό, όπως οι αστοί της Κολωνίας, που 
το 1823, εμφορούμενοι από το πνεύμα ενός volk ρομαντισμού, ίδρυσαν την επιτροπή 
δημόσιου εορτασμού του καρναβαλιού, εκκινώντας από τις υπάρχουσες πρακτικές 
των λαϊκών τάξεων της πόλης: James Brophy, Popular Culture and the Public Sphere 
in the Rhineland, 1800-1850, Καίμπριτζ 2007, σ. 176.

11 Χρησιμοποιώ την αντίστιξη του αλέξη πολίτη, Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νο-
οτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, αθήνα 1993, σ. 49. ή πρόταση του παντελή 
Βουτουρή, Ως εις καθρέπτην… Προτάσεις και υποθέσεις για την ελληνική πεζογραφία 
του 19ου αιώνα, αθήνα 1995, για αναθεώρηση του λογοτεχνικού Κανόνα και νέα πε-
ριοδολόγηση της ελληνικής πεζογραφίας του 19ου αιώνα, με πυρήνα της την ανατί-
μηση της παρουσίας της αστικής ηθογραφίας, δεν αναιρεί τις παραπάνω διαπιστώ-
σεις μας – αντίθετα τις ενισχύει, στον βαθμό που η αστική ηθογραφία δεν προχωρά 
σε κάποιου είδους απόδοση αξίας στον λαϊκό πολιτισμό των πόλεων, ενώ στην εκδο-
χή των «αποκρύφων» είναι μάλλον κριτική απέναντι στην αστική καθημερινότητα 
που βιώνουν οι λαϊκές τάξεις.

12 Βλ. Ευγενία Ζωγράφου, Ο «ευλογημένος» Αθηναιογράφος Δημήτριος Καμπούρογλου, 
αθήνα 1996, σ. 71, για το κάλεσμα συλλογής προφορικών λαϊκών παραδόσεων και 
δημοσίευσή τους στην Εβδομάδα επί πληρωμή. από την Εβδομάδα προέκυψε και η 
ομάδα που ίδρυσε το 1884 τη Χριστιανική αρχαιολογική Εταιρεία (ό.π., σ. 70). ο 
Καμπούρογλου δημοσίευσε τους τρεις τόμους της Ιστορίας των Αθηναίων και τους 
άλλους τρεις των Μνημείων της ιστορίας των Αθηνών την περίοδο 1889-1896.
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Μοναδική εξαίρεση, εν τέλει, στη στάση είτε της απαξίωσης είτε της 
αδιαφορίας των διανοουμένων της εποχής για την αποκριάτικη λαϊκή 
κουλτούρα της αθήνας αποτελεί ο ζωγράφος νικόλαος Γύζης, επιφανής 
εκπρόσωπος της σχολής του Μονάχου. στο πλαίσιο του ηθογραφικού 
ενδιαφέροντος που ανέπτυξε για τη ζωή των λαϊκών τάξεων της αθήνας 
ζωγράφισε από το 1882 έως το 1892 και τέσσερις ελαιογραφίες με θέμα 
τις απόκριες στην αθήνα.13 ή εξιδανικευτική διάθεση με την οποία 
απεικονίζει το αποκριάτικο γλέντι στα λαϊκά σπίτια έρχεται σε οξεία 
αντίθεση με τις επιθέσεις των εφημερίδων, που τους ίδιους μασκαράδες 
που έμπαιναν και τρόμαζαν τα παιδιά στο «Καρναβάλι στην αθήνα» του 
1892 τους αποκαλούσαν «αηδείς» και «ρυπαρούς», και την πίπιζα και το 
τύμπανο που παίζει κάποιος τα αποδοκίμαζαν ως «βαρβαρόφωνα». 

Ένα νέο κύμα αναβάθμισης μορφών και πρακτικών του λαϊκού πο-
λιτισμού θα σημειωθεί στη δεκαετία του 1910, με την ίδρυση και τις 
δραστηριότητες του Λυκείου Ελληνίδων,14 με την ίδρυση του Μου-
σείου Ελληνικών Χειροτεχνημάτων το 1918, όπως και με την έκδοση 
του περιοδικού Λαογραφία από το 1909 κι έπειτα. Όμως και στη νέα 
συγκυρία θα παραμένουν μεμονωμένες και ιδιόρρυθμες οι φωνές όπως 
του Βλαχογιάννη, που προτείνει στους αθηναίους αστούς να στραφούν 
στην «εθνική παράδοση» για τους «χορούς ιστορικών ενδυμασιών» που 
οργανώνουν, αντί να ψάχνουν ρούχα στις Βερσαλλίες ως «σκλάβοι και 
λάτρεις της Φραγκοκρατίας».15 Έτσι κι αλλιώς, ο λόγος θα συνεχίσει να 
είναι για τον λαϊκό πολιτισμό της υπαίθρου, όχι των πόλεων: στην πραγ-
ματικότητα, ο τελευταίος δεν θα ενσωματωθεί στην εθνική κληρονομιά 
πριν από την ανατίμηση του ρεμπέτικου και του μεταπολεμικού 
λαϊκού τραγουδιού στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα – παρότι ισχυρές 

13 νέλλη Μισιρλή, Γύζης, αθήνα 1995, σ. 204-209.
14 Ευδοκία ολυμπίτου, «αναζητήσεις και προσανατολισμοί της εθνικής ιδεολογίας: 

η πρώτη εικοσαετία της επιστήμης της λαογραφίας και η δημιουργία του Λυκείου 
των Ελληνίδων», στο Έφη αβδελά (επιμ.), Το Λύκειον των Ελληνίδων. 100 χρόνια, 
αθήνα 2010, σ. 339-363.

15 Γιάννης Βλαχογιάννης, «το ιστορικόν ένδυμα», στο Άπαντα των νεοελλήνων κλασσι-
κών, τ. 2: Καραϊσκάκης και ιστορικά Σημειώματα, αθήνα χ.χ., σ. 302-303 (όπου και η 
ειρωνική αντίδραση της εφημερίδας Αθήναι), και επιστολή του στην Εστία, 12 Φε-
βρουαρίου 1914, όπου και το σχόλιο του παύλου νιρβάνα για την «τάση αναγνω-
ρίσεως των δικαιωμάτων της Ελληνικής ζωής» ως παράδοσης και ιστορίας, που 
έβλεπε να σημειώνεται εκείνα τα χρόνια.
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αναφορές σ’ αυτόν συναντά κανείς και στους διανοούμενους της δεκαετίας  
του 1930.16

Η αστική κριτική στη λαϊκή κουλτούρα

τη δεκαετία του 1880 αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αναφέρονται 
οι εφημερίδες στις λαϊκές αποκριάτικες εκδηλώσεις. οι παλιότερες, 
ουδέτερες σε γενικές γραμμές αναφορές όλο και συχνότερα δίνουν τη 
θέση τους σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. ή Παλιγγενεσία το 1885 
αντιπαρέθετε τους «αηδεστάτους την θέαν» λαϊκούς μασκαράδες, των 
οποίων η παρουσία είχε «πολλαχού και τι το άκοσμον και ανήθικον», 
στη «λεπτήν αθηναϊκήν κοινωνίαν», η οποία αποτελούσε «άλλον κό-
σμον» απ’ αυτόν στον οποίο ανήκαν «τα αλαλάζοντα τύμπανα» και οι 
«ρυ παροί προσωπιδοφόροι».17 ο Ασμοδαίος το 1884 αποδοκίμαζε την 
«έκ θεση ασχημιών» που έβλεπε κανείς στους κυριότερους δρόμους της 
απο κριάτικης αθήνας, με τους μουντζουρωμένους μασκαράδες και τα 
κου ρέλια τους.18 το 1888 ο αρ. Κουρτίδης περιέγραφε ανατριχιάζοντας 
τις «ειδεχθείς», «βάρβαρες», «χυδαίες» και «σικχαμερές» μασκαράτες 
και μεταμφιέσεις που έβλεπε κανείς στους δρόμους της αθήνας πριν 
αρχίσουν να οργανώνονται παρελάσεις: «η ασβόλη των λεβήτων εκ των 
μαγειρείων […], άπλυτοι σινδόνες, καννάβινα ράκη σάκκων απετέλουν 
την στολήν των αυτοσχεδίων εκείνων μασκαράδων, των γυμνοπόδων 
και βδελυρών την ρυπαρίαν»· «ό,τι ακαλαίσθητον, ό,τι βρωμερόν, ό,τι 
κινούν τον έμετον περιείχε η φαντασία ή τα ερμάρια του όχλου εξεχέετο 
εις τας οδούς τας δύο Κυριακάς των απόκρεων, ως ν’ αφυπνίζετο εν αυτώ 
ρυπαρόν τι ορμέμφυτον γύφτων».19

παρόμοια πολεμική συναντά κανείς και την επόμενη δεκαετία. ή 
Εφημερίς το 1891 χαρακτήριζε τα λαϊκά θεάματα και τις άλλες διασκεδά-

16 στη συζήτηση των ανθρώπων του θεάτρου, το ενδιαφέρον για την «αστική λαϊκό-
τητα της μεγαλούπολης» είναι υπόθεση της δεκαετίας του 1930, σύμφωνα με τον 
αντώνη Γλυτζουρή, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα, ήράκλειο 22011, σ. 448-487.

17 Παλιγγενεσία, 21 και 28 ιανουαρίου, 4 Φεβρουαρίου 1885. 
18 Ασμοδαίος, 19 Φεβρουαρίου 1884.
19 αριστοτέλης Κουρτίδης, «αθηναϊκά χρονικά», Κλειώ 4 (1888), 59-60. Με τους 

«ακαλαίσθητους» στους δρόμους, τις καμήλες και τις μουντζούρες στο πρόσωπο 
αηδίαζε και ο Δημήτριος Καμπούρογλου: Εβδομάς, 14 Φεβρουαρίου 1887.
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σεις των δρόμων ως την «ηλιθία» και «ατοπωτάτη» όψη της αθηναϊκής 
αποκριάς, ενώ τις εσπερίδες και τους χορούς στα αστικά σπίτια ως την 
«ανθρωπινή όψη» της.20 ή Πόλις το 1895 προσδιόριζε ως «όχλο» το κοινό 
που προσέλκυαν «οι αποτρόπαιοι ποιηταί των κάρρων και τα αηδή ρόπα-
λα».21 σύμφωνα με την Εφημερίδα των Κυριών το 1899, η απόκρια πριν 
από την αναμορφωτική παρέμβαση των κομιτάτων «επαρουσιάζετο με 
ράκη, αηδής, ακαλαίσθητος, υπό την μορφήν τετραπόδων και διπόδων, 
τα οποία ημπορή να είπη τις ότι ουδέν είχον κοινόν με τους ανθρώπους».22 

20 Εφημερίς, 3 Μαρτίου 1891.
21 Πόλις, 5 Φεβρουαρίου 1895. Βλ. και Χρονογράφος, «ή απόκρεως», Εστία 1891, 140-

141, για την γκαμήλα ως «το απαίσιον φάσμα των αθηναϊκών απόκρεων» και τα 
ρόπαλα ως «χυδαιότατα γυμνάσια» από «ελεεινόν θίασον».

22 Εφημερίς των Κυριών, 14 Φεβρουαρίου 1899.

εικονά 9. Καμήλα και καμηλιέρηδες στην αθήνα (© αρχείο Ε.ρ.τ. α.Ε.,  
συλλογή πέτρου πουλίδη, κωδ. 0000001412/1.1.9.2)
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Και πέρα από τους γραφιάδες των εφημερίδων, το 1892 «όμιλος νέων» 
τραγουδούσε το εξής αυτοσχέδιο στιχάκι: «Κομιτάτο ουδαμού δεν εφά-
νη/ή καμήλα μονάχα κι αυτή/με ζουρνάδες ζητεί να σε κάμη/να ξερνάς 
όσο ήπιες κρασί».23

Είναι αλήθεια ότι αποδοκιμασία πλευρών της (λαϊκής κυρίως) απο-
κριάτικης κουλτούρας συναντάται και παλιότερα· όμως σαφώς λιγότερο 
συχνά και επίμονα, και κυρίως: διατυπωμένη από άλλες οπτικές γωνίες. 
τα όποια σχόλια αφορούσαν ιδίως τα Κούλουμα, την «αντιχριστιανική 
και παρά της Εκκλησίας απαγορευμένη μέθη και κραιπάλη» (Παλιγγε-
νεσία, 1864). Μια σκοπιά, λοιπόν, από την οποία εκφέρονταν αποδοκι-
μασίες ήταν η θρησκευτική, που αντιμετώπιζε τα Κούλουμα ως «ασεβές 
έθιμον».24 Μια άλλη σκοπιά ήταν αυτή που τα αντιμετώπιζε ως συνή-
θεια βάρβαρη, ένα από τα «ράκη της δουλείας» από τα οποία έπρεπε να 
απαλλαγεί το νέο έθνος, αν και χωρίς να γίνεται πολύ σαφής η αιτία: ο 
ρίζος νερουλός ευχόταν το 1846 να μην βρίσκονται στην αθήνα Ευρω-
παίοι περιηγητές την Καθαρά Δευτέρα, οπότε εκτυλισσόταν «συνήθεια 
άχαρις, και της μωράς των σταυροφόρων εξουσίας απομεινάριον».25  
Κάποτε οι δύο οπτικές συμφύρονταν, και τα Κούλουμα υπενθυμιζόταν 
ότι «μας τα άφησαν μεταξύ των άλλων καλών οι Βενετζάνοι, έθνος και 
τούτο του εχθρικού παπιστανισμού».26 τρίτη οπτική, όσον αφορά τις κα-
θαυτό απόκριες, ήταν η αποδοκιμασία της «κραιπαλώδους και ασελγούς 
ταύτης τελετής»· από τη σκοπιά της «ηθικής και της ανατροφής», η Αυγή 
το 1864 ντρεπόταν για τις «αισχρές προσωπίδες» που είχαν εμφανιστεί 
εκείνη τη χρονιά, τοποθετώντας κι αυτή τους Ευρωπαίους στη θέση του 
κριτή: «εξευτελίζουσαι την κοινωνίαν μας ενώπιον των ξένων και των 
ομογενών, οίτινες κατά τας περιστάσεις ταύτας παρεπιδημούσιν ενταύ-

23 Ακρόπολις, 17 Φεβρουαρίου 1892.
24 Ελληνική Επιθεώρησις, 1 Μαρτίου 1875· Παλιγγενεσία, 16 Φεβρουαρίου 1865· Βλα-

χογιάννης, «Μασκαράδες και πολίται στις Κολώνες να βρεθείτε», Μπουκέτο, 19 
Μαρτίου 1931, 276 (Παλιγγενεσία, 1864, καθώς και Αυγή, 1858)· Βλαχογιάννης, 
«Μασκαράδες και πολίται στις Κολώνες να βρεθείτε», Μπουκέτο, 26 Μαρτίου 1931, 
300 (Εθνοφύλαξ, 1871).

25 Βλαχογιάννης, «Μασκαράδες και πολίται στις Κολώνες να βρεθείτε», Μπουκέτο, 12 
Μαρτίου 1931, 252. παρόμοια και εξίσου ασαφής η στάση του παναγιώτη αραβα-
ντινού, Χρονογραφία της Ηπείρου, τ. Β΄, αθήνα 1857, σ. 256, για την προσωπιδοφο-
ρία τις απόκριες στα Γιάννινα («η κακόζηλος αύτη συνήθεια»).

26 Βλαχογιάννης, «Μασκαράδες και πολίται στις Κολώνες να βρεθείτε», Μπουκέτο, 12 
Μαρτίου 1931, 252 (Πρωινός Κήρυξ, 1846).
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θα».27 πρέπει να επισημάνουμε, τέλος, ότι οι αποδοκιμαζόμενες πρακτι-
κές γενικά δεν κατονομάζονταν ως λαϊκές, παρότι εκεί κατεύθυναν τον 
αναγνώστη τα συμφραζόμενα: ίσως επειδή, όσο κι αν έδιναν σ’ αυτές το 
στίγμα τους οι λαϊκές τάξεις, οι αστοί δεν είχαν αποστασιοποιηθεί ριζικά 
απ’ αυτές.

τη δεκαετία του 1880 η κριτική στο λαϊκό καρναβάλι των δρόμων 
πυκνώνει, αλλάζει τόνο, αφορά πολύ περισσότερες πρακτικές (από την 
γκαμήλα ως τα νταούλια)28 και κυρίως διατυπώνεται από μια νέα οπτική 
γωνία. Κυρίαρχο στους συντάκτες και τους χρονογράφους των αθηναϊ-
κών εφημερίδων γίνεται το αισθητικό κριτήριο: κατακρίνονται ιδίως η 
κακογουστιά, η χυδαιότητα και η ρυπαρότητα των λαϊκών μασκαράδων 
και το θορυβώδες των δραστηριοτήτων τους. ή αβρότητα, η λεπτότητα, 
ο πολιτισμός, η καθαριότητα, η πολυτέλεια είναι οι αρετές που αντιπρο-
βάλλονται, ενώ οι καταδικαζόμενες πρακτικές ρητά συνδέονται με τις 
κατώτερες τάξεις της πόλης. πρόκειται για μια κριτική που πλέον βα-
σίζεται σε κάποια κεκτημένα του αστικού καρναβαλιού, της απόκριας 
των «αιθουσών» σε αντίθεση με τα τεκταινόμενα στους δρόμους. Ενδια-
φέρον είναι το ότι παρόμοιες εκφράσεις («αηδές θέαμα», «άγριαι φωναί») 
χρησιμοποιούνται το 1902 για να περιγράψουν την ενόχληση των (εύπο-
ρων, ακόμα) κατοίκων της οδού αθηνάς από τους πλανόδιους που έχουν 
αρχίσει πια να κυριαρχούν σ’ αυτήν,29 ενώ «ρυπαροί» αποκαλούνται από 
εφημερίδες οι πλανόδιοι πωλητές και «αηδές» το εμπόρευμά τους και σε 
άλλες περιστάσεις:30 πιθανόν όχι άδικα, αλλά ας κρατήσουμε τη σύνδεση 

27 Βλαχογιάννης, «Μασκαράδες και πολίται στις Κολώνες να βρεθείτε», Μπουκέτο, 19 
Μαρτίου 1931, 276 (Πρωινός Κήρυξ, 1846, και Παλιγγενεσία, 1864)· Αυγή, 6 Μαρ-
τίου 1864.

28 ακόμα και το 1879 η Εφημερίς, 29 ιανουαρίου 1879, αντιμετωπίζει την γκαμήλα με 
θετική διάθεση. ή πρώτη σχετική επικριτική αναφορά που εντοπίσαμε στην έρευνά 
μας ανάγεται στο 1874: ο Πρωινός Κήρυξ, 29 ιανουαρίου 1874, νιώθει «αηδία» με 
«ανθρώπους τινάς της τρίτης τάξεως» που μεταμφιεσμένοι χτυπάνε τύμπανα, ενώ 
δυσφορία εκφράζει και στις 21 Φεβρουαρίου 1873 για τα «εγχώρια όργανα». Ένα 
άλλο πρώιμο παράδειγμα: το Εθνικόν Πνεύμα, 12 Φεβρουαρίου 1879, αποδοκιμάζει 
όσους μασκαράδες «εθεώρουν μέγα τι την επίδειξιν ρυπαρότητος και πάσης βδελυ-
ρίας». οι επικρίσεις των λαϊκών θεαμάτων και πρακτικών γίνονται ιδιαίτερα πυκνές 
στις δεκαετίες του 1880 και του 1890, για να μειωθούν πολύ στη συνέχεια.

29 Εμπρός, 24 Μαΐου 1902.
30 Σκριπ, 4 απριλίου 1912· Εμπρός, 26 Φεβρουαρίου 1900.
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που προκύπτει ανάμεσα στους χαρακτηρισμούς αυτούς και στον δρόμο 
όσον αφορά τόσο τις απόκριες όσο και το εμπόριο. 

στις δεκαετίες του 1880 και του 1890, λοιπόν, αποδοκιμάζονται 
από τη σκοπιά του αστικού αβρού πολιτισμού «αηδή θεάματα» και όχι 
αντιχριστιανικά και ανήθικα έθιμα. το πταίσμα μοιάζει μικρότερο, 
αλλά η καταγγελία του είναι οξύτερη και επίμονη: τώρα έχει χαρακτήρα 
άμεσης κανονιστικής παρέμβασης, με τη μορφή της καταγγελίας διά 
του τύπου, αλλά και σε συνδυασμό με τις απόπειρες αναμόρφωσης του 
δημόσιου καρναβαλιού, που θα δούμε αμέσως.31 Μπορούμε, επιπλέον, 
να αντιληφθούμε τον λόγο αυτό ως απόπειρα να τονιστεί με έμφαση η 
υπεροχή της αστικής κουλτούρας έναντι της λαϊκής, είτε ως απάντηση 
στην αποσταθεροποίηση και αμφισβήτηση της ιεραρχίας ανάμεσά 
τους (κάτι όμως που δεν προκύπτει από πουθενά στο υλικό μας) είτε 
με στόχο την ενίσχυση μιας ιεραρχίας η οποία θεωρήθηκε χαλαρή και  
ανεπαρκής. 

ο αθηναϊκός τύπος στήριξε τις προσπάθειες των μεγαλοαστικών 
επιτροπών οργάνωσης παρελάσεων και εν γένει του δημόσιου εορτασμού 
του καρναβαλιού, διατυπώνοντας και προπαγανδίζοντας ένα σκεπτικό 
υπέρ των παρελάσεων και άλλων μορφών παρέμβασης. το Άστυ το 
1887 έκανε λόγο για «εξευγενισμό» που τον απαιτούσε η καλαισθησία, η 
επελθούσα μόρφωση και η αξίωση των αθηναίων ότι ήταν πολιτισμένοι 
– τουλάχιστον όσων ένιωθαν ναυτία «επί τη θέα του αναιδούς, γυμνού, 

31 αυτή η διάσταση έλειπε εμφανώς από τη μοναδική παρόμοιας φύσεως παλιότερη 
κριτική στο καρναβάλι που εντοπίσαμε. ο Γοργίας, «Έργα και ήμέραι», Ευτέρπη, 
τ. 5, τχ. 109, 1 Μαρτίου 1852, 309-312, κάνει λόγο για «το βάναυσον των μεθύσων 
και των προσωπιδοφόρων θέαμα» στους δρόμους, αντιδιαστέλλοντάς το προς το 
χαριτωμένο θέαμα των δεσποινίδων στους εξώστες. Εννοείται ότι αυτή η οπτική 
μπορεί να εμφανίζεται σε παλιότερα κείμενα περιηγητών, όπως του Γάλλου τουβε-
νέλ, ο οποίος αντιδιαστέλλει το 1851 «τας ανωτέρας τάξεις», που «διεσκέδασαν και 
εχόρευσαν ως οι κάτοικοι πολιτισμένης πόλεως», από τον «λαό», που «διεσκέδασεν 
ως ημιάγριος». ή αποδοκιμασία αυτή πιθανότατα οφείλεται στον ξυλοδαρμό Γάλ-
λου παλαιστή μετά την ήττα του και στο περιπαικτικό τραγούδι που συντέθηκε και 
τραγουδούσε «και ο έσχατος φουστανελοφόρος» όταν έβλεπε Γάλλο: ι. π., «Κοινω-
νική εξέλιξις», στο λήμμα «αθήναι» της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας, τ. 2, 
αθήνα 1927, σ. 173. Βλ. και Fredrika Bremer, Η Ελλάδα και οι Έλληνες την εποχή του 
Όθωνα, αθήνα 2002, σ. 252. παρ’ όλ’ αυτά, δεν είναι αυτή η οπτική που κυριαρχεί 
στις περιγραφές των Ευρωπαίων παρατηρητών που συμβουλευτήκαμε (π.χ., Λυτ, 
προυστ, αμπού, πλύσκω).
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ρυπαρού, μουντζουρωμένου συρφετού» που γυρνούσε στους δρόμους.32 
ο Αιών το 1888 καλούσε να γιορτάζονται οι απόκριες με λαμπρότητα, 
όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, και όχι με «ακόσμους τινας 
και αηδείς μεταμφιέσεις».33 ή εννοιολόγηση του εκπολιτισμού ως 
εξευρωπαϊσμού κυριαρχούσε,34 και έδινε στην Ευρώπη χαρακτηριστικά 
που κινούνταν τόσο στο επίπεδο της αισθητικής όσο και σε αυτό της 
ευταξίας και της ευπρέπειας. αξιοσημείωτα, επίσης, είναι τα στοιχεία 
αυταρχισμού που εντοπίζει κανείς στις σχετικές προτάσεις: η Εστία 
το 1891 ζητούσε ρητά να «ποδηγετήται [ο λαός] περί την ρύθμισιν και 
συστηματοποίησιν των εορτών και των διασκεδάσεών του συμφώνως 
προς τας σημερινάς απαιτήσεις της προόδου και της καλαισθησίας», 
καθώς οι «φυσικαί του κλίσεις δεν είναι πάντοτε σύμφωναι με την ευ-
πρέ πειαν», και κατέληγε: «διά να εκλείψουν αι μουντζούραι αυταί [η 
γάνα και η κάπνα των λαϊκών μασκαράδων], αίτινες αποτελούν ρύπον 
αληθή εις τας περί του πολιτισμού μας αξιώσεις», χρειάζεται «γενναία 
ψυχρολουσία».35 Έχει διανυθεί μεγάλη απόσταση τα 20-25 χρόνια που 
μεσολάβησαν από το 1866, όταν η Αλήθεια διατύπωνε την κυρίαρχη 
λο γι κή τής μη παρέμβασης, επικαλούμενη κι αυτή την Ευρώπη: «οι 
εξ ιδιοτροπίας κακίζοντες συνηθείας τινάς του Ελληνικού λαού [=τα 
Κούλουμα] ελέγχονται ανίδεοι και των κοινοτέρων κανόνων της διοι κή-
σεως του λαού, και φαίνεται ότι δεν έμαθον ποσώς τι κάμνει ο κοινός λαός 
αυτάς τας ημέρας εν τω μέσω των μεγαλοπόλεων της Ευρώπης».36

Γιατί οι πρωτοβουλίες αυτές ανελήφθησαν στα τέλη του 19ου αιώνα 
και όχι νωρίτερα; Βασική προϋπόθεση ήταν η ενίσχυση της εκσυγχρονι-
στικής μερίδας της αστικής τάξης και της κουλτούρας της, η οποία έπρε-
πε να έχει ξεφύγει από τον στενό κύκλο των πρεσβειών κ.λπ., αλλά και η 
εγκατάλειψη του παλιότερου αστικού «διπολιτισμού» και η ολοκλήρωση 
της αποστασιοποίησής της από τις λαϊκές αποκριάτικες εκδηλώσεις. ή 
απόπειρα αναμόρφωσης του δημόσιου καρναβαλιού (ή, σε μια πιο ήπια 

32 Άστυ, 15 Φεβρουαρίου 1887.
33 Αιών, 25 ιανουαρίου 1888.
34 «θέλομεν να εξευρωπαΐσομεν την διασκέδασίν μας, και να καταρτίσομεν αποκριές 

με κομιτάτα, με προγράμματα, με ιδέες, με ρυθμόν, με τάξιν, με βραβεία» έγραφε η 
Εφημερίς, 12 ιανουαρίου 1891.

35 Χρονογράφος, «ή απόκρεως», Εστία 1891, 140-141.
36 Βλαχογιάννης, «Μασκαράδες και πολίται στις Κολώνες να βρεθείτε», Μπουκέτο, 26 

Μαρτίου 1931, 300.
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εκδοχή, ο τονισμός της διαφοράς ανάμεσα σε αστική και λαϊκή κουλτού-
ρα και η μεγαλύτερη έμφαση στην ιεράρχησή τους) αποτέλεσε, πάνω απ’ 
όλα, αποτέλεσμα της νέας ισχύος που είχε αποκτήσει η αστική τάξη, και 
ιδιαίτερα η συγκεκριμένη μερίδα της, καθώς και της δημογραφικής της 
πύκνωσης στην αθήνα. ή ενίσχυσή της είχε ως επακόλουθο την επιδίω-
ξη επέκτασης και εμβάθυνσης της πολιτισμικής ηγεμονίας της επί των 
λαϊκών τάξεων – καθώς και της ηγεμονίας της εκσυγχρονιστικής επί 
της συντηρητικής μερίδας της αστικής τάξης. Επιπλέον, η δημιουργία 
ενός «πολιτισμένου» χώρου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης κατά 
τις απόκριες αποτέλεσε έκφραση της ενίσχυσης των αστών και από την 
άποψη ότι είχε έναν χαρακτήρα «ανακατάληψης» των δρόμων στις περιο-
χές όπου κατοικούσαν.

Εκτός από απόρροια της ισχύος, η επιδίωξη ενίσχυσης της ηγεμο-
νίας προέκυπτε και ως ανάγκη, ως ανταπόκριση σε νέα προβλήματα 
που προκαλούσαν ανησυχίες. ή απότομη διόγκωση του πληθυσμού της 
αθήνας τις δεκαετίες του 1870 και του 1880 συνεπαγόταν αυξημένες 
ανάγκες κοινωνικής ενσωμάτωσης των νεοφερμένων και εμπέδωσης 
κοινωνικού ελέγχου, εσωτερικευμένου ή εξωτερικού προς τα άτομα. 
στα ίδια χρόνια αυξάνονται οι σύλλογοι παρέμβασης της αστικής «κοι-
νωνίας των πολιτών» που διαπνέονται από μια διάθεση ηθικοποίησης/
πειθάρχησης των λαϊκών τάξεων.37 Δεν είναι τυχαίο, επίσης, που στο 
δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1880 πυκνώνουν οι «συντεχνίες», τα 
(ταξικά μικτά) επαγγελματικά σωματεία με στόχους τόσο τη συλλο-
γική οργάνωση και διεκδίκηση υπό την ηγεσία των (μικρο)εργοδοτών 
όσο και την αλληλοβοήθεια και καλλιέργεια νέων δεσμών κοινωνικότη-
τας και αλληλεγγύης· οι νέες θεσμοποιημένες απρόσωπες μορφές οργά-
νωσης ανταποκρίνονταν στις νέες συνθήκες που δημιουργούσε ο υπερ-

37 Μαρία Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους, αθήνα 1995. Για 
τον πειραιά (και τη μικρή χρονική καθυστέρηση του φαινομένου εκεί), βλ. Γιάννης 
Γιαν νιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά. Η συγκρότηση της αστικής τάξης, 
αθήνα 2006. ή κριτική και η παρεμβατικότητα των αστών στις δημόσιες συμπε-
ριφορές των λαϊκών τάξεων μπορούσε να αφορά πολλές άλλες δραστηριότητες του 
ελεύθερου χρόνου. ή βιβλιογραφία είναι εκτενέστατη: για ένα βορειοευρωπαϊκό πα-
ράδειγμα, βλ. Madeleine Hurd, «Class, Masculinity, Manners and Mores: Public Space 
and Public Sphere in Nineteenth-century Europe», Social Science History 24/1 (2000), 
75-110.
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διπλασιασμός της πόλης – και συγχρόνως συνέβαλλαν στην αφομοίωση  
των νεοφερμένων.38

Οι παρελάσεις (1887-1920)

οι πομπές αποτελούσαν μια κοινή πρακτική σε διάφορες περιστάσεις 
στις πόλεις της πρώιμης νεότερης εποχής τόσο στη δυτική Ευρώπη όσο 
και στην οθωμανική αυτοκρατορία. περίφημη ήταν η παρέλαση των 
συντεχνιών της Κωνσταντινούπολης, ενώ οι τεχνίτες των ευρωπαϊκών 
πόλεων συμμετείχαν σε πομπές κατά τη γιορτή της συντεχνίας τους, σε 
υποδοχές επισήμων κ.λπ.39 από τις πομπές αυτές δεν απουσίαζε το καρ-
ναβαλικό στοιχείο, ενώ οι παρελάσεις αποτελούσαν αναπόσπαστο στοι-
χείο του δυτικού καρναβαλιού των πόλεων.40 

στις περιοχές που αποτελούσαν το ελληνικό κράτος τον 19ο αιώνα δεν 
υπήρχε παράδοση αποκριάτικων παρελάσεων, και μάλλον περιορισμένες 
ήταν και οι πολιτικές και συντεχνιακές πομπές έξω από τα πρώην βενε-
τικά εδάφη.41 ωστόσο, το «πομπικό στοιχείο» υπήρχε στις μασκαράτες 
που αναπτύχθηκαν στην αθήνα κατά τον 19ο αιώνα, στις οποίες η θεατρι-
κότητα συνδυαζόταν με την κίνηση ανά την πόλη για να παρασταθεί πα-
ντού η μασκαράτα. Έχει ενδιαφέρον, επίσης, να παρατηρήσουμε ότι στη 
δεκαετία του 1880, ταυτόχρονα με τις αποκριάτικες παρελάσεις, καθιε-
ρώνονται στην αθήνα και οι προεκλογικές διαδηλώσεις· επιπλέον, στις 
πηγές μας καταγράφονται διάφορες μορφές πομπής στις γιορτές των 

38 ποταμιάνος, Οι νοικοκυραίοι. Μαγαζάτορες και βιοτέχνες στην Αθήνα 1880-1925, 
ήρά  κλειο 2015, σ. 150.

39 Suraiya Faroqhi, Κουλτούρα και καθημερινή ζωή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αθήνα 
2000, σ. 218-224· James R. Farr, Artisans in Europe, 1300-1914, Καίμπριτζ 2000,  
σ. 258-260.

40 Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe, Λονδίνο 1978, σ. 184.
41 Για τα Επτάνησα, βλ. Λεωνίδας Ζώης, Αι εν Ζακύνθω συντεχνίαι, Ζάκυνθος 1893, 

σ. 29, και αλίκη νικηφόρου, Δημόσιες τελετές στην Κέρκυρα κατά την περίοδο της βε-
νετικής κυριαρχίας 14ος-18ος αι., αθήνα 1999, σ. 48, 57-60, 183-184. το 1831, στις 
προτάσεις που υπέβαλε στον Καποδίστρια ο νικόλαος Γερακάρης για ένα είδος κα-
ταστατικού χάρτη των συντεχνιών περιλαμβανόταν η συντεταγμένη πομπή ως σώ-
μα προς το διοικητήριο και στη συνέχεια προς την εκκλησία: ήλίας αρναούτογλου, 
«“ή ιδέα της αποκαταστάσεως των συναφίων…”. Ένας διοργανισμός συναφίων του 
1831», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 36 (2002),  
205-281: 224-225, 227.
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επαγγελματικών σωματείων, που ιδρύονται επίσης στα τέλη του 19ου 
αιώνα.42 Μοιάζει, λοιπόν, οι αποκριάτικες παρελάσεις να εντάσσονται σε 
μια γενικότερη τάση ανάπτυξης της συλλογικής μετακίνησης πλήθους 
στην πόλη στα 1880-1900.

ή καθιέρωση των αποκριάτικων παρελάσεων στην αθήνα είχε σαφώς 
ως πρότυπο τις παρελάσεις που γίνονταν στην ιταλία και στη Γαλλία, σε 
πόλεις όπως η νίκαια και η Βενετία, όπου είχε αναπτυχθεί μια πλούσια 
παράδοση λαμπρών αστικών θεαμάτων και ζωηρού δημόσιου και ιδιω-
τικού εορτασμού της αποκριάς. ο αμπού είχε αναφερθεί μάλλον υποτι-
μητικά στις αθηναϊκές απόκριες του 1852: «το καρναβάλι γιορτάζεται 
στην αθήνα όπως στο πριβά, στη Μορτάν και σε όλες τις μικρές πόλεις 
του κόσμου».43 αν μια τέτοια σύγκριση θεωρούνταν κολακευτική στο 
ναύπλιο αμέσως μετά την Επανάσταση,44 στην αθήνα του τέλους του 
19ου αιώνα το ζητούμενο ήταν η αλλαγή κατηγορίας και η αναβάθμιση 
της πόλης στον φαντασιακό χάρτη των σημαντικών πόλεων του πολιτι-
σμένου κόσμου· θυμίζουμε ότι λίγα χρόνια αργότερα η αθήνα φιλοξένησε 
τους πρώτους ολυμπιακούς αγώνες. Εύγλωττοι σχετικά ήταν οι πανη-
γυρισμοί για την επιτυχία της παρέλασης του 1888, η οποία ανέδειξε την 
αθήνα σε «κέντρον και πρωτεύουσα των τοιούτων εορτών εν τη ανατο-
λή».45 ή φιλοδοξία αναβάθμισης της αθήνας αποτελούσε, βεβαίως, έκ-
φραση της νέας αυτοπεποίθησης που φαίνεται να αποκτά η αθηναϊκή 
αστική τάξη, στα συμφραζόμενα και της σημαντικής μεγέθυνσης της 
αθήνας κατά τις δεκαετίες του 1870 και του 1880. 

Επιπλέον, η επένδυση της ηγεμονίας με ευρύτερα αιτήματα και 
προσδοκίες μπορεί να έχει και κάποιες υλικές πλευρές. το ιδεώδες του 
«εξευρωπαϊσμού», ο στόχος της δημιουργίας ενός δημόσιου καρναβαλιού 

42 ποταμιάνος, Οι νοικοκυραίοι, ό.π., σ. 155-156. Βέβαια, η πρακτική της συντεχνια-
κής πομπής θα μπορούσε να είχε μείνει ζωντανή και να ακολουθούνταν άτυπα και 
παλιότερα, αλλά να μην καταγράφεται στις (φτωχές για πριν από τις δεκαετίες του 
1870-1880) πηγές μας.

43 Εντμόντ αμπού, Η Ελλάδα του Όθωνος, αθήνα χ.χ., σ. 192.
44 το 1831 ο Courrier de la Grèce πανηγύριζε για τους τόσους χορούς και σουαρέδες 

κατά το καρναβάλι στο ναύπλιο, που έκανε την πόλη να μοιάζει με «μικρή γαλλική 
ή ιταλική πόλη»: Βλαχογιάννης, «πολεμική απόκρια», Πρωία, 6 Μαρτίου 1932.

45 Νέα Εφημερίς, 7 Μαρτίου 1888· βλ. και την επόμενη μέρα την προβολή δηλώσεων 
αμερικανών περιηγητών ότι βρήκαν το αθηναϊκό καρναβάλι ανώτερο από της νά-
πολης.
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«πολιτισμένου», συνδέθηκε με ένα όραμα ένταξης της αθήνας στις μεσο-
γειακές πόλεις με σημαντικό καρναβάλι, που γινόταν πόλος προσέλκυ-
σης επισκεπτών.46 Άλλωστε η άνοδος της νίκαιας στη θέση του διεθνούς 
κέντρου των αποκριάτικων θεαμάτων ήταν πολύ πρόσφατη, και βε βαίως 
προϊόν σχεδιασμένης προσπάθειας.47 οι αθηναίοι ήδη είχαν κάποια 
εμπειρία από τα οικονομικά οφέλη τού μικρής κλίμακας τουρισμού της 
εποχής,48 και το κίνητρο της προσέλκυσης περιηγητών από το εξωτερικό, 
ομογενών από την ανατολική Μεσόγειο και επαρχιωτών από την Ελλάδα 
θα πρέπει να εμφανιζόταν αρκετά ισχυρό. ή σύνδεση της αναμόρφωσης 
της αποκριάτικης κουλτούρας με την προσέλκυση επισκεπτών στην πόλη 
και την αύξηση της κατανάλωσης ήταν έκδηλη από την πρώτη στιγμή: 
το δημοτικό συμβούλιο συνυπολόγισε, στην απόφασή του να ενισχύσει 
οικονομικά το πρώτο κομιτάτο, ότι ο τρόπος εορτασμού που επιδιώκει 
όχι μόνο «προώρισται να επιδράση επί της καλαισθησίας των πολιτών, 
να γένηται πρόξενος της αληθούς ψυχαγωγίας και τέρψεως», αλλά και 
θα «προπαρασκευάση εν τω μέλλοντι την υλικήν του τόπου ωφέλειαν».49 
Όπως το έθετε λιγότερο λόγια ένας φαρμακοποιός το 1914, έλαβε μέρος 
στον έρανο που διενεργούσε μεταξύ των μαγαζατόρων η επιτροπή διορ-
γάνωσης της παρέλασης για «να παρουσιάζονται αι αθήναι μεγαλούπο-
λις, να πίπτη χρήμα».50 το κομιτάτο του 1899 με εγκύκλιό του προς τους 

46 ή συρροή επισκεπτών σημειωνόταν και σε ιταλικές πόλεις με καρναβάλι λιγότερο 
ξακουστό, όπως το Μιλάνο· ο κόσμος από τη γύρω ύπαιθρο που επισκεπτόταν το 
καρναβάλι πρόσφερε υπολογίσιμα κέρδη στους μαγαζάτορες της πόλης: Jonathan 
Morris, The Political Economy of Shopkeeping in Milan 1886-1922, Καίμπριτζ 1993, 
σ. 127.

47 Felipe Ferreira, L’invention du carnaval au XIXe siècle: Paris, Nice, Rio de Janeiro, 
παρίσι 2014. Για την ενεργοποίηση των δήμων των μεγάλων πόλεων της ιταλίας 
με σκοπό την προσέλκυση τουριστών στα καρναβάλια τους και τον ανταγωνισμό 
μεταξύ τους στο β΄ μισό του 19ου αιώνα, βλ. Gilles Bertrand, Histoire du carnaval de 
Venise, παρίσι 2013, σ. 272 και 281.

48 Φαίνεται ότι προσέλευση επισκεπτών στην αθήνα για τις απόκριες σημειωνόταν 
και παλιότερα: αυτό μοιάζει να υπονοεί η διατύπωση της Αυγής, 6 Μαρτίου 1864, 
για «τους ξένους και τους ομογενείς, οίτινες κατά τας περιστάσεις ταύτας παρεπι-
δημούσι ενταύθα» (και θα ενοχλούνταν ίσως από ορισμένες αισχρές μεταμφιέσεις).

49 ιστορικό αρχείο δήμου αθηναίων, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο 19, πρά-
ξη 1755, 26 ιανουαρίου 1887.

50 Εμπρός, 19 Φεβρουαρίου 1914. ο Γεώργιος τσοκόπουλος, «τωρινά και περασμέ-
να», Παναθήναια, τ. ιΕ΄ (1907-1908), 278-280, διατύπωνε ρητά ένα σκεπτικό για 
την προσέλκυση τουρισμού· βλ. και επιστολή του ίδιου στην εφημερίδα Ακρόπολις,  
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αθηναίους έθετε τον στόχο να ακολουθήσει η πόλη τους το παράδειγμα 
«μικρών μέχρι της χθες ευρωπαϊκών πόλεων», που «καθίστανται κέντρα 
κοσμοπολιτικά, αναπτυσσόμενα, προαγόμενα, ευημερούντα. […] Διά 
του εξωραϊσμού, διά της μερίμνης των κατοίκων, διά της παροχής ανα-
παύσεων και τέρψεων, δι’ εορτών και πανηγύρεων προσείλκυσαν τους 
απανταχού της γης επιζητούντας τας απολαύσεις του βίου και πέραν των 
ορίων της πατρίδος». Και μαζί με «την εκπολιτιστικήν επίδρασιν των 
εορτών αυτών», «το χρήμα άφθονον θα εισρέη πανταχόθεν».51

οι παρελάσεις οργανώνονταν από ιδιώτες. Βέβαια, στη συγκρότη-
ση του πρώτου κομιτάτου το 1887 αναμίχθηκε ενεργά ο (απερχόμενος) 
δήμαρχος Δημ. σούτσος, και η ιδρυτική συνάντηση έλαβε χώρα στο δη-
μαρχείο.52 Γενικά όμως ο δήμος, όπως προκύπτει και από τα πρακτικά 
του δημοτικού συμβουλίου που συμβουλευτήκαμε για τα έτη 1887-1920, 
δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες για τις παρελάσεις, αλλά ανταποκρινόταν σε 
αιτήματα ιδιωτικών φορέων όπως τα «κομιτάτα», ο «όμιλος εορτών» 
κ.λπ. για χρηματοδότησή τους, για τον «όσον ένεστι πανηγυρικότερον 
εορτασμόν των αποκριών».53 ή υλική συνδρομή του δήμου, πάντως, φαί-

1 Φεβρουαρίου 1909· Κουρτίδης, «αθηναϊκά χρονικά», ό.π., 59-60· Εστία, 14 Φε-
βρουαρίου 1899· Εφημερίς των Κυριών, 13 Φεβρουαρίου 1900· θεόδωρος Βελλια-
νίτης, «αι απόκρεω του 1888», Εμπρός, 3 Μαρτίου 1925· Εμπρός, 26 Φεβρουαρί-
ου 1927. Μπορεί να βρει κανείς να απασχολεί κάποιες εφημερίδες η προσέλευση 
επισκεπτών για τις από κριες και να αναγράφουν σχετικές ειδήσεις: Νέα Εφημερίς, 
22 Φεβρουαρίου και 8 Μαρτίου 1888· Αιών, 1 Μαρτίου 1888· Εσπερινή Ακρόπολις, 
8 Φεβρουαρίου 1898· Άστυ, 10 Φεβρουαρίου 1899· Εστία, 18 Φεβρουαρίου 1899· 
Παλιγγενεσία, 19 Φεβρουαρίου 1899· Νέον Άστυ, 17 Φεβρουαρίου 1902· Καιροί, 18 
Φεβρουαρίου 1903. το Σκριπ, 19 Φεβρουαρίου 1902, σχολίαζε ότι «αι εορταί των 
απόκρεω γίνονται προπαντός διά δύο λόγους: διά να ευθυμήση η πόλις, ο λαός όλος 
και διά να γίνη κίνησις εις το εμπόριον». Βλ. και Καιροί, 6 Φεβρουαρίου 1909.

51 Εστία, 19 ιανουαρίου 1899.
52 Γιάννης Καιροφύλας, Η Αθήνα και οι Αθηναίοι 1834-1934, αθήνα χ.χ. [1981;],  

σ. 125.
53 ιστορικό αρχείο Δήμου αθηναίων, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο 49, 

πράξη 2642, 20 ιανουαρίου 1914, για το παράθεμα· βλ. και Βιβλίο 19, πράξη 1755, 
26 ιανουαρίου 1887· Βιβλίο 20, πράξη 189, 30 ιανουαρίου 1888· Βιβλίο 23, πράξη 
2076, 4 Φεβρουαρίου 1891· Βιβλίο 44, πράξη 1444, 19 ιανουαρίου 1911. το 1899 το 
δημοτικό συμβούλιο ψήφισε γενναία επιχορήγηση του κομιτάτου με 2.000 δραχμές, 
χωρίς να καταγράφεται η διαφωνία κάποιου, αλλά ο νομάρχης την ακύρωσε: Βιβλίο 
30, πράξεις 2544, 2560 και 2587, 8 ιανουαρίου, 15 ιανουαρίου και 15 Φεβρουα-
ρίου 1899. το πιθανότερο είναι ότι η ενέργεια του νομάρχη υπαγορεύτηκε από την 
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νεται ότι ήταν κρίσιμη για την οργανωμένη διεξαγωγή του δημόσιου 
εορτασμού: το 1912, για παράδειγμα, όταν απέρριψε σχετικό αίτημα της 
Ένωσης Ελλήνων δραματικών συγγραφέων, δεν έγινε παρέλαση.54 αυτό 
που θα δοκιμάσει ο δήμος, ορισμένες χρονιές, είναι να οργανώσει τον κα-
θιερωμένο χορό μεταμφιεσμένων στο δημοτικό θέατρο, προσδοκώντας 
σε έσοδα που θα διετίθεντο «υπέρ των απόρων» το 1901 και το 1902 ή 
για τις παιδικές κατασκηνώσεις στη Βουλιαγμένη το 1917.55 Γενικά, 
πάντως, φαίνεται ότι πολλοί συμμερίζονταν την εκτίμηση ότι «ο χορός 
θα ναυαγήσει εάν δοθή υπό του δήμου», και ως κανόνας θα παραμείνει 
η αποφυγή άμεσης ανάμιξής του.56 την κυρίαρχη αντίληψη της εποχής 
εξέφραζε ο «Χρονογράφος» της Εστίας το 1891: η απόκρεως μπορούσε 
να εορταστεί «αξιοπρεπώς και κοσμίως» μόνον «όταν αναλάβη τον διορ-
γανισμόν των εορτών η ιδιωτική πρωτοβουλία».57

εκτίμησή του ότι το ποσό αυτό δεν δικαιολογούνταν από τα πενιχρά οικονομικά του 
δήμου. παρομοίως, το 1891, όταν το οικονομικό πρόβλημα του δήμου ήταν ακό-
μη μεγαλύτερο, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να ενισχύσει την οργάνωση του 
εορτασμού με 1.500 δραχμές, αλλά ο νομάρχης ακύρωσε την απόφαση: Εφημερίς 
των Συντεχνιών, 8 και 16 Φεβρουαρίου 1891. στην περίπτωση αυτή καταγράφηκε η 
διαφωνία δύο δημοτικών συμβούλων (1891, ό.π.). το 1909 στην Εταιρεία Εορτών 
και Δια κοσμήσεων δόθηκαν χρήματα για να οργανώσει τόσο την αποκριάτικη παρέ-
λαση όσο και τη γιορτή της 25ης Μαρτίου: Βιβλίο 42, πράξη 656, 25 Φεβρουαρίου 
1909. Δεν εντοπίσαμε τη διαδικασία με την οποία ανέλαβε η Μουσική Εταιρεία τον 
εορτασμό του 1901: Βιβλίο 33, πρακτικά «εκ της συνεδριάσεως 19ης ιανουαρίου 
1901».

54 ιστορικό αρχείο Δήμου αθηναίων, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο 46, 
πρά ξη 1824, 29 Δεκεμβρίου 1911. Φαίνεται ότι κάτι παρόμοιο συνέβη το 1891, 
όταν ο νομάρχης ακύρωσε τη χρηματοδότηση του κομιτάτου από τον δήμο.

55 ιστορικό αρχείο Δήμου αθηναίων, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο 33, 
πράξη 1162, 16 ιανουαρίου 1901, και πρακτικά «εκ της συνεδριάσεως 19ης ιανου-
αρίου 1901»· Βιβλίο 34, πράξη 1830, 25 ιανουαρίου 1902· Βιβλίο 51, πράξη 1208, 
20 ιανουαρίου 1917.

56 ιστορικό αρχείο Δήμου αθηναίων, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο 36, 
πράξη 54, 16 ιανουαρίου 1904 (δημοτικός σύμβουλος Χρηστοφής). Μοναδική εξαί-
ρεση πιο ενεργητικής εμπλοκής που εντοπίσαμε είναι ακριβώς κατά το 1904 (ό.π.), 
οπότε συζητιέται η δημιουργία επιτροπής που θα «έλθη εις συνεννόησιν μετά των 
εμπόρων περί των αποκρέω».

57 Χρονογράφος, «ή απόκρεως», Εστία 1891, 140-141. πρέπει να αναφέρουμε, πά-
ντως, και μια παλιότερη πρωτοβουλία του δήμου να εμπλακεί στον εορτασμό της 
αποκριάς, πρωτοβουλία που παραμένει μεμονωμένη στις πηγές και οφειλόμενη 
στις εξαιρετικές περιστάσεις του επίσημου εορτασμού της εικοσιπενταετηρίδας 
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οι επιτροπές ιδιωτών που οργάνωναν τον εορτασμό της αποκριάς με 
παρέλαση και άλλα θεάματα αποκλήθηκαν αρχικά «κομιτάτα»,58 και η 
ονομασία συνέχισε να χρησιμοποιείται και όταν τον ρόλο αυτό ανέλαβαν 
άλλα σχήματα. τα κομιτάτα ήταν μια σαφώς αστική υπόθεση, όπως γί-
νεται εμφανές κι από μια επιπόλαιη ματιά στα ονόματα των ανθρώπων 
που κατά καιρούς αναφέρεται ότι τα στελέχωναν: σερπιέρης, ραγκαβής, 
Βαλαωρίτης, Ζαχαρίου, σκουζές, τραπεζίτες όπως ο πεσμαζόγλου και 
ο στρέιτ, έμποροι όπως οι Μαλανδρίνος, τσάτσος, Κοτζιάς, ν. Κανελ-
λόπουλος, ακριβός, Κονταράτος, Ζαχαρίας, Κασδόνης, Μανέας, ο ιδιο-
κτήτης της «Μεγάλης Βρετανίας» Λάμψας, ο πρόεδρος της αθηναϊκής 
Λέσχης Λελές σούτσος, οι κυρίες νεγρεπόντη και Μελά κ.ά.59 ο λόγος 
στα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου της αθήνας το 1887 είναι για 
«επιτροπή εμπόρων».60 Χαρακτηριστική για τη σχέση των κομιτάτων με 
το εγχείρημα του αστικού εκσυγχρονισμού –και πάντως με μια συγκε-
κριμένη μερίδα της αστικής τάξης– μπορεί να θεωρηθεί η αποκλειστική 

της ανάρρησης του Όθωνα στον θρόνο της Ελλάδας. το 1858 ο δήμαρχος Γεώργιος 
σκούφος οργάνωσε δημοτικό χορό στο θέατρο και χρηματοδότησε τους ελληνορά-
πτες της πόλης για να χορέψουν, προφανώς με εντυπωσιακές φουστανέλες, δημοτι-
κούς χορούς στα Κούλουμα: Αιών, 3 Φεβρουαρίου 1858, και Αυγή, 5 Φεβρουαρίου 
1858· απόσπασμα από την τελευταία παραθέτει ο Βλαχογιάννης, «Μασκαράδες και 
πολίται στις Κολώνες να βρεθείτε», Μπουκέτο, 19 Μαρτίου 1931, 276. ο Αιών, 27 
ιανουαρίου 1858, αναφέρει και «δημοτικό γεύμα» την Κυριακή των απόκρεω με 
ψητά αρνιά στο θησείο, μία ημέρα μετά την επέτειο της εικοσιπενταετηρίδας.

58 ακολουθώντας, βεβαίως, την ορολογία που είχε εισαχθεί σε ιταλικές πόλεις, στη 
νίκαια αλλά και στην Κολωνία: Ferreira, L’invention du carnaval, ό.π., σ. 194, και 
Brophy, Popular Culture, ό.π., σ. 176. Για τις commités που οργάνωναν τις απόκριες 
στο παρίσι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, πιο ταπεινές κοινωνικά καθότι συνοι-
κιακές, αλλά παρ’ όλ’ αυτά αποτελούμενες από τους τοπικούς «πρόκριτους», βλ. 
Alain Faure, Paris Carême-prenant. Du carnaval à Paris au XIXe siècle, παρίσι 1978.

59 Άστυ, 1 Φεβρουαρίου 1887· Αιών, 14 ιανουαρίου 1888· Άστυ, 3 Μαρτίου 1899· Ακρό-
πολις, 7 Φεβρουαρίου 1900· Εμπρός, 16 Φεβρουαρίου 1901· Σκριπ, 26 ιανουαρίου 
1908· Ακρόπολις, 27 και 29 ιανουαρίου, και 8 Φεβρουαρίου 1909 και 9 ιανουαρίου 
1912· Εμπρός, 18 ιανουαρίου 1914· Δημήτριος σκουζές, Η Αθήνα που έφυγε [βιβλίο 
πρώτο], αθήνα 19652, σ. 68. Για καταλόγους των αστών που συνεισέφεραν στους 
εράνους που πραγματοποίησε το κομιτάτο για τη διενέργεια των εορτών, βλ. Ακρό-
πολις, 19 ιανουαρίου 1900· Σκριπ, 20 ιανουαρίου 1908· αθήναι, 27 Φεβρουαρίου 
1910.

60 ιστορικό αρχείο δήμου αθηναίων, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο 19, πρά-
ξη 1755, 26 ιανουαρίου 1887.
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σχεδόν σύνθεση των κομιτάτων του 1888 και του 1890 από οπαδούς του 
τρικούπη.61

Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε πληροφορίες για τον τρόπο με τον 
οποίο συγκροτούνταν και λειτουργούσαν τα κομιτάτα: υποθέτουμε ότι 
κάποια από τα μέλη τους ήταν πιο δραστήρια και αυτά που έπαιρναν την 
πρωτοβουλία, φαίνεται όμως ότι όλα τα μέλη συμμετείχαν ενεργά στη 
συλλογή χρημάτων και στις συνεννοήσεις. το 1899, για παράδειγμα, στις 
επισκέψεις σε καταστηματάρχες για συλλογή χρημάτων συντρόφευε τον 
νεαρό συγγραφέα και δημοσιογράφο Γ. τσοκόπουλο ο επιχειρηματίας 
Γ. σκουζές.62 τα κομιτάτα δεν αποτελούσαν μια σταθερή δομή,63 αλλά 
ιδρύο νταν επί τούτω στις αρχές της χρονιάς, πιθανόν με συνεννοήσεις που 
γίνονταν στο περιθώριο των χορών που δίνονταν στα αρχοντόσπιτα τον 
Δεκέμβριο και τον ιανουάριο. Κομιτάτα δραστηριοποιήθηκαν την περίο-
δο 1887-1890 και το 1892, ενώ το 1894 και το 1896 πήρε την πρωτοβου-
λία να δώσει βραβεία σε μασκαράτες το κέντρο «Βαριετέ».64

Μετά από μια περίοδο διάλυσης, πιθανόν λόγω της οικονομικής κρί-
σης και σίγουρα λόγω της έμφασης στους ολυμπιακούς αγώνες το 1896 
και του πολεμικού κλίματος το 1897, την οργάνωση της αποκριάτικης 
διασκέδασης ανέλαβε το 1899 η Μουσική Εταιρεία, ένας σύλλογος υπό 
τους Μ. νεγρεπόντη, Γ. σκουζέ και περ. Βαλαωρίτη που πέρα από την 
οργάνωση συναυλιών περιελάμβανε στους κόλπους του και «τμήμα εορ-
τών». ο Γ. τσοκόπουλος παρουσιαζόταν ως ο ιθύνων νους τής όλης προ-
σπάθειας – η οποία μετά από μια εντυπωσιακή αρχή εγκαταλείφθηκε 
το 1902 υπό μάλλον άδικες καταγγελίες για κακοδιαχείριση και μάλλον 
δίκαιες κατηγορίες για αποτυχημένη και αδιάφορη παρέλαση.65 ή Μου-

61 Άστυ, 6 και 13 Μαρτίου 1888· Σύλλογος, 9 Φεβρουαρίου 1890. ο δήμαρχος Δημή-
τριος σούτσος, που ενίσχυσε την πρωτοβουλία το 1887, ήταν τρικουπικός· ο νομάρ-
χης που ακύρωσε το 1891 τη χορήγηση μεγάλου ποσού στο κομιτάτο ήταν δηλιγιαν-
νικός.

62 τσοκόπουλος, «τωρινά και περασμένα», ό.π.
63 αυτό υποδεικνύουν πληροφορίες του τύπου ότι το 1889 άργησε να συσταθεί κομι-

τάτο (αλλά πρόλαβε να δράσει, σε αντίθεση με το 1908, οπότε διαλύθηκε άπρακτο): 
Ακρόπολις Φιλολογική, 26 Φεβρουαρίου 1889· τσοκόπουλος, «τωρινά και περασμέ-
να», ό.π.

64 Εφημερίς, 28 Φεβρουαρίου 1894, και Άστυ, 6 Φεβρουαρίου 1896.
65 τσοκόπουλος, «τωρινά και περασμένα», ό.π.· Διονύσιος Λαυράγκας, Τ’ απομνημο-

νεύματά μου, αθήνα χ.χ. [1939], σ. 108 και σ. 128· Εμπρός, 16 Φεβρουαρίου 1901· 
Νέον Άστυ και Σκριπ, 19 Φεβρουαρίου 1902. σύμφωνα με τον αναδρομάρη, «Διά της 
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σική Εταιρεία οργάνωσε και την επόμενη χρονιά τον χορό στο δημοτικό 
θέατρο, τον οποίο είχε ξεκινήσει επίσης το 1899, για να περάσει αυτός 
το 1905 στα χέρια του συνδέσμου συντακτών.66 οι δημοσιογράφοι ήταν 
αυτοί που πήραν την πρωτοβουλία να επανιδρύσουν και το κομιτάτο το 
1907, το οποίο ονομαζόταν στο εξής «Εταιρεία Εορτών και Διακοσμή-
σεων», αλλά συγχεόταν ενίοτε με τον σύνδεσμο συντακτών στις πηγές 
μας λόγω της έντονης παρουσίας των δημοσιογράφων και εκδοτών σ’ αυ-

βίας», Εστία, 19 Φεβρουαρίου 1914, η Μουσική Εταιρεία «διέθετε μεγάλα ποσά και 
έφερε μίαν παροδικήν κίνησιν».

66 Άστυ, 2 Μαρτίου 1899· Καιροί, 18 Φεβρουαρίου 1903· Εμπρός, 16 Φεβρουαρίου 1903 
και 1 Μαρτίου 1905· βλ. και Δημήτριος Λαμπίκης, Τα 100 χρόνια του δήμου Αθη-
ναίων, αθήναι 1938, σ. 53-58. 

εικονά 10. Γεώργιος Β. τσοκόπουλος. Φωτογραφία από το περιοδικό Ελλάς, 9 Μαρτίου 
1908. ο Γεώργιος π. τσοκόπουλος (1870-1923) έγινε από νεαρή ηλικία επαγγελματίας 
γραφιάς, δουλεύοντας σε εφημερίδες ως δημοσιογράφος και γράφοντας θεατρικά έργα 
(δράματα και κωμειδύλλια, αλλά και την πολύ επιτυχημένη σειρά επιθεωρήσεων «πα-
ναθήναια»). πολυγραφότατος συγγραφέας διηγημάτων και ιστορικών μελετών, αλλά 
και γνωστός στην κοινωνική ζωή της αθήνας και κάτοικος της ζωντανής συνοικίας της 
νεάπολης, ο τσοκόπουλος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση των αποκρι-
άτικων εορτασμών στα 1899-1909, πείθοντας τη Μουσική Εταιρεία και τον σύνδεσμο 
συντακτών να εμπλακούν στην οργάνωσή τους, συμμετέχοντας σε επιτροπές εράνων, 

εκτελώντας χρέη γραμματέα της οργανωτικής επιτροπής του 1909.


