
Γυναίκες πρόσφυγες εργάζονται σε υφαντουργείο, 1922

Το κείμενο που ακολουθεί είναι ελεύθερη απόδοση-περί-
ληψη μέρους του βιβλίου «Γυναίκες Εργάτριες στην Ελλη-
νική βιομηχανία και Βιοτεχνία (1870-1922)» της Ζιζής Σα-
λίμπα και εστιάζει στις απαρχές της φιλανθρωπικής δρα-
στηριότητας στην Ελλάδα, τους λόγους που τη γέννησαν, 
τους σκοπούς και τα έργα της. Βρισκόμαστε στην περίοδο 
που η Ελλάδα, ως φρέσκο έθνος-κράτος που είναι, έρχεται 
αντιμέτωπη με τα ζητήματα πειθάρχησης της επίσης φρέ-
σκιας και ποικιλόμορφης εργατικής της τάξης. Σλαβόφω-
νοι, Αλβανόφωνοι, Ελληνόφωνοι και Τουρκόφωνοι, (στην 
πλειοψηφία τους αγροτικοί πληθυσμοί) συνθέτουν την 
εγχώρια εργατική τάξη της οποίας η ένταξη στη μισθω-
τή εργασία και η απόκτηση εθνικής συνείδησης έπρεπε 
να ξεκινήσει ουσιαστικά από το μηδέν. 

Σε αυτά τα ζητήματα έρχεται να προσφέρει σημαντι-
κό χέρι βοήθειας η έντονη φιλανθρωπική δραστηριότη-
τα στην οποία πρωτοστατούν γυναίκες, επιφανή μέλη της 
αστικής τάξης. Οι γυναίκες αυτές θέτουν ως κύριο αποδέ-
κτη του φιλανθρωπικού τους έργου τις γυναίκες της ερ-
γατικής τάξης, τις οποίες πασχίζουν να μετατρέψουν από 
αγρότισσες σε πειθαρχημένες εργάτριες και μητέρες ικα-
νές να αναθρέψουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τα εθνι-
κά ιδεώδη. Παρακάτω θα δούμε πώς το φιλανθρωπικό 
έργο αυτών των γυναικών ήταν από τα βασικά εργαλεία 
της αναδυόμενης αστικής τάξης για τη χειραγώγηση των 
πληθυσμών αυτών με σκοπό η ένταξή τους στην παρα-
γωγή να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.

 

Η σύνθεση του πληθυσμού των πόλεων  
Στη περίοδο 1870-1920 η γεωγραφική έκταση του νεοσύ-
στατου ελληνικού κράτους υπερδιπλασιάζεται. Η επέκτα-
ση των εδαφών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του πλη-
θυσμού της χώρας από 1.457.894 κατοίκους σε 5.021.790. 
Την ίδια χρονική περίοδο παρατηρείται και μια εντατικο-
ποίηση των μεταναστευτικών ροών από την ύπαιθρο στις 
πόλεις με αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού των 
πόλεων από 14% επί του συνόλου το 1870  να φθάνει το 

27% το 1920. Η αύξηση αυτή του αστικού πληθυσμού γί-
νεται ακόμα πιο έντονη στις μεγάλες πόλεις και ιδιαίτε-
ρα στο συγκρότημα Αθηνών - Πειραιώς όπου από 60.000 
κατοίκους το 1870 φτάνει τους 453.000 το 1920. Οι μετα-
νάστες που καταφτάνουν στις πόλεις προέρχονται από 
αγροτικές περιοχές, τα νησιά αλλά και από τη Βουλγαρία 
τη Ρωσία και τη Σερβία.

Τα ζήτηματα πειθάρχήσης της εργατικής 
τάξης και η καινοτόμος φιλανθρωπία
Στα τέλη του 19ου αιώνα έχουμε λοιπόν αύξηση του πλη-
θυσμού των πόλεων και συνάμα το σχηματισμό της ερ-
γατικής τάξης από πληθυσμούς της υπαίθρου. Το 1870 
είναι η χρονιά που εμφανίζονται για πρώτη φορά εργά-
τριες στις επίσημες απογραφές και την επόμενη δεκα-
ετία (1880-1890), λόγω των μεγάλων έργων υποδομής 
στη χώρα (το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και η κα-
τασκευή της διώρυγας της Κορίνθου), η έλλειψη εργα-
τών στη βιομηχανία οδηγεί σε νέα μεταναστευτικά ρεύ-
ματα από την Ιστανμπούλ και τη Μ.Ασία καθώς και σε 
αύξηση του αριθμού των γυναικών εργατριών. Οι κυριό-
τεροι κλάδοι της βιομηχανίας στους οποίους εργάζονται 
γυναίκες την περίοδο αυτή είναι η υφαντουργία, η βιο-
μηχανία τροφίμων και καπνού και τα εργοστάσια ετοί-
μων ενδυμάτων (φασόν). 

Βέβαια, η μετάτροπη των αγροτών και των μετανα-
στών από τις γύρω περιοχές σε εργάτες δεν είναι ούτε 
αυτόματη ούτε ομαλή διδικασία. Το νεοσύστατο καπι-
ταλίστικο σύστημα αποτελεί μια εντελώς διαφορετι-
κή μορφή κοινωνικής οργάνωσης από αυτήν που γνω-
ρίζουν οι πληθυσμοί αυτοί. Απαραίτητες προϋποθέσεις 
λοιπόν για την εκμετάλλευση της εργατικής τους δύνα-
μης είναι η αποβολή των συνηθειών της ζωής στην ύπαι-
θρο, η ένταξη τους στη ζωή στην πόλη και η πειθάρχη-
ση τους στη δουλειά στο εργοστάσιο. 

Ένα ζήτημα που προκύπτει σχεδόν άμεσα κατά την 
ένταξη των πληθυσμών αυτών στο καπιταλιστικό σύ-

στημα κοινωνικής οργάνωσης είναι αυτό της επιβολής 
διαχωριστικών γραμμών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
βίου. Στην αγροτική ζωή το μεγάλωμα των παιδιών, οι 
κοινωνικές σχέσεις και οι δουλειές στο χωράφια προέκυ-
πταν ως αναγκαιότητα και συνέβαιναν παράλληλα στον 
ίδιο τόπο και χρόνο χωρίς σαφείς διαχωρισμούς. Αντί-
θετα, η μισθωτή εργασία και η ζωή στην πόλη επιβάλλει 
το διαχωρισμό και τον καταμερισμό των εργασιών με-
ταξύ δημόσιου βίου (δουλειά στο εργοστάσιο) και ιδιω-
τικού βίου (οικογένεια, νοικοκυριό, μεγάλωμα παιδιών). 
Άρα η απόσπαση υπεραξίας από τη δουλειά στο εργο-
στάσιο σημαίνει ότι είναι αναγκαία και η οργάνωση της 
ζωής των αγροτών με βάση αυτόν το σαφή διαχωρισμό 
και κατά συνέπεια και τις νέες κοινωνικές δομές και σχέ-
σεις  που αυτός περιλαμβάνει.

Ταυτόχρονα με την επιβολή διαχωριστικών γραμμών 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού βίου ένα δεύτερο ζήτη-
μα που προκύπτει είναι και η πειθάρχηση των εργατών 
σε μία ολότελα διαφορετική αντίληψη του χρόνου. Στο 
εργοστάσιο ο χρόνος μετράει διαφορετικά  από ό,τι στις 
αγροτικές εργασίες. Στην ύπαιθρο οι εποχές διαδέχονται 
η μία την άλλη και καθορίζουν τις αντίστοιχές εργασίες 
που πρέπει να γίνουν και αυτές με τη σειρά τους καθορί-
ζουν το χρόνο που χρειάζεται να καταβληθεί. Άρα έχου-
με μια εποχιακή αντίληψη του χρόνου. Αντίθετα, στο ερ-
γοστάσιο ο χρόνος είναι ωρολογιακός και καθορίζει τη 
δουλειά που πρέπει να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι τα σώμα-
τα πρέπει να μάθουν να πειθαρχούν στο ρυθμό των μη-
χανημάτων και οι κινήσεις τους να είναι μελετημένες και 
ακριβείς. Ο στόχος εδώ είναι η εντατικοποίηση της ερ-
γασίας και η αύξηση της αποδοτικότητας, άρα οι εργά-
τες πρεπει να μάθουν να μετρούν και να υπολογίζουν το 
χρόνο με βάση το ωράριο. Η πειθάρχηση, λοιπόν,  των 
εργατών στο ρολόι είναι άλλη μία απαραίτητη προϋπό-
θεση  για την ένταξη τους στην παραγωγή. 

Προς απάντηση τέτοιων ακριβώς ζητημάτων πειθάρ-
χησης διαμορφώνεται στις πόλεις μια «νέου τύπου» φι-
λανθρωπία η οποία έχει κύριο αποδέκτη τις γυναικες-

Γυναίκες του τότε, Γυναίκες του ποτέ 

το φιλανθρωπικό έργο 
των αρχών του αιώνα

μία επένδυση εξαιρετικά αποδοτική

είναι από τη μια που η συνήθης αφήγηση της ιστορίας θέλει τις γυναίκες για 
κομπάρσους· είναι από την αλλή που κι εμείς παρασυρόμενες από τα σπουδαία 
κατορθώματα των φεμινιστικών κινημάτων, ή μερικές φορές και από ευκολία, 
θεωρούμε πως η ιστορία των γυναικών είναι μόνο η ιστορία των κινημάτων τους 
και αυτή πρέπει να ψαχουλεύουμε· όμως, όπως για κάθε τόπο, έτσι και για 
τούτον εδώ, οι γυναίκες δεν υπήρξαν ποτέ κομπάρσοι της ιστορίας· 
οι γυναίκες του τότε όπως και πάντα παράγουν και αναπαράγουν 
την κινητήριο δύναμη του κόσμου τούτου, την εργατική.

 έμφυλες μάχες στο γαλανόλευκο οικόπεδο
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εργάτριες και δραστηριοποιείται με κεντρικό στόχο την 
ένταξη των γυναικών αυτών στη ζωή στην πόλη και τη 
μισθωτή εργασία. Η νέου τύπου φιλανθρωπία αποτελεί-
ται από σωματεία τα οποία απαρτίζουν αστές επώνυμες 
κυρίες. Το φιλανθρωπικό τους έργο περιλαμβάνει την 
παροχή μισθωτής εργασίας, την επαγγελματική εκπαί-
δευση, τη μόρφωση και την αγωγή των λαϊκών στρω-
μάτων με σκοπό την άνοδο της παραγωγικότητας τους.  
Ο χαρακτηρισμός «νέου τύπου» πηγάζει από το γεγονός 
ότι οι φορείς του φιλανθρωπικού έργου είναι η αστική 
τάξη που ενδιαφέρεται προφανώς για την αποδοτικό-
τητα της επένδυσής της ενώ η «παραδοσιακή» φιλαν-
θρωπία είχε κεντρικό φορέα την εκκλησία και αποδέκτη 
τους εν γένει φτωχούς και αναξιοπαθούντες.

Ο Φιλανθρωπικός Λόγος
Μέσω των νέων αυτών φορέων βλέπουμε για πρώτη 
φορά να αναπτύσσεται συγκροτημένα λόγος που έχει 
ως στόχο την προπαγάνδιση της φιλανθρωπίας και τη 
διάδοση των κυρίαρχων ιδεολογιών και αντιλήψεων 
γύρω από αυτή. Το περιοδικό «Η εφημερίς των Κυριών» 
αναδεικνύεται σε κατεξοχήν φορέα του φιλανθρωπικού 
λόγου. Η συντακτική ομάδα αποτελείται από παιδαγω-
γούς και αστές διανοούμενες με επικεφαλής την Καλλιρ-
ρόη Παρρέν, πρώην διευθύντρια του ελληνικού παρθε-
ναγωγείου στην Οδησσό και παντρεμένη με τον Ιωάννη 
Παρρέν ιδρυτή του αθηναϊκού πρακτορείου ειδήσεων. 

 «Η εφημερίς των Κυριών» μέσα από μια μακροσκε-
λή σειρά άρθρων στοιχειοθετεί την εικόνα της αστικής 
τάξης για τις εργάτριες ως «πτωχές» ή «δύστυχες κόρες» 
ταυτίζοντάς τες με τους αναξιοπαθούντες. Μέσα από τα 
άρθρα του περιοδικού, η μητρότητα και η οικογένεια 
αναδεικνύονται ως οικουμενικές αξίες μέσω των οποίων 
θα συντελεστεί η αναγέννηση του έθνους. Κύριο μέλη-
μα είναι η «καταπολέμηση της φτώχειας» και «της αμά-
θειας των γυναικών και κορασίων του λαού» που είναι οι 
αιτίες της αγριότητας των ηθών, της παράλυσης των δε-
σμών της οικογένειας και της μη εκπλήρωσης των μη-
τρικών τους καθηκόντων καθώς σύμφωνα με την κυρί-
αρχη ιδεολογία «η μητρική φροντίδα δεν βασίζεται σε 
ένστικτα αλλά στη μόρφωση και καλλιέργεια των γυναι-
κών». Για κάθε νεοσύστατο έθνος-κράτος, όπως το ελ-
ληνικό, η πειθάρχηση των εργατών στη μισθωτή εργα-

σία δεν μπορεί να συντελεστεί αποκλειστικά στη σφαί-
ρα του εργοστασίου. Βασικές προϋποθέσεις είναι η κα-
τασκευή κοινωνικών δομών, όπως η πυρηνική οικογέ-
νεια και ιδεολογιών (εθνική συνείδηση, πατρίδα, μητρό-
τητα κλπ). Σε ένα άρθρο της η Καλλιρρόη Παρρέν επι-
σημαίνοντας την αναγκαιότητα της μόρφωσης των γυ-
ναικών γραφεί πως «γλώσσα των χωρικών παίδων μέ-
χρι σήμερον εις τα πρόθυρα των Αθηνών και εν μεσαις 
Αθήναις είναι η Αλβανικήν» (1887). Η απόκτηση εθνικής 
συνείδησης λοιπόν είναι θεμελώδες ζήτημα της αστικής 
τάξης, το οποίο σύμφωνα με τις συντάκτριες της εφημε-
ρίδας, μπορεί να λυθεί μόνο αν η γυναίκα-μάνα είναι ικα-
νή να μεγαλώσει τα παιδιά της σύμφωνα με τα εθνικο-
χριστιανικά ιδεώδη.

Οι δραστηριότητες
Τα φιλανθρωπικά σωματεία των Κυριών ιδρύουν σε με-
γάλες πόλεις (Αθήνα, Πειραιά Πάτρα και Λάρισα) Εργα-
στήρια Απόρων Γυναικών και Κυριακά Σχολεία, τα οποία 
διευθύνουν τα ίδια τα μέλη των σωματείων και εργά-
ζονται γυναίκες ως μαθητευόμενες, αρχικά χωρίς αμοι-
βή και στη συνέχεια, εφόσον κριθούν κατάλληλες, ως 
μισθωτές. Τα ιδρύματα αυτά σύμφωνα με τις επιταγές 
του φιλανθρωπικού λόγου της εποχής (καταπολέμηση 
της φτώχειας και της αμάθειας των γυναικών) συνδυά-
ζουν την παροχή εργασίας με τη διδασκαλία ανάγνω-
σης και γραφής και μαθήματων υγιεινής και μητρικής 
φροντίδας. 

Τα Εργαστήρια Απόρων Γυναικών
Στα εργαστήρια αυτά γίνονται μαθήματα ανάγνωσης και 
γραφής και θρησκευτικών στις εργάτριες αλλά κυρίως 
διατείνονται ότι παρέχουν στις γυναίκες «επαγγελματι-
κή κατάρτιση» σε τομείς όπως η υφαντική, η ραπτική, 
η κατασκευή δαντελών και κεντημάτων που είναι και οι 
κυριότεροι τομείς απασχόλησης των γυναικών στη βιο-
μηχανία. Οι μαθητευόμενες στα εργαστήρια δεν αμείβο-
νται για τη δουλειά τους. Εφόσον ολοκλήρώσουν τη μα-
θητεία τους και εφόσον κριθούν άξιες εργάζονται κανο-
νικά στα διάφορα τμήματα του εργαστηρίου ως μισθω-
τές εργάτριες. Αλλά ακόμα και τότε η αμοιβή τους είναι 
μικρή για τα δεδομένα της εποχής και δίδεται σύμφωνα 

Οι φορείς της φιλανθρωπίας
Οι  κεντρικοί φορείς του φιλανθρωπικού έργου είναι σωματεία, τα συμβούλια των οποίων απαρτίζονται  
κυρίως από αστές, επώνυμες γυναίκες, συζύγους επιχειρηματιών, πολιτικών, τραπεζιτών και επιφανών 
ομογενών. Η στενή σχέση και η απόλυτη ταύτιση των συμφερόντων της αστικής τάξης με τα σωματεία 
αυτά γίνεται ξεκάθαρη αν δούμε ποιες ήταν οι γυναίκες που συμμετείχαν σε ένα τυπικό παράδειγμα 
φιλανθρωπικού σχήματος, όπως αυτό του «Συλλόγου κυριών υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως».  

Ζωή Βαλτατζή. Φαναριώτισα, κόρη του γιατρού του σουλτάνου, παντρεμένη με τον Ευάγγελο Βαλτατζή, 
μέλους πολυπληθούς οικογένειας τραπεζιτών  και επιχειρηματιών. 

Αλεξανδρίνα Παπούδωφ. Σύζυγος του Αριστείδη Παπούδωφ, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στον τραπε-
ζικό όμιλο Βαλτατζή και Συγγρού, μέτοχος της Α.Ε. Σιδηρόδρομοι Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου.

Ελένη Γ. Σκουζέ. Σύζυγος του μεγαλοεπιχειρηματία και τραπεζίτη Γεωργίου Σκουζέ. Ο Γεώργιος Σκουζές 
συμμετείχε και αυτός στη δημιουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Ελένη Παπαρρηγοπούλου. Μεγαλοαστή, σύζυγος του γενικού πρόξενου της Ρωσίας στην Ελλάδα, Ιω-
άννη Παπαρρηγόπουλου.

 Σοφία Σλήμαν. Παιδαγωγός, απόφοιτος Αρσακείου, σύζυγος του αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν.

Ο σύλλογος τελούσε υπό την προστασία της Α.Μ. της βασίλισσας

Γυναίκα σε αγροτικές δουλειές, μαζί με το παιδί, 1922

Εργάτριες στα κλωστήρια Ναούσης, 1937

Εργάτριες κλωστουφαντουργείου μπροστά από τους 
αργαλειούς τους μαζί με τον επόπτη τους, Νεα Ιωνία, 1923
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με την παραγωγικότητα και όχι το χρόνο εργασίας . Επί-
σης υπάρχουν και εξωτερικές εργάτριες που δουλεύουν 
από το σπίτι και πληρώνονται με το κομμάτι. Τα εργα-
στήρια έχουν δομή ιεράρχησης όμοια με αυτήν του ερ-
γοστασίου: επιστάτες, αρχιεργάτριες, υφάντριες και ερ-
γάτριες. Έτσι, συμβάλλουν σημαντικά στη προσπάθειά 
για πειθάρχηση των γυναικών στις συνθήκες εργασίας 
στο εργοστάσιο. 

Τα προϊόντα των εργαστηρίων αποκτούν μεγά-
λη φήμη αφού ανταποκρίνονται πλήρως στη ζήτηση 
από την αστική τάξη για αγοραστά προικιά. Παράλλη-
λα, μέσω των εργαστηρίων γίνεται για πρώτη φορά μια 
προσπάθεια δημιουργίας ενός εθνικού δικτύου αγοράς, 
καθώς οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ μη γειτονικών 
περιοχών της χώρας δεν ήταν μέχρι τότε εφικτή, λόγω 
απουσίας ενός επαρκούς οδικού δικτύου. Για παράδειγ-
μα, το Εργαστήριο Απόρων Γυναικών της Θεσσαλίας πα-
ράγει τις στολές του Αρσακείου και εφοδιάζει με φανέ-
λες τις γυναικείες φυλακές του Συγγρού. Το Εργαστήριο 
Απόρων Γυναικών της Αθήνας, από την άλλη, αναλαμ-
βάνει την έκθεση και πώληση των προϊόντων του σε διά-
φορες περιοχές της Ελλάδας. Οι εφημερίδες ανταποκρί-
νονται με ενθουσιασμό στη λειτουργία των εργαστηρί-
ων καθώς «θέτουν τις βάσεις της εγχωρίου βιομηχανίας 
και συνδράμουν στην ενίσχυσή της». Όσο για τις μαθη-
τευόμενες και τις εργάτριες του εργαστηρίου, συμφωνα 
με τα στοιχεία που παραθέτει η Ζ. Σαλίμπα, η «επαγγελ-
ματική κατάρτιση» που παρεχόταν δεν αποτέλεσε για 
καμία από τις γυναίκες αυτές εφόδιο για βελτίωση των 
συνθηκών δουλειάς μετέπειτα στο εργοστάσιο (π.χ. αύ-
ξηση του ημερομισθίου). Τα εργαστήρια αυτά λοιπόν 
ήταν πολύ περισσότερο μια χαμηλού κόστους επένδυ-
ση που εκμεταλλευόταν την εργασία άπορων γυναικών. 
Κάτι που επιβεβαιώνει και με επιστολή του ο διευθύντης 
του εργαστηρίου της Θεσσαλίας προς την Επιτροπή των 
Κυριών γράφοντας πως «…ο κύριος του εργαστηρίου 
σκοπός είναι η αζήμιος και άνευ μειώσεως των κεφαλαί-
ων της εταιρείας παροχή εργασίας εις τας απόρους…».

Τα Κυριακά σχολεία
Στα Κυριακά σχολεία διδάσκονται μαθήματα, όπως ανά-
γνωση, γραφή, αριθμητική, οικιακή οικονομία, ελληνι-
κή ιστορία (βίους ηρώων και ηρωίδων) και θρησκευτι-
κά. Το μάθημα της οικιακής οικονομίας, το οποίο περι-
είχε και στοιχεία υγιεινής είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, κα-
θώς ο φιλανθρωπικός λόγος της εποχής είχε επανηλλει-
μένως επισημάνει την έλλειψη συνηθειών που αφορούν 
την προσωπική υγιεινή και την καθαριότητα των γυναι-
κών της εργατικής τάξης. Η μετάδοση των αξιών περι 
συστηματικού ελέγχου της υγείας και φροντίδας του 
εαυτού στα Κυριακά σχολεία γίνεται και μέσω γιατρού, 
μόνιμα εγκατεστημένου στα περισσότερα από αυτά, ο 
οποίος εξετάζει τακτικά τις μαθήτριες και τους παρέχει 
συμβουλές περί προσωπικής υγιεινής και πρόληψης των 
ασθενειών. 

Τα Κυριακά σχολεία έχουν αυστηρούς κανονισμούς για 
τα καθήκοντα των μαθητριών. Εκτός από την παρακολού-
θηση των μαθημάτων, οι εργάτριες θα πρέπει να μαθη-
τεύσουν και να ασκηθούν στην πειθαρχία. Το σύστημα 
πειθαρχίας των Κυριακών σχολείων αντιστοιχεί σε αυτό 
του εργοστασίου. Η ασυνέπεια στην προσέλευση τιμω-
ρείται. Οι αδικαιολόγητες απουσίες ισοδυναμούν με απο-
βολή. Οι σχέσεις των εργοδοτών με τα Κυριακά σχολεία 
ήταν ιδιαιτερα στενές και είχαν ως κεντρικό άξονα την 
επιτήρηση των μαθητριών. Κάθε μαθήτρια ήταν εφοδια-
σμένη με ένα βιβλιάριο στο οποίο σημείωναν οι φιλάν-
θρωπες κυρίες τα χρόνια φοίτησης και διάφορες παρατη-
ρήσεις για τη συμπεριφορά της. Από τη μεριά τους οι ερ-
γοδότες έπρεπε και αυτοί να σημειώνουν στο βιβλιάριο 
τις παρατηρήσεις τους για τη συμπεριφορά της στο χώρο 
εργασίας. Όσες μαθήτριες αρίστευαν στη δουλειά και στο 
σχολείο και είχαν «σώφρονα συμπεριφορά» ανταμοίβο-
νταν με το να τις προικίζουν όταν παντρεύονταν. Μέσω 
λοιπόν των Κυριακών σχολεών γίνεται συστηματική προ-
σπάθεια εξασφάλισης ενός παραγωγικότερου εργατικού 
δυναμικού, χειραγώγησης της συμπεριφοράς των γυναι-
κών και διαμόρφωσης ενός μοντέλου εργάτριας πειθαρ-
χημένης, μορφωμένης και πατριώτισσας. 

Συμπεράσματα
Τα έργα και οι στόχοι της φιλανθρωπίας, όπως περιγρά-
φονται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της Σαλίμπα, 
δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια παρερμηνείας για 
τις αγνές προθέσεις των φορέων της. Πολύ περισσότε-
ρο, από ό,τι ευκόλα ίσως θα υπέθετε κανείς, οι λόγοι που 
γέννησαν τη φιλανθρωπία ήταν υλικοί και είχαν να κά-
νουν με το γεγονός ότι η εργατική τάξη της εποχής για 
να είναι εκμεταλλεύσιμη έπρεπε πρώτα να ενταχθεί και 
να συμμορφωθεί στο πλαίσιο των ιδεών του ελληνικού 
έθνους. Η ανομοιογένεια όμως που χαρακτήριζε τους 
πληθυσμούς που συγκροτούσαν την εργατική τάξη στε-
κόταν εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν λοιπόν σά-
φες ότι έπρεπε πάση θυσία να απωλέσουν τα χαρακτη-
ριστικά εκείνα (τη γλώσσα, τις συνήθειες, την κουλτού-
ρα, τον τρόπο ζωής) που πρόδιδαν την ανομοιογενεια 
αυτή και έκαναν δυσχερή την ένταξη τους στη μισθω-
τή εργασία. Η συνοπτική αυτή εξιστόρηση των έργων 
της φιλανθρωπίας από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τις 
αρχές του 20ού κάνει ξεκάθαρο πως οι κοινωνικές συν-
θήκες και αναγκαιότητες μέσα από τις οποίες ξεπήδη-
σε στο δυτικό κόσμο η σύγχρονη μορφή φιλανθρωπίας 
καταρρίπτουν την ακόμα και σήμερα διαδεδομένη άπο-
ψη πως ο ρόλος της είναι διακοσμητικός και πως έχουμε 
να κάνουμε λίγο πολύ με «πλούσιες κύριες που ψαχνουν 
να βρουν δημιουργικούς τρόπους να γεμίσουν το χρό-
νο τους». Απεναντίας, δείχνουν ότι από τη γέννησή της, 
η φιλανθρωπία ήταν δομικό στοιχείο του καπιταλισμού 
και φορέας της οργάνωσης της εργασίας. 

Οπώς είπαμε και στην εισαγωγή, το κείμενο αυτό εστιάζει στους 
λόγους που γέννησαν τη συγχρόνη μορφή φιλανθρωπίας και πώς 
αυτή έβαλε στο στόχαστρο τις γυναίκες της εργατικής τάξης. Στο 
επόμενο τεύχος, θα ασχοληθούμε με τις φιγούρες των αστών γυ-
ναικών που αναδείχθηκαν σε κεντρικούς φορείς της φιλανθρωπί-
ας, όπως και με τους συλλόγους και τα σωματεία που ίδρυσαν.

Εργάτριες στο πιλοποιείο Πουλόπουλου, Αθήνα, 1920Εργάτριες περνάνε ξερά σύκα σε τσαπέλες, 1910.

Γυναίκες του τότε, Γυναίκες του ποτέ  έμφυλες μάχες στο γαλανόλευκο οικόπεδο


