Πρόλογος
Τα τελευταία χρόνια, ίσως βοηθούσης και της κρίσης, βιώνουμε μια πραγματικά εντυπωσιακή νοσταλγία για τα παλιά. Το κοινό ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό και συγκινητική συμμετοχή σε κάθε
μορφής σχετικές αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σημειώνεται καταιγισμός εκδόσεων,
ενώ τα δρώμενα και οι αναφορές στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα είναι αναρίθμητα.
Άλλοι θέλουν να μάθουν, άλλοι να θυμηθούν, όλοι με κάποιον τρόπο να εμπλακούν. Οι μεγαλύτεροι
με ακόρεστη διάθεση και πικρό χαμόγελο για όσα έφυγαν και εν μέρει βίωσαν. Οι νεότεροι με την
«περιέργεια» να ακούσουν για μια εποχή που φαίνεται ότι είχε ό,τι μας λείπει, ή θα θέλαμε να είχαμε
σήμερα περισσότερο: κοινωνική συμμετοχή, ανθρωπιά, ευγένεια, χαρά για δημιουργία, αξιοπρέπεια,
εργατικότητα, ειλικρινή συναισθήματα και τόσα άλλα...
Όπως μου έγραψε ένας διαδικτυακός φίλος: «Ούτως ή άλλως μπορείς πάντα να νιώθεις νοσταλγία
για κάτι που δεν έζησες ή για έναν τόπο που δεν επισκέφθηκες ποτέ. Αρκεί να έχεις φαντασία και
κάποιου είδους, δικαιολογημένη ή όχι, περιφρόνηση για τα στραβά της εποχής σου».
Έτσι κρατάτε στα χέρια σας ένα ημερολόγιο του 2019 για την Ελλάδα (και όχι μόνο την Παλιά
Αθήνα) της περιόδου 1880-1940. Στόχος αυτής της έκδοσης είναι να εστιάσουμε και να αναδείξουμε,
μέσα από την καθημερινότητα των προγόνων μας, τα μυστικά της κοινωνικής επιτυχίας τους, αλλά
και τις μικρές αδυναμίες τους.
Καλή Χρονιά!

Θωμάς Σιταράς

Ιανουάριος
Ά! Ήξιζε τον κόπον να σχίση τις ωκεανούς και να έλθη εις τας Αθήνας τον εφετεινόν χειμώνα
διά να απολαύση τον ήλιον του Ιανουαρίου με όσην μακαριότητα τον απέλαυσεν η ρωμηοσύνη! Δύο χειμώνες ακόμη τοιούτοι και το λευκόν άστυ αποκτά οριστικώς φήμην Νίκαιας, με
κίνδυνον, έστω, η αθρόα συρροή των ξένων να αφυπνίση του μακαρίου ληθάργου της την δημοτικήν αρχήν μας. Εν μέσω χειμώνος έθαλλεν έαρ και αντί χιόνων ο γλυκύς χειμερινός ήλιος
εκύλιε τας ακτίνας του επί χλόης και πρωίμου ανθοφορίας. Ανεζωογονήθησαν οι περίπατοι,
σχεδόν ηρημούντο αι απογευματιναί και ήλθον εσπέραι σεληνοφεγγείς, καθ’ ας το Ζάππειον
και η οδός Σταδίου προσείλκυον περισσότερον κόσμον ή όλαι ομού αι συνυπάρχουσαι εσπερίδες των αιθουσών.
Αι πρωιναί ιδίως παρελάσεις του ωραίου κόσμου των Αθηνών διά της δενδροστοιχίας και
άνωθι του κήπου των Μουσών, κατά την ώραν της αλλαγής της φρουράς, είχον τι το εξόχως
θεαματικόν υπό πάσαν έποψιν. Είδος ανεπισήμων καλλιστείων ετέλουν εκεί αι κομψαί Ατθίδες και το γέρας προθύμως απένεμον οι συμπεριπατηταί ελλανοδίκαι εις θαυμασμόν και
βλέμματα και, τις οιδεν, ίσως κάπου-κάπου και εις ειδύλλια, ζηλοτύπως κρυπτόμενα όπισθεν
των δένδρων και των εκ προμελέτης συμπτώσεων.
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μπορούμε πια.
Μια σπάνια απεικόνιση «εισιτηρίου»
για το μνημείο της Ακρόπολης (1835).

Ο Αθηναίος διασκεδάζει. Έκαστος εκ των ενόντων, και συμφώνως προς τας απαιτήσεις
της τάξεώς του εννοεί να διεκδικήση όσον δύναται τα δικαιώματά του επί του συμποσίου της
ζωής. Έχει τις άλλως τόσας σοβαράς σκέψεις να χωνεύση, τόσα ανούσια να γευθή, ομού με
τον φορολογημένον καφέν, ώστε ολίγη άνεσις ψυχαγωγίας δεν είνε ποσώς περιττή.
Και τις μένει αμέριμνος, σας παρακαλώ, εις την κηφηνοκυψέλην αυτήν ήτις καλείται Αθήνα; Μήπως οι κυβερνήται, οι αεννάως εξαντλούντες τας αριθμητικάς των γνώσεις εις καταμέτρησιν των κομματικών των δυνάμεων, οι δημόσιοι υπάλληλοι οι εργαζόμενοι τόσον
όσον αρκεί διά να μη αιμωδιάζωσιν εξ ακινησίας, οι σπουδασταί, οι αιωνίως περιπολούντες
εις το ταχυδρομείον διά συστημένας επιστολάς ή το high-life της αθηναϊκής κοινωνίας; Και
ύστερον από αυτήν την πυρετώδη δράσιν, είνε έγκλημα αν επέρχεται αυτόματος η δίψα των
διασκεδάσεων;
Η περίοδος των χορών προμηνύεται πλουσία εφέτος. Η απόκρεως πλησιάζει και είνε καιρός να οργιάση το χρήμα!
(λίαν αισιόδοξο κείμενο με το οποίο ξεκίνησε τη χρονιά η εφημερίδα «Αθηναϊκός Αστήρ»,
1896)
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Του Αϊ-Γιάννη του Βαπτι
στή και κάποιοι
«επαγγελματίες» έχουν
την τιμητική τους...
(«Ο Τύπος», 1939)
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Θεοδοσία, Θεοδόσιος

Το γνωστό αγγλικό ταξιδιωτικό γραφείο Thomas Cook είχε αναλάβει
τη διαχείριση της φιλοξενίας των ξένων περιηγητών που θα κατέκλυζαν
τη χώρα μας με αφορμή τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες (1896).
Ότι έσπευσαν κάποιοι να προσφέρουν με το αζημίωτο μάνδρες
και πλυσταριά ήταν αναμενόμενο...
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Για να μην ξεχνάμε και την ελληνική
επαρχία, μια εικόνα από λαϊκή
αγορά στη Σπάρτη (1907).

Η Πάτρα με τα «Ψηλά Αλώνια» της.
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Χαρακτηριστική εικόνα
της καθημερινότητας
της ελληνικής επαρχίας.
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Ένας από τους πιο ιδιόρρυθμους γιατρούς
της Αθήνας, στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα,
ήταν και ο πολυγραφότατος Ιωάννης Πύρλας.
Οι απόψεις του αντικατοπτρίζουν με τον πιο σαφή
τρόπο τα κοινωνικά ισχύοντα της εποχής του.

Των Τριών Ιεραρχών
(σχολική γιορτή)

Το περιρρέον σύνθημα
της Παλιάς Αθήνας ήταν «Μαζί
με τη Γαλλία για άλλα μεγαλεία».
Ανταποκρίσεις από το Παρίσι
έβλεπαν καθημερινά
το φως της δημοσιότητας
στον ελληνικό Τύπο.

Η Αθήνα το 1906.
πωση.
τυξη προκαλεί εντύ
Η ραγδαία της ανάπ

Οι πρόγονοί μας είχαν ανα
πτύξει δικές τους τεχνικές
αντιμετώπισης της κρίσης
.
Έτσι για να παίρνετε ιδέες..
.
(«Πρωία», 1940)

Σκληρό κουτί για τα τσιγάρ
α του Ματσάγγου.
Και τι δεν είχε γραφτεί επά
νω σ’ αυτό!
Εδώ βέβαια έχουμε μια απί
θανη περίπτωση
που δικαιολογεί μια περίοπ
τη θέση στο μουσείο
της Ιστορίας του Τσιγάρου
(1940).

Φεβρουάριος
Τι ακαλαίσθητος αυτός ο Φεβρουάριος του 1896! Μας εστέρησε τόσα ωραία πράγματα, αποτελούντα οιονεί μέρος της αθηναϊκής ζωής μας· και εν πρώτοις τας θαλπεράς περιπτύξεις του
αιωνίου φίλου μας, του ηλίου· έπειτα την απαράμιλλον γλαυκότητα του αττικού μας ουρανού
και μετ’ αυτής την παροιμιώδη διαύγειαν των θαυμασίων οριζόντων του άστεως, και τέλος, το
ποιητικώτερον όλων, την μαγικήν, την ασύλληπτον εκείνην φυτείαν των ίων, ήν καθ’ εσπέραν
συνειθίσαμεν να βλέπωμεν αναθάλλουσαν δι’ ολίγα λεπτά της ώρας επί της φαλακράς κλιτύος
του Υμηττού υπό την δροσόρραντον φωταύγειαν της δύσεως.
Εξέλαβε, φαίνεται, ο αγροίκος το ιοστέφανον άστυ μας ως ακτήν τινα της Γροιλανδίας και
εξέχυσε την ανίσχυρον λύσσαν του... […]
Κατά των αγρίων διαθέσεων του αναπήρου μηνός αποτελεσματική αντίδρασις γίνεται εις
τας κομψάς φιλοξένους αιθούσας. Ο κοσμοπολίτης συρμός των five o’clok tea κυριαρχεί και
παρ’ ημίν, και είνε εξ εκείνων, καθ’ ων ουδείς μισόκαινος παραπονείται.
Διέρχεται τις ώρας τοσούτον ευαρέστους και τερψιθύμους εν αναστροφή μετά τόσου καλού και ιδίως ωραίου κόσμου, ώστε λησμονεί προς στιγμήν και τας στερεοτύπους κατά του
δημάρχου μεμψιμοιρίας διά τον βόρβορον των οδών, και τας κλασικάς εναντίον του χειμώνος
εγκλήσεις δια την επιμονήν του. Ο καιρός και ο δήμαρχος μένουν προς στιγμήν ήσυχοι και
συγκεντρούται τις πλειότερον εις τας αισθήσεις και την αισθητικήν του. […]
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Με τέτοιες άσπονδες φίλες
να σε περιτριγυρίζουν δεν
σε σώζουν ούτε σκόρδα Τριπόλεως!

Αθήναι άνευ ηλίου είνε κοινή πόλις, έχουσα μόνον εις βάρος της την ακαλαισθησίαν των
δημοτικών της αρχόντων και την φορτικήν παρακαταθήκην ολίγων λειψάνων της αρχαιότητος, τα οποία μας στοιχίζουν τόσους εξευτελιστικούς παραλληλισμούς και τόσας μεμψιμοίρους επικρίσεις. Αλλά Αθήναι ηλιόλουστοι είνε η γλαυκή, η διαυγής, η λευκή πόλις του ηλίου,
των ίων και του Παρθενώνος.
(κείμενο της εφημερίδας «Αθηναϊκός Αστήρ», 1896)
«Αλίευμα» α
πό την «Ηχώ
όπως αναδη
» της Τήνου
μοσιεύτηκε
στο «Άστυ»
του 1886.

ος να αναγγείλεις
Πρωτότυπος τρόπ
σου... (1910)
τους αρραβώνες

Φεβρουάριος
28

Δευτέρα

4

Δευτέρα

29

Τρίτη

5

Τρίτη

30

Τετάρτη

6

Τετάρτη

31

7

Πέμπτη

Τρύφωνας

8

Παρασκευή

Yπαπαντή Ιησού Χριστού

9

Σάββατο

Πέμπτη

1

Παρασκευή

2

Σάββατο

3
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Ισιδώρα, Ισίδωρος

Φώτιος

Ο Πειραιάς με τα ιστιοφόρα του (185

2).

Η ωραία Θεσσα
λονίκη στα τέλη
19ου αιώνα με
του
έναν «αγνώριστ
ο» αλλά καλά
οχυρωμένο Λευκ
ό Πύργο.

Ζαχαρίας

Χαράλαμπος, Χαρίκλεια,
Χαρίλαος

Όταν η Θέμις είχε ακόμη κέφια.
Από τον σατιρικό «Αριστοφάνη» του 1880.

Αυτά παθαίνει όποιος δεν ξέρει τα όριά
του. Ευτυχώς που το dable (αντί για το
σωστό table-τραπέζι) δεν το έκανε diable –
οπότε σίγουρα θα γράφαμε
για τον δαίμονα του τυπογραφείου
(«μαργαριτάρια» του 1875)!
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Τελώνου και Φαρισαίου
(αρχή Τριωδίου)
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Απόκριες του 1934. «Κατεβάζω
τις μισές κι’ ανεβαίνει ο βερεσές»
τραγουδά ο κόσμος ανέμελα
στους δρόμους.

Σάββατο

Κυριακή

Απόκριες του 1934 και τα «άρματα»
βγήκαν στους δρόμους...

Στην Καλλονή της Λέσβου η σαρδέλα
ξεχειλίζει φρέσκια φρέσκια απ’ τα βαρέλια.
Του Ασώτου

Ερωτικά τραγ
ούδια...
της γειτονιάς.
Του Αγίου Βαλ
εντίνου γαρ.
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Αν δεν υπήρχαν τα
«κατά συνθήκη ψεύδη»
(«Βραδυνή», 1926).

Τετάρτη
ή στις πρ
Καθημερινή σκην
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οκυμαίες του Πε

ιραιά (1928).

Τσικνοπέμπτη

Οι επαρχιώτες
που κατέκλυζαν
το «κέντρο» ήταν
πάντα οι αγαπημένοι
των γελοιογράφων
(«Τύπος», 1939).
Κάθε επαγγελματίας εκφράζεται
διαφορετικά όταν θέλει
να φοβερίσει κάποιον (1923).

Η χειμωνιάτικη Αί

γινα κάπου το 19
30

.

