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έμφυλες μάχες στο γαλανόλευκο οικόπεδοΓυναίκες του τότε, Γυναίκες του ποτέ 
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.

‘Εχουμε μιλήσει και σε προηγούμενα τεύχη, μέσω της στήλης,  για τις συνθήκες εργασίας των 
οικιακών εργατριών στην Ελλάδα του προηγούμενου αιώνα. Αυτή τη φορά παραθέτουμε την 
μαρτυρία της Μαρίας Πλέσσα που εργάστηκε ως ψυχοκόρη για 20 ολόκληρα χρόνια, από 
τις αρχές του ‘50, όταν ήταν μόλις 7 χρονών, έως και το 1970. Ο θεσμός της ψυχοκόρης ήταν 
ευρέως διαδεδομένος στην Ελλάδα μέχρι και τη δεκαετία του ’ 80 όπως επίσης  διαδεδομένη 
είναι ακόμα και σήμερα η αντίληψη πως όλα αυτά τα κορίτσια “κακόπεσαν” ή “εξαπατήθηκαν” 
από τις οικογένειες στις οποίες δούλευαν. Το γεγονός όμως είναι πως  στην Ελλάδα, για περίπου 
100 χρόνια, από τα τέλη του 19ου αιώνα εώς τις αρχές του 1980, χιλιάδες μικρά κορίτσια 
από τις φτωχές περιοχές της ελληνικής  επαρχίας μεταφέρονταν στις πόλεις για να “μπουν”  
ψυχοκόρες σε σπίτια. Επομένως δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτό το φαινόμενο σαν  ένα 
άθροισμα “ατομικών μικρών τραγωδιών”. Αντίθετα ήταν μια συστηματική προσπάθεια της 
μεσαίας τάξης για την  την εξεύρεση και την πειθάρχηση φτηνού εργατικού δυναμικού στην 
οποία καταλυτικό ρόλο έπαιζαν η αποκοπή και η αποξένωση των κοριτσιών αυτών από την 
οικογένειά τους και τον κοινωνικό περίγυρο του χωριού.  Αυτή την οπτική, ότι δηλαδή ο θεσμός 
της ψυχοκόρης ήταν στην ουσία μια μορφή δουλείας την ενισχύει το γεγονός  πως ειδικά σε 
περιόδους κρίσης  της χώρας, από τη κρίση της σταφίδας του 1890 μέχρι και τον Δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο, ο θεσμός της “ψυχοκόρης”  περισσότερο εξαπλωνόταν παρά ατονούσε. 

Την Μαρία Πλέσσα μας την γνώρισε η κόρη της Στέλλα. Την επισκεφθήκαμε στο σπίτι της, 
μας καλοδέχτηκε, μας έβαλε να καθίσουμε και μετά μας ρώτησε “Εγώ ένα θέλω να μου 
πείτε, γιατί σας είναι χρήσιμα όλα αυτά; Είναι παλιές ιστορίες”. Δε ξέρουμε αν την πείσαμε 
με την απάντηση μας, παρόλα αυτά εκείνη μας είπε την δικιά της ιστορία που είναι τόσο 
μοναδική όσο και ανατριχιαστικά όμοια με τις ιστορίες πολλών γυναικών που μπήκαν 
ψυχοκόρες στα σπίτια. Οι ατελείωτες ώρες δουλειάς, ο διαρκής έλεγχος, ο εγκλεισμός, 
οι τιμωρίες ακόμα και οι παραξενιές της  “κυρίας” ήταν οι συνήθεις συνθήκες εργασίας 
των οικιάκων εργατριών και η ιστορία της κυρίας Μαρίας δεν θα μπορούσε να αποτελεί 
εξαίρεση. Στο τέλος της συνέντευξης ανασήκωσε τη φούστα της και μας έδειξε τα γόνατα 
της που είχανε ακόμα τα σημάδια της δουλειάς “Να για δείτε εδώ το δέρμα. Ακόμα έτσι 
σκληρό είναι και τα γόνατα με πονάνε, έκανα και εγχείριση μηνίσκου πέρσι”.  

Τα όσα μας είπε είναι πολύτιμα και την ευχαριστούμε πολύ. Επίσης θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε πολύ την κόρη της Στέλλα για την βοήθειά της στη διάρκεια της 
συνέντευξης.

Κυρία Μαρία είστε 70 χρονών άρα γεννηθήκατε το…;
Το 1942-43.

Πού;
Στον πύργο της Ηλείας, στο χωριό Λάλα, 18 χιλιόμετρα από την Αρχαία 
Ολύμπια.

Kαι πώς ήταν η ζωή εκεί στο χωριό, είχατε αδέλφια;
Κοίταξε να δεις, δυο αδέρφια έχω και εγώ η μοναχοκόρη. Ο πατέρας μου 
είχε και έναν γιο από άλλη γυναίκα, τον Πέτρο. Τώρα για για τη ζωή στο χω-
ριό, τι να πω...πολύ φτώχεια, μιλάμε για φτώχεια παιδιά μου, παπούτσι φόρε-
σα όταν έγινα οκτώ χρόνων, γιατί δεν είχαμε τίποτα! Απ’ ό,τι θυμάμαι μία κα-
τσίκα είχε ο πατέρας μου και ένα γαϊδούρι.

Δούλευε στα χωράφια;
Όχι, όχι, πήγαινε στον λόγκο, τώρα δεν ξέρω αν ξέρετε ο λόγκος τι είναι.... εί-
ναι ένα μέρος που έχει δάσος και κόβεις ξύλα. Πήγαινε στον λόγκο κι έκοβε 
ξύλα, τα ’κανε κάρβουνα και τα πουλούσε. Η μάνα μου δούλευε σε ξένα χω-
ράφια. Είχανε και κάποιο στρατόπεδο εκεί δίπλα και πήγαινε στους φαντά-
ρους, έπαιρνε τα ρούχα και τα ’πλενε, για να βγάλει κάτι, ό,τι της δίνανε, τώρα 
δεν ξέρω τι της δίνανε, πάντως κάτι της δίνανε. Εντωμεταξύ με είχε μάθει η 
μάνα μου, παρόλο που ήμουνα μικρό, να μην βγαίνω από το σπίτι καθόλου, 
να κάθομαι εκεί στο ξώπορτο. Μου ’φερνε λίγα χόρτα να τα καθαρίσω, να τα 
βράσω αν έρθουν τα άλλα τ’ αδέλφια να φάνε, εγώ ήμουνα η τελευταία. Ε, τέ-
τοια περάσαμε στο χωριό.

Τελικά όμως φύγατε μικρή απ’ το χωριό. Πώς ακριβώς έγινε αυτό;
Κοίταξε να δεις, Απ’ το χωριό μας ήτανε ένας δικαστής ο Μολογιάννης. Αυτός 
με τη γυναίκα του θέλανε ένα κορίτσι για ψυχοπαίδι να πάρουνε. Εγώ ήμουνα 
εφτά χρονών τότε. Ο πατέρας μου ήθελε να με δώσει, γιατί είχε το παιδί του τον 
Πέτρο στη φυλακή για φόνο και τον πηγαίνανε στην Πάτρα στο δικαστήριο να 
τον σκοτώσουν. Είχαν γίνει τότε κάτι φασαρίες με τα αντάρτικα. Ήρθε λοιπόν 
ο δικαστής στο χωριό και είπε στον πατέρα μου, «Κουμπάρε, έχω ήδη ένα γιο, 
θέλω και ένα κοριτσάκι να το μεγαλώσω, σα ψυχοπαίδι μου». Τώρα τι σόι «κου-
μπαριά» είχε ο πατέρας μου με το δικαστή, δεν το ξέρω! Ο πατέρας μου συμ-
φώνησε να με δώσει, αλλά με αντάλλαγμα να σώσει ο δικάστης τον αδερφό 
μου που ήταν στη φυλακή. Γιατί ο Μολογιάννης ήταν δικαστής και γνώριζε τον 
εισαγγελέα Ροζάκη στην Αμαλιάδα που θα γινόταν το δικαστήριο.

Κι έτσι φύγατε...
Ναι. Ήρθε στο σπίτι ο πατέρας και μας το είπε. Εγώ τώρα να σου πω από 
τη μεγάλη μου φτώχεια ήθελα να φύγω, αλλά η μάνα μου και τ’ άλλα μου τ’ 
αδέλφια κλαίγανε. 

Ναι ε; Κάνατε χαρά να φύγετε, να πάτε στην πόλη, πού θα σας πήγαι-
νε ο Μολογιάννης;

Το προξενιό της Μαρίας
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πλυντήρια, αλλά δεν παίρνανε γιατί είχανε εμένα τη δού-
λα κι έπλενα. Ούτε τηλεόραση παίρνανε για να μη κοιτά-
ζω εγώ, το είχανε πει άλλωστε «Ε τι; Να βλέπει η Μαρία 
να ξεμυαλίζεται;». Όταν έφυγα βέβαια και πλυντήριο πή-
ραν, και τηλεόραση πήραν, να λέμε τη μαύρη αλήθεια. 

Έπρεπε να βγαίνετε και για ψώνια, τρόφιμα, καθα-
ριστικά και τέτοια;
Όσο ήμασταν στο Αγρίνιο πέρναγε ο δικαστής απ’τα 
μαγαζιά και παράγγελνε να μας τα φέρουν στο σπίτι τα 
ψώνια. Πέρναγε το παιδί του μπακάλη, του μανάβη, του 
φούρναρη, τ’ αφήνανε και εγώ κατέβαινα και τα έπαιρνα. 
Στην Αθήνα έκανα εγώ τα ψώνια, έβγαινα εκεί γύρω στη 
γειτονιά να πάρω τα απαραίτητα.

Καλά, πόσες ώρες κάνατε για όλες αυτές τις δου-
λειές; Θα πρέπει να ’ταν όλη μέρα! Καταφέρνατε 
να ξεκλέψετε καθόλου χρόνο;
Τι να πω γι΄αυτό! Θυμάμαι  που την ώρα που τρώγανε 
ήθελα να κοιμηθώ λιγουλάκι και πήγαινα πίσω απ’ την 
πόρτα της κουζίνας, έριχνα ένα παλιοκούρελο και έπε-
φτα καταής εκεί, όπως ήμουνα, και είχα και το νου μου 
μην έρθει κανείς.  Ή το πρωί πάλι, που σηκωνόμουν απ’ 
τις πέντε, και αυτοί γύρω στις οχτώμιση, σηκωνόμουνα 
νιβόμουνα, ντυνόμουνα και έκανα τις δουλειές και έπε-
φτα πάλι να κοιμηθώ και έλεγα άμα ξυπνήσουν θα τους 
καταλάβω γιατί θα τους ακούσω, θα πεταχτώ και θα 
ήμουνα και ντυμένη.

Το μεσημέρι δηλαδή που κοιμόντουσαν αυτοί δεν 
μπορούσατε να ξεκουραστείτε;
Όχι αφού είχα δουλειές, να πλύνω πιάτα, να συμμαζέψω 
το σπίτι για να σηκωθεί η Κυρία να τα βρει καθαρά, δια-
φορετικά θα μ’ έβριζε, θα μ’ έδερνε. 

Ααα, έπεφτε δηλαδή και ξύλο;
Ναι και αυτό ακόμα, όταν δεν έκανα καλά τις δουλειές 

Θα πηγαίναμε στο Αγρίνιο, εκεί έμενε τότε, στο χωριό 
βλέπεις είχαν έρθει για παραθέρισμα. Τέλος πάντων 
έφυγα εγώ, κλαίγανε τα αδέρφια μου, η μάνα μου μοι-
ρόλογαγε... Εγώ όμως δεν τους άκουγα, έκανα χαρά να 
φύγω. Τέλος πάντων, έφυγα. Αλλά το θέμα ήτανε ότι πριν 
φύγω εγώ, όλα ρόδινα τα λέγανε στον πατέρα μου, έλα 
όμως μετά που άλλαξαν οι γνώμες τους.

Δηλαδή;
Ε να! Είχανε τάξει ότι θα με έχουνε σαν παιδί τους. Δεύ-
τερον ότι «θα το στείλουμε σχολείο». Τρίτον «θα το μορ-
φώσουμε». Τέταρτον ότι θα με προικίσουν, με λίγα λόγια 
ότι θα περνάω σα βασίλισσα. Αυτά όμως ήταν μηδέν. Με 
πήραν καλά καλά και μετά, μέσα στο σπίτι, με είχαν σαν 
υπηρεσία. Δηλαδή με είχανε, τι να σας πω παιδιά μου, 
πολύ σκληρά, πάρα πολύ σκληρά... Είχα και κάτι κοτσί-
δες μακριές αλλά αυτοί θέλανε να γίνουνε κοντά καρέ. 

Δηλαδή καμιά κουβέντα ότι θα σας βάζουν να κά-
νετε τις δουλειές του νοικοκυριού;
Όχι, για δουλειές τίποτα. Και όλα ρόδινα αφότου έφυγα, 
για κανα μήνα όμως το πολύ. Μετά με βάζανε να τους 
φωνάζω «Κυρία» και «Κύριο» και να κάνω όλες τις δου-
λειές στο σπίτι. 

Οπότε το σχολείο πήγε περίπατο...
Στο σχολείο δε με στείλανε καθόλου! Πριν φύγουμε για 
την Άρτα, είπαν θα με στείλουν στην Άρτα.  Πήγα στην 
Άρτα, τίποτα. Μετά είπαν θα με στείλουν νυχτερινό. 
Αλλά μήπως με άφηναν από τις δουλειές αυτοί; Αφού 
ήθελαν υπηρέτρια, δεν ήθελαν ψυχοκόρη. 

Ήρθατε λοιπόν κάποια στιγμή στην Αθήνα. Πότε 
έγινε αυτό;
Κοίτα, ο Μολογιάννης ήταν δικαστής και έπαιρνε συνε-
χώς μεταθέσεις, έτσι ήρθαμε και στην Αθήνα, πρέπει να 
ήταν μετά το 19�5. Μέναμε κοντά στην πλατεία Μαβίλη, 
Δορυλαίου � στον τρίτο όροφο.

Ήταν μεγάλο το σπίτι;
Είχε έξι δωμάτια! Την κρεβατοκάμαρα του γιού, της Κυ-
ρίας, σαλόνι, τραπεζαρία, γραφείο, δωμάτιο υπηρεσίας. 
Είχε μάλιστα δύο μπάνια, όλα μαρμάρινα. Το είχε φέρει 
η Γαλλίδα που τους πούλησε το σπίτι από το εξωτερικό 
αυτό το μάρμαρο, δεν ήταν ελληνικό. Το χω τρίψει αυτό 
το μάρμαρο...

Και τι δουλειές κάνατε κάθε μέρα;
Τα πάντα! Το πρωί σηκωνόμουν απ’ τις 5 η ώρα. Όταν ση-
κωνόταν ο δικαστής έπρεπε να του φορέσω τα παπού-
τσια, να του δέσω τα παπούτσια. Μετά έπρεπε να ανέ-
βω να πλύνω τα ρούχα, να σιδερώσω, να σκουπίσω, να 
σφουγγαρίσω. Στο μεταξύ, όλα τα δωμάτια είχαν παρκέ, 
και ξέρεις, έπρεπε να περνάω να τα καθαρίζω γονατιστή. 
Να σκεφτείτε ότι στα γόνατα μου έχει σκληρύνει το πε-
τσί και ακόμα έτσι έχει μείνει. Φαίνονται τα σημάδια. Για-
τί πάντα σφουγγάριζα γονατιστή, κάτω απ’ τα κρεβάτια 
παντού, και η «Κυρία» πέρναγε και κοίταζε άμα τα έχω 
κάνει καλά.

Μαγειρεύατε κιόλας;
Ναι αμέ! Και το μεσημέρι και το βράδυ. Με βοηθούσε βέ-
βαια κι αυτή καμιά φορά γιατί δεν ήξερα όλα να τα κάνω. 
Θυμάμαι που τότε, μικρή, δεν έφτανα ν’ ανέβω στο νε-
ροχύτη και μου ’χανε ένα σκαμνάκι για να ανεβαίνω στο 
νεροχύτη, να πλένω τα πιάτα. Και για να βγω έξω έπρε-
πε να φοράω την ποδιά και το φακιόλι στο κεφάλι για να 
δείχνω ότι είμαι υπηρεσία.

Και πώς τα καταφέρνατε με το μαγείρεμα, έτσι μι-
κρούλα; Οι κουζίνες τότε ήτανε αλλιώς.
Τον πρώτο καιρό, στο Αγρίνιο, η κουζίνα ήταν με γκά-
ζι, από εκείνες με την τρόμπα, και το ψυγείο που είχαν 
δεν ήταν σαν αυτά που ’χουμε τώρα, αλλά με πάγο. Στην 
Αθήνα που ήρθαμε κάπου το 19�5 είχαν ηλεκτρικό ψυ-
γείο και κουζίνα ηλεκτρική. Στο μεταξύ είχαν βγει και τα 

Αγρίνιο 1949. Η Μαρία Πλέσσα την ημέρα που έφυγε από 
το χωριό φωτογραφίζεται με τα καινούργια παπούτσια 

που της αγόρασαν τα αφέντικά της. 
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ή αν έβγαινα στο μπαλκόνι χωρίς να μου το ’χουν επι-
τρέψει. Μια φορά, δεν είχα πλύνει καλά τα πιάτα, μικρό 
παιδί ήμουνα, κι αυτή πήρε το μπρίκι και με κοπάνησε 
στο κεφάλι και βγήκαν τα αίματα. Ήρθε ο Μολογιάννης 
και της είπε «Τι έκανες κακούργα;» «Τίποτα, καλέ. Έπεσε», 
είπε αυτή, «δεν έπεσες Μαρία;». «Έπεσα» είπα κι εγώ, τι 
να πω η κακομοίρα, ότι με χτύπησε; Θα γινόταν χαμός. 

Έπρεπε να φροντίζετε και το γιο;
Ε, όχι τόσο, δεν μπορώ να πω, αν ήθελε καφέ ας πού-
με τον έκανε μόνος του. Καταρχήν αυτός έλειπε, πήγαινε 
στο σχολείο, μετά πήγαινε στις ξένες γλώσσες, μετά στο 
φροντιστήριο. Δεν τον έβλεπα και πολύ.

Όταν έτρωγαν αυτοί, τρώγατε κι εσείς μαζί τους;
Όταν θέλανε, όταν δηλαδή της ερχότανε αυτηνής η λόξα. 
Αυτός έλεγε καμιά φορά «Έλα και εσύ Μαρία» αλλά αυτή 
απαντούσε «Όχι, όχι. Θα πάει στην κουζίνα, δε χρειάζε-
ται η Μαρία εδώ». Γενικά μπορώ να πω πως ήτανε καλός 
ο Κύριος και ο γιος του ακόμη (όχι όμως σαν τον πατέρα 
του). Να φανταστείτε ο Κύριος μού είχε εμπιστευθεί την 
κρυψώνα με τις λίρες, τις φύλαγε μέσα σε ένα ντουλά-
πι στην αποθηκούλα του σπιτιού. Μου είχε πει αν τυχόν 
πεθάνει, τότε να πω στην οικογένεια πού είναι οι λίρες. 
Ποιος ξέρει, μάλλον δεν τους εμπιστευόταν. Αλλά η Κυ-
ρία, αυτή ήταν πολύ ανάποδη. Περνούσα, να καταλάβε-
τε, απ’ τα δωμάτια, αφού είχα σκουπίσει και σφουγγαρί-
σει, κι έβλεπα καμιά φορά λεφτά «πεταμένα». Το ’χα πο-
νηρευτεί όμως, δεν ήμουν και βόιδι! Πήγαινα λοιπόν και 
της έλεγα «Κυρία, σας έπεσαν λεφτά», «Α!», έλεγε εκείνη, 
«ναι μωρέ θα μου ’πεσαν». Ε, το ΄κανε μια δυο τρεις, μετά 
τη σταμάτησε τη δοκιμασία.

Πολλά απ’ τα παλιά αρχοντικά είχαν δωμάτιο υπη-
ρεσίας. Μένατε σε τέτοιο δωμάτιο; 
Ναι, και ήταν πάρα πολύ μικρό παιδιά μου. Είχε μια ντου-
λάπα, ένα μικρό παράθυρο και το στρώμα που κοιμό-

μουνα κάτω. Ήτανε μίζερο, αλλά εντάξει το λιγότερο 
ήτανε αυτό σε σχέση με αυτά που πέρναγα.

Βγαίνατε καθόλου έξω, για βόλτα;
Πουθενά! Μόνο για τα ψώνια στη γειτονιά. Κάπου κά-
που με έστελνε με μια ξαδέρφη της ή με το γιο της να 
πάμε στο Σινεάκ, που ήταν στην Ομόνοια, στα Χαυτεία, 
κάπου εκεί. 

Τι ηταν το Σινεάκ;
 Το Σινεάκ δεν έδειχνε ταινίες, έδειχνε μίκυ μάους και τέ-
τοια. Τα λέγανε σινεάκ τότε. Αυτή ήταν η διασκέδαση μια 
φόρα το μήνα ή στους δύο μήνες, να πάμε στο Σινεάκ. 

Οπότε η επαφή με τον έξω κόσμο ήταν σχεδόν μη-
δαμινή, έτσι;
Ποια επαφή με τον έξω κόσμο, εδώ ούτε ραδιόφωνο δεν 
μπορούσα να ακούσω, το είχανε στο δωμάτιό τους. Τη 
χούντα για παράδειγμα την κατάλαβα γιατί άκουσα τα 
τανκς να περνάνε κοντά απ’ το σπίτι.

Αυτοί έβγαιναν;
Ναι, σχεδόν κάθε βράδυ. Πηγαίνανε σε διασκεδάσεις, 
πηγαίνανε για χαρτιά σε άλλα σπίτια, ή καλούσαν κόσμο 
στο σπίτι. Ερχόντουσαν όλοι οι δικαστές και όλοι οι τρα-
πεζίτες και και και....
Κάνανε και ταξίδια στο εξωτερικό όλη η οικογένεια με 
γκρουπ. Θυμάμαι και το πρακτορείο που βγάζανε τα ει-
σιτήρια, «Αγγελόπουλος» το λέγανε.

Κι εσάς σας άφηναν στο σπίτι; Δεν βρίσκατε τότε 
ευκαιρία να βγείτε;
Όχι, εγώ εκεί στο σπίτι να κάνω δουλειές. Δεν κόταγα 
όταν έλειπαν να βγω, γιατί θα με ’βλεπε η γειτονιά και 
θα τους το ’λεγε.
 

Και τι τρώγατε; Σας άφηναν λεφτά για τα ψώνια;

Όχι εντάξει δε μου στέρησαν το φαΐ. Ήτανε γεμάτο το ψυ-
γείο, είχε απ’ όλα στο σπίτι, ήτανε πλούσιοι αυτοι. Να πω 
την αμαρτία μου, από φαΐ και από ντύσιμο δε μου στέρη-
σαν τίποτα. Λεφτά βέβαια δεν μου άφηναν ποτέ. Ποτέ.

Πηγαίνατε μαζί με την κυρία για να ψωνίσετε 
ρούχα;
Όχι μου ψώνιζε εκείνη και μου τα ’φερνε. Έπαιρνε και 
μοδίστρα, τότε παίρνανε μοδίστρες στα σπίτια, και στο 
μεταξύ έραβε και σ’ εμένα κανά φουστανάκι.

Από τα γύρω σπίτια, άλλες κοπέλες που δούλευαν 
είχατε γνωρίσει;
Όχι, δε με άφηναν κορίτσια μου. Έπεσα σε κακή οικογέ-
νεια που δεν τα ήθελαν αυτά γιατί φοβόντουσαν μη με 
ξεμυαλίσουνε οι άλλες και σηκώσω μπαϊράκι. Μου ’λεγε 
μια κοπέλα απέναντι που βλεπόμασταν στις σκάλες υπη-
ρεσίας, «Ελά μωρέ χαζή που φοβάσαι μη σου πουν τίπο-
τα, και άμα σηκωθείς να φύγεις θα σου βρω εγώ άλλο 
σπίτι». Εγώ δεν ήθελα και να σας πω γιατί, γιατί μου είχε 
δώσει ο πατέρας μου μια ευχή, «εκεί που θα πας να είσαι 
φρόνιμο κορίτσι και ό,τι σου λένε θα κάνεις και θα κά-
τσεις εκεί για πάντα» και θυμόμουνα τις λέξεις του πατέ-
ρα μου και δεν ήθελα να μιλήσω.
Ήταν και μια άλλη κοπέλιτσα, η Ελένη, που την είχε η 
μάνα της Μολογιάννενας στην Άρτα. Η Ελένη δε χαμπά-
ριαζε τίποτα. Φώναζε η κυρία της και η Ελένη μπαινάκης 
και βγαινάκης, δε λογάριαζε. Τα καλοκαίρια μάς έβαζε η 
μάνα της κυρίας μου να παίρνουμε κουβάδες, να πηγαί-
νουμε στο ποτάμι, εκεί στο γεφύρι τη Άρτας, να τους γε-
μίζουμε νερό και μετά να πηγαίνουμε στο νεκροταφείο 
που ήταν πιο πέρα να ρίχνουμε το νερό επάνω στον 
τάφο της μάνας της, «να ποτιστεί ο τάφος» έλεγαν. Δεν 
ξέρω τι έθιμο ήταν αυτό. Εγώ ό,τι μου λέγαν το κανα, η 
Ελένη όμως μου ’λεγε «Έλα, να κάτσουμε λίγο, μη ρίξου-
με νερό», «Κι αν το μάθουνε; θα με μαλώσουνε» της έλε-
γα, «Μωρή, κάτσε χάμω!» μου ’λεγε εκείνη. Εγώ όμως πή-
γαινα, δεν ήθελα να χω ιστορίες, η Ελένη όμως έκανε κά-
που κάπου το κορόιδο και δεν πήγαινε. Απ’ ό,τι έμαθα 
μετά, η Ελένη έφυγε από κει.

Το σκασε;
Δε ξέρω, το διώξανε; έφυγε μοναχό του το κορίτσι; δεν 
ξέρω.

Δε μάθατε τι απέγινε;
Όχι, έχουμε βγάλει όμως μια φωτογραφία οι δυο μας 
στο μνημείο του Κρυστάλλη του ποιητή στην πλατεία, 
εκεί φωτογραφηθήκαμε. Ήταν ωραία η Άρτα, μου άρεσε 
πολύ είχε ωραίες πορτοκαλιές, ειχε καλό κόσμο, μ’ άρεσε 
εκει πέρα, ήθελα να πηγαίνω.

Τους γονείς σας τους βλέπατε όλα αυτά τα χρόνια;
Όχι, αυτό ήταν το πιο σπουδαίο. Γιατί να, πες καλή ώρα 
παίρνεις ένα παιδί,  δε θυμάται τη μάνα του, τ’ αδέρφια 
του, το χωριό; Αυτοί μου το ’χανε απαγορέψει να βλέπω 
τη μητέρα μου, ούτε τ’ αδέρφια μου, κανέναν, δηλαδή να 
αποξενωθώ τελείως. Όταν μάλιστα πηγαίνανε οι Μολο-
γιάννηδες στο χωριό το καλοκαίρι για παραθερισμό, δε 
με παίρνανε μαζί εμένα, με στέλνανε εκεί στην Άρτα στη 
μητέρα της “κυρίας”. 
Εγώ ήθελα να ξαναγυρίσω πάλι στη μάνα μου, και σου 
λέει τώρα αυτή, άμα την πάμε στο χωριό θα τα πει στη 
μάνα της και στον πατέρα της....
Ήταν και το άλλο, ότι ο αδερφός μου στο μεταξύ γλίτωσε 
από το δικαστήριο και σου λέει, τώρα που αθωώθηκε ο 
γιος τους, μη μας το πάρουν το κορίτσι.  Ερχόταν η μάνα 
μου να με δει αλλά δεν την αφήνανε. Τη διώχνανε. Ήρθε 
και ο πατέρας μου μια φορά. Πετάγεται η κυρία και μου 

Οι ψυχοκόρες. Η Μαρία Πλέσσα (δεξιά) με την φίλη της Ελένη  
στην πλατεία της Άρτας πιασμένες χέρι χέρι.
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λέει «Μην τυχόν βγεις έξω να τονε δεις, γιατί αν βγεις θα 
σε πετάξουμε κάτω απ’ το μπαλκόνι».

Και τι έγινε;
Δεν κόταγα να βγω έξω. Βγήκε εκείνη στην  πόρτα και 
του ’πε ψέμματα, πως μ’ έχουν στείλει στην Άρτα. Όταν 
το άκουσα, έβαλα μια σκουσμάρα και μου κλείσανε το 
στόμα. Δεν ξαναμίλησα. Αφού απ΄ τον καημό της η μάνα 
μου δεν μπορούσε να μείνει άλλο στο χωριό και πήγα-
νε όλοι στην Πάτρα. Ο ένας μου ο αδερφός ο Αντώνης 
έφυγε για την Αυστραλία, μετανάστης. Από τη φτώχεια 
μας φεύγανε μετανάστες τότε. Πως έχουμε καλή ώρα 
τώρα εδώ; Έτσι. Πριν όμως φύγει για την Αυστραλία ο 
αδερφός μου ήρθε στο σπίτι. Η «Κυρία» δεν τον άφηνε 
να μπει αλλά αυτός την έκανε πέρα, είχε τσαγανό «Δεν 
θα μου απαγορεύσεις να δω την αδερφή μου» της είπε. 
Ήρθε το παιδί, με είδε, με χαιρέτησε και μου ’στειλε και 
μία κάρτα μετά. 

Μ΄αυτα και μ’αυτά, θα την είχατε μεγάλο άχτι την 
«Κυρία».
Ουουου! Όταν πέθανε ο πατέρας μου, δεν μου είπανε 
τίποτα, κι εγώ φόραγα κόκκινα, ήμουνα κοτζάμ κοπέ-
λα, 15 χρονών. Πέρασαν κάμποσες μέρες, και μια μέρα 
ενώ ήμουνα πάνω στο πλυσταριό κι έπλενα, έρχεται 
αυτή και μου λέει με απάθεια «Ξέρεις», λέει, «πέθανε ο 
πατέρας σου». Έβαλα τα κλάματα. Και μου λέει αυτή «Ε 
και τι έγινε; Πέθανε, και τι έγινε;» σαν να ’τανε κανά σκυ-
λί ο πατέρας μου.
Αλλά παιδιά μου, ορκίστηκα εκείνη την ώρα, «Άμα πε-
θάνεις όχι μόνο δεν θα ’ρθω, ούτε αγνάντιο δε θα βγω. Τ’ 
ορκίζομαι, όπως δε μ’ αφήσες να πάω, έτσι δε θα έρθω 
και σε σένα». Κι έτσι έγινε.

Οπότε όλα αυτά τα χρόνια δεν είδατε ποτέ κανέναν 
δικό σας, ούτε τη μάνα;
Μια φορά, ήμουνα μεγάλη, πηγαίναμε με τα αφεντικά 
μου στο χωριό στο Λάλα και περνάγαμε από την Πά-
τρα. Είπε τότε αυτή «να πάει και η Μαρία να δει το σπί-
τι της», έλα όμως που εγώ δεν ήξερα που ήταν το σπίτι 
μου στην Πάτρα, δεν είχα πάει ποτέ, μόνο ότι ήταν κά-
που στην Αγιά ήξερα. Με αφήσαν λοιπόν σε ένα σημείο 
κοντά στην Αγιά... 

 έμφυλες μάχες στο γαλανόλευκο οικόπεδοΓυναίκες του τότε, Γυναίκες του ποτέ 

Πώς και σας το επιτρέψανε;
Ε, πια! Ήμουνα και μεγάλη, σου λέει αυτή τώρα δε πρό-
κειται να φύγει. Μ’ αφήσανε λοιπόν σε ένα σημείο και ρώ-
τησα πού είναι το σπίτι της Δημητρούλας του Πλέσσα. Τη 
μάνα μου την ήξερε όλη η Αγιά, μου είπαν πού είναι περί-
που το σπίτι και πήγα. Έφτασα στο δρόμο και ήταν κάτι 
παιδάκια έξω και τα ρώτησα για τη μάνα μου. «Η γιαγιά 
μας είναι! Εδώ είναι το σπίτι της γιαγιάς μας» μου είπαν. 
Ήταν ένα σπίτι πολύ χαμηλό, παράγκα, και του αδερφού 
μου και της μάνας μου, παράγκες. Πως φτιάχνουνε οι γύ-
φτοι; Τέτοιες. Μου έδειξαν λοιπόν το σπίτι, πήγα να μπω 
μέσα, πού να μπω; Ήταν τόσο χαμηλό που δε μπορού-
σες να μπεις. Τέλος πάντων, έλειπαν όλοι, η μάνα μου, τα 
αδέρφια μου, όλοι. «Πού είναι η γιαγιά σας;», ρώτησα τα 
παιδιά «Η γιαγιά μας είναι στη δουλειά» μου είπαν.

Δούλευε ακόμα;
Εμ πώς δε δούλευε, για να βγάλει τη σύνταξη. Δουλεύα-
νε μαζί με τον αδερφό μου τον Γιώργο, σε ένα εργοστά-
σιο κοντά στη Μίσκο που έβγαζε μπαρούτι.

Και τα παιδιά ήταν μόνα;
Ε μόνα ήταν τα κακόμοιρα, αφού δούλευαν όλοι. Ήτανε 
τα σπίτια όλα ανοιχτά, παράγκες ήταν ποιος να μπει.

Τους περιμένατε;
‘Οχι δε μπορούσα, αφού τα αφεντικά μου είχανε πει τη 
τάδε ώρα να είσαι σε αυτό το σημείο για να φύγουμε για 
Αθήνα.

Η μάνα σας το έμαθε πως πήγατε και την 
επισκεφτήκατε;
Αυτό δεν το ξέρω δε μου το είπε κανείς. Δεν είχα επαφή 
με κανέναν. Ούτε από το τηλέφωνο.
Δεν κόταγαν να με πάρουν και η μάνα μου δεν ήξερε 
γράμματα ήταν τελείως αγράμματη, δε μπορούσε να με 
πάρει. Τα λεφτά τα γνώριζε, γράμματα δεν ήξερε. 

Εσείς μάθατε γράμματα;
Εγώ ξέρω γράμματα είχα πάει μέχρι τη δευτέρα δημοτικού 
προτού φύγω απ’ το χωριό μου. Εντάξει πολλά πολλά παι-
διά μου δε ξέρω, να μη κοροϊδευόμαστε, αλλά να διαβάσω 
ξέρω, να κάνω λογαριασμούς ξέρω, δε με γελάει κανείς.

Υπήρχαν πολλές «ψυχοκόρες» σαν κι εσάς τους 
καιρούς εκείνους. Τι εποχές!
Το ξέρω, υπήρχαν, όχι όμως σαν και μένα. Εκείνες βγαί-
νανε, είχαν την έξοδό τους μια φορά την εβδομάδα, 
βλέπανε τους συγγενείς τους, ερχόντουσαν οι μανάδες 
τους, πληρωνόντουσαν, βάζανε τα λεφτά τους στην τρά-
πεζα. Εκεί στη Μαβίλη ήταν πολλά κορίτσια γύρω στις 
πολυκατοικίες, τις έβλεπα εγώ. Εμένα όμως, ήταν η ζωή 
μου μαρτύριο, δεν είναι το φαγητό και το ντύσιμο είναι 
το πώς νιώθεις, το κλείσιμο, η συμπεριφορά τους πάνω 
από όλα. Οι γονείς μου δεν έπαιρναν λεφτά για την υπη-
ρεσία μου, τίποτα. Ενώ με τόση δουλειά που έχω ρίξει, 
θα πρεπε τώρα να ’χω τριώροφο.

Ο λυτρωμός όμως ήρθε με το γάμο, έτσι δεν είναι; 
Με τον άντρα σας πώς γνωριστήκατε;
Κοίταξε να δεις ο Κύριος είχε μια αδερφή, την Κανέλα. Η 
Κανέλα έλεγε στην Κυρία πως ήταν η ώρα να με παντρέ-
ψουνε, είχα πάει πια 27 χρονών, αλλά εκείνη δεν το απο-
φάσιζε. Εντωμεταξύ, η Κανέλα είχε μια φίλη από το χω-
ριό του άντρα της, και της είπε ότι έχει ένα καλό κορίτσι 
για το γιο της το Θόδωρο. 

Σας προξένευαν δηλαδή κάποιον που έμενε μα-
κριά, όχι στην Αθήνα;
Όχι. Ο Θόδωρος, ο άντρας μου, με τον αδερφό του τον 
Χρήστο και τη ξαδέρφη τους τη Λούλα είχαν φύγει απ’ το 
χωριό μικρά και είχαν έρθει στην Αθήνα και δουλεύανε. 
Ο Θόδωρος ήταν υδραυλικός και δούλευε στην οικοδο-
μή. Ο αδερφός του ο Χρήστος στη Ζήτα Ελλάς που έφτι-
αχναν τα παπούτσια.

Τώρα είμαστε γύρω στο 1970;
Ναι, 1970-71. Κάπου εκει τον γνώρισα.

Δηλαδή το προξενιό δεν το ξεκίνησε η «Κυρία», 
ούτε το ήθελε.
Ναι. Και δεν ήξερε εξαρχής τα κανονίσματα της Κανέ-
λας.  Έρχεται λοιπόν στο σπίτι η κόρη της Κανέλας και 
λέει στην Κυρία ότι έχει βρει ένα καλό παιδί για μένα. «Εί-
ναι μικρή ακόμα η Μαρία» της απαντάει. «Τι μικρή μωρέ 
θεία, πατάει τα 27, πότε θα την παντρέψουμε;». Τους πι-
άσανε μετά τους Κυρίους μου η Κανέλα και η κόρη της, 

 Η Μαρία Πλέσσα (αριστερά) με  το  ζεύγος Μολογιάννη.
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μια και δυο και τους καταφέρανε. Έτσι, μια μέρα μου λέει 
η Κυρία ότι θα πάμε επίσκεψή στην κόρη της Κανέλας 
και ότι εκεί θα είναι και άλλοι άνθρωποι και ότι πρέπει 
να είμαι σεμνή και ταπεινή. «Δε θα μιλάς, και το κεφάλι 
κάτω», μου είπε, 27 χρονών κοπέλα τώρα, τόσο μόσχος 
ήμουνα κι εγώ. Πετάει ο γάιδαρος; Πετάει. Δεν είχα μυα-
λό. Τώρα που ήρθε είναι αργά...
Πήγαμε λοιπόν, εγώ φορούσα ένα κόκκινο φουστάνι μ’ 
έναν φιόγκο μπροστά. Μόλις φτάσαμε εκεί η Λούλα μου 
είπε «Έλάτε δεσποινίς, θέλω να σας πω κάτι». Με πήγε 
στο δωμάτιο και βάλθηκε να με χτενίζει να με φτιάχνει, 
με σουλούπωσε κάπως. Καλή ήμουνα βέβαια εγώ, χτενι-
σμένη, μια χαρά ήμουνα, τέλος πάντων. Μετά κάτσαμε 
στο τραπέζι και είδα εγώ πως ήταν εκεί δυο νεαροί και 
με κοιτάγανε, με κοίταγε και η Λούλα, με κοίταγαν και 
οι άλλοι που ήταν εκεί. Κοίταγα και εγώ η κακομοίρα. Δε 
μίλαγα η μαύρη, θυμάμαι όμως τα χέρια του Θόδωρου 
πως ήταν χτυπημένα σαν από σφυρί, αντί να χτυπάει το 
καρφί χτύπαγε τα χέρια του μάλλον.

Καταλάβατε όμως τι συνέβαινε;
Όχι, στο σταυρό που σου κάνω! Θα δεις. Ε, καθίσαμε 
εκεί πέρα, κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να φύγουμε, κα-
ληνυχτίσαμε και γεια σας. Το επόμενο πρωί την ώρα 
που σφουγγάριζα την κουζίνα ακούω την Μολογιάννε-
να να λέει «Ναι; τι δηλαδή τελειωμένα πράγματα;». Ω ρε 
και τι έγινε, την πιάνουν αυτήν κάτι νεύρα και τα έβαλε 
μαζί μου χωρίς να ξέρω τίποτα. «Δε μου λες», μου λέει, 
έτσι όπως σας το κάνω με αυτό το ύφος, «ποιο παιδί σου 
άρεσε χτες;» Λέω «τα παιδιά και τα δύο με κοιτάγανε, δε 
ξέρω ποιον λες», «Ένας που ’χει χτυπημένα χέρια δε σου 
άρεσε καλύτερα;» «Δεν τον πρόσεξα» της λέω. «Αυτός 
λέει πως του άρεσες και θα ρθει να σε πάρει». Αααχ! Μια 
χαρά που πήρα μέσα μου η κακομοίρα! Πήγα κατευθεί-
αν στα εικονίσματα έκανα το σταυρό μου κι έλεγα «Πα-
ναγίτσα μου, Στραβός, Κουτσός, Ανάποδος, εγώ θα τον 
πάρω! Θα τον πάρω», έλεγα, «να φύγω από δώ μέσα. Να 
φύγω, να τρέξω!».

Σωτηρία, απελευθέρωση απ’ τα εικοσάχρονα δε-
σμά δηλαδή!
Ναι, μπράβο έτσι ήταν. Σωτηρία! Τέλος πάντων, πέρασε 
καμιά εβδομάδα, έκλεισε το πράγμα.

Συμφωνήθηκε;
Όχι αμέσως, γιατί οι Μολογιαννέοι δεν θέλανε. Ρώτησα 
μια μέρα την κυρία «Δε θα έρθει το παιδί εκείνο;». «Δεν 
ξέρω, δε μας ξαναπήρανε τηλέφωνο» μου απάντησε. 
Μετά έμαθα από την αδερφή του άντρα μου ότι παίρνα-
νε τηλέφωνο τα παιδιά, η κόρη της Κανέλας, αλλά οι Μο-
λογιάννηδες δε δίνανε σημασία, ούτε μου το λέγανε. 

Στεναχωρεθήκατε εσείς...
Ε βέβαια, πάνω που είχα μια ελπίδα να φύγω, πάλι τα ίδια. 
Έτσι πέρασαν κανα δυο μήνες, και ήρθε μια μέρα η κόρη 
της Κανέλας, και με φωνάζει και με ρωτάει μπροστά στη 
Μολαγιάννενα αν μου άρεσε κανένας από τα δύο τα παι-
διά κι ότι ο Θόδωρος με θέλει. Πετάγεται ο Μολαγιαν-
νης και λέει «Να έρθει όποια ώρα θέλει, εδώ είμαι εγώ». 
Κίνησαν λοιπόν τα δύο αδέρφια, ο Θόδωρος και ο Χρή-
στος, και ήρθανε στο σπίτι στη Μαβίλη και τα συζητήσα-
νε, με ζητήσανε, είπε και ο Μολογιάννης «Ευχαρίστως να 
σας τη δώσω». Έταξε και στον γαμπρό λαγούς με πετρα-
χήλια, σαλόνια, τραπεζαρία και διαμέρισμα υπερλουξ. 
Έδωσαν το λόγο τους. Μετά όμως πάλι το μετάνιωσαν 
οι Μολογιάννηδες κι έλεγαν ότι δεν τον θέλουνε τον γα-
μπρό, ότι δεν είναι καλός, ότι έχει άλλη, ψέμματα δηλα-
δή για να μου βάλουν λόγια να χαλάσει το προξενιό.

Γιατί πάλι;
Γιατί δε θέλανε να χάσουν την υπηρέτρια. Στο μεταξύ 
όμως αφού ήμασταν πια λογοδοσμένοι βγαίναμε λιγά-
κι με τον άντρα μου. Πηγαίναμε σινεμά, με καμιά φίλη 
τους παρέα. Και πού να σας πω κορίτσια, βγαίναμε έξω 
κι εμένα το πόδι μου γύριζε, στραβοπάταγα, δεν ήξερα 
να περπατήσω στο δρόμο, είκοσι χρόνια κλεισμένη σ΄ 
ένα σπίτι, πού να ξέρω; 

Ε αυτό δεν μας πέρναγε απ΄το μυαλό με τίποτα! 
Παρόλ΄αυτά σας άφηναν να βγαίνετε μαζί του;
Μια φορά την εβδομάδα και με την ώρα. Για παράδειγ-
μα έβγαινα στις εννιάμισι και στις έντεκα έπρεπε να εί-
μαι πίσω στο σπίτι. Δυο φορές μάλιστα με έκλεισαν έξω 
απ’ το σπίτι γιατί δεν γύρισα στην ώρα μου. Μια άλλη 
φορά θυμάμαι που είχα αργήσει με έβαλε η Μολογιάν-
νενα μέσα και μ’ έδειρε. Έτσι γινόντουσαν κάθε τόσο οι 
γκρίνιες και η φασαρία και αποφασίσαμε και παντρευτή-

καμε γρήγορα. Αρραβωνιασμένη δεν έκατσα πολύ, τρεις 
μήνες μόνο. Όσο για αυτά που μου είχαν τάξει οι Μολο-
γιάννηδες, τίποτα δεν μου έδωσαν.

Τίποτα;
Όχι, μου έδωσαν μια κουβέρτα και ένα ζευγάρι σεντό-
νια, αυτή ήταν η προίκα που πήρα παιδιά. Ακόμα και 
οι αρραβώνες έγιναν στου γαμπρού, ενώ έπρεπε κα-
νονικά να γίνουν στο σπίτι της νύφης γιατί δεν ήθε-
λαν αυτοί να μπουν σε φασαρίες και έξοδα. Ακόμα και 
στο γάμο όταν ήρθε ο αδερφός μου και η μάνα μου να 
με πάνε στην εκκλησία, δεν τους αφήσανε να μπούνε 
μέσα. Ούτε να έρθει να με δει η μάνα μου που με στό-
λιζαν δεν άφησαν. Ξέρεις ποιος με στόλισε; Η νύφη της 
Μολογιάννενας!

Κι εκείνο το διαμέρισμα που έταξαν;
Το διαμέρισμα το πήρα τελικά, αλλά άκουσε να δεις πώς. 
Αυτός ο Μολογιάννης πήρε ένα δυάρι 50 τετραγωνικά 
εδώ στα Λιόσια, έδωσε προκαταβολή τα μισά λεφτά και 
τα υπόλοιπα με γραμμάτια. Και τι έκανε, αν το πιστεύεις; 
Με έβαλε εμένα και υπέγραψα τις συναλλαγματικές για να 
το χρεωθώ εγώ, αν αυτός δεν πλήρωνε τις δόσεις. Μου το 
’πε κιόλας  «Αν πεθάνω εγώ να μην πιάσουν το γιο μου ή 
τη γυναίκα μου, να τα πληρώνεις εσύ». Με φύλαξε η Πα-
ναγία και τα πλήρωσε προτού πεθάνει, γιατί αν πέθαινε 
πιο πριν, αυτοί δεν είχαν καμία υποχρέωση. Εγώ θα έτρε-
χα να ξεχρεώσω. Κατάλαβες; Μέχρι εκεί φτάσανε.

Αφού φύγατε κρατήσατε επάφη;
Όχι, αυτοί όμως έπαιρναν τηλέφωνο. Όταν αρρώστησε 
η Μολογιάννενα μου τηλεφωνούσε για να  παραπονεθεί 
ότι την έχουν εγκαταλείψει όλοι. Τα παιδιά μου της έκλει-
ναν το τηλέφωνο. Στην κηδεία της δεν πήγα, δεν θέλαν 
τα παιδιά μου αλλά ούτε κι εγώ. Είχα ορκιστεί, θυμάστε 
που σας είπα πριν, ότι δε θα πάω!

Ψόφησε μόνη κι έρημη τελικά η «Κυρία». 
Ναι, αλλά πάνε αυτά τώρα, περάσανε. 
Λοιπόν, αν δεν έχετε άλλες απορίες, είν’ η ώρα να φάμε 
το κοτόπουλο γιουβετσάκι. Τι λέτε;

Ναι! Αλλά θα στρώσουμε εμείς το τραπέζι!  
 

Φωτογραφία γάμου. Στο βάθος σκυθρωπό το ζεύγος Μολογιάννη.


