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Συνήθως βαδίζουµε στους δρόµους της πόλης χωρίς να 
προσέχουµε τις µικρές λεπτοµέρειες του αστικού τοπίου. Μια 
από αυτές είναι και ορισµένα, πολύ συνηθισµένα, µεταλλικά 
καπάκια φρεατίων. Κάποια από αυτά, φέρουν περίεργα σύµβο-
λα. Όχι λογότυπα. Αλλά αποκρυφιστικά σύµβολα -µε κυριότερο 
ανάµεσά τους το πεντάκτινο αστέρι και παραλλαγές του. 
Το πεντάκτινο αστέρι/πεντάλφα, είναι βασικό σύµβολο, πα-
νάρχαιο και πανανθρώπινο, που δυστυχώς εδώ και κάµποσα 
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Το ζήτηµα των µεταλλικών καπακιών φρεατίων µε τα περίεργα σύµβολα στους δρόµους της Αθήνας, και πολλών 

άλλων ελληνικών –και όχι µόνο- πόλεων είναι ευρέως γνωστό. Αυτό που λείπει είναι µια αντικειµενική έρευνα και όχι 

αυθαίρετοι ισχυρισµοί, αερολογίες και εκµετάλλευση. 

χρόνια συνδέθηκε µε «σατανισµό», «µαύρη µαγεία» 
και άλλες τέτοιες λέξεις-κλειδιά που ξυπνούν 
αρνητικούς συνειρµούς. Ας είναι καλά ο χείµαρρος 
της παραπληροφόρησης και της ηλιθιότητας που 
αναβλύζει διαρκώς από τα τηλεοπτικά κανάλια και 
το ∆ιαδίκτυο.
Ουσιαστικά το πεντάκτινο αστέρι είναι ένα πανάρ-
χαιο προστατευτικό σύµβολο, ένα σύµβολο του 
ανθρώπου και του κόσµου του, που συναντάται 
από την αρχαία Αίγυπτο, Μεσοποταµία και Ελλάδα, 
µέχρι το σύγχρονο αποκρυφισµό. Ως αποτρεπτικό 
σύµβολο χρησιµοποιείται ακόµα και σήµερα σε 
ποικίλες µορφές. 
Στα καπάκια, το βασικό αυτό σύµβολο συναντάται 
σε εξαιρετικά πολυάριθµες παραλλαγές. Υπάρ-
χουν πεντάκτινα αστέρια µε κύκλο εγγεγραµµένο 
ή περιγεγραµµένο, πεντάκτινα µε το σύµβολο του 
γιν-γιανγκ στο εσωτερικό τους, µε βαθούλωµα 
ή εξόγκωµα στο εσωτερικό τους, µικρά, µεσαία, 
διπλά, µονά, αποτελούµενα από κουκίδες, µέσα σε 

ηµισέληνο… κοντολογίς µια απέραντη ποικιλία η 
οποία σε συνδυασµό µε την πλήρη έλλειψη ανα-
φοράς στοιχείων κατασκευαστή, δηµιουργεί ένα 
επίµονο αίνιγµα. 
Αυτό που µπορούµε να αποκλείσουµε, είναι η 
σύµπτωση. Οι δεκάδες ή και εκατοντάδες παραλ-
λαγές, η απουσία στοιχείων κατασκευαστή και 
πολλά άλλα δείχνουν ότι τα σύµβολα δεν είναι απλά 
επιχειρηµατικά ή βιοµηχανικά λογότυπα. 
Και σαν να µην έφτανε αυτό, εκτός από τα «καθα-
ρόαιµα» καπάκια µε το πεντάκτινο αστέρι, έχουµε 
και άλλα µε εξάκτινα αστέρια, µε ηλιακά σύµβολα, 
καπάκια µε στυλιζαρισµένα πεντάκτινα και εξάκτινα 
αστέρια κι ένα σωρό άλλα στα οποία οι προανα-
φερθέντες συµβολισµοί συνδυάζονται µε περίεργα 
αρχικά ή άλλα σύµβολα. 
Με τους συνεργάτες µου κάναµε παλιότερα µια 
επίπονη «αστική έρευνα» προσπαθώντας να δώ-
σουµε κάποιες απαντήσεις. Ανακαλύψαµε πως στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους, τα επίµαχα καπά-
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Το πεντάκτινο αστέρι/πεντάλφα, είναι βασικό σύμβολο, 
πανάρχαιο και πανανθρώπινο, που δυστυχώς εδώ 
και κάμποσα χρόνια συνδέθηκε με «σατανισμό», 
«μαύρη μαγεία» και άλλες τέτοιες λέξεις-κλειδιά 
που ξυπνούν αρνητικούς συνειρμούς.

κια σκέπαζαν συνηθισµένες παροχές πετρελαίου 
πολυκατοικιών (περίπου οκτώ στα δέκα). Από τα 
υπόλοιπα, κάποια ήταν κολληµένα, άλλα κάλυπταν 
φρεάτια-υδρορροές ή ήταν τσιµεντωµένα. Αυτό 
σηµαίνει πως τα αινιγµατικά καπάκια ήταν κάποτε 
διαθέσιµα σε σχετικά καταστήµατα οικοδοµικών 
υλικών και αγοράζονταν από διαχειριστές πολυκα-
τοικιών, εργολάβους ή τεχνίτες. Όλοι όσοι ερωτή-
θηκαν (τεχνικά γραφεία, καταστήµατα πωλήσεων 
και άλλοι) δήλωσαν παντελή άγνοια, γεγονός που 
δείχνει, αν µη τι άλλο, ότι τα επίµαχα αντικείµενα 
είναι αρκετά µεγάλης ηλικίας. Αρκετών δεκαετιών 
τουλάχιστον…
Και το ερώτηµα είναι σαφές: τι σκοπό θα µπορούσε 
να εξυπηρετεί η τυχαία διασπορά χιλιάδων καπα-
κιών µε αποτρεπτικά σύµβολα; 
Το πρόβληµα περιπλέκεται επειδή η ποικιλία και οι 
παραλλαγές των καπακιών (ιδιαίτερα οι παραλλα-
γές του πεντάκτινου αστεριού µέσα σε κύκλο που 
υπάρχει σε δεκάδες µορφές, διαστάσεις και τεχνο-

τροπίες) φανερώνουν ότι τα καπάκια θα πρέπει να 
έχουν «γενεές», δηλ. να κατασκευάζονταν επί σειρά 
ετών, από διαφορετικές βιοµηχανίες ή/και από 
διαφορετικούς σχεδιαστές. Στην περίπτωση αυτή 
ίσως υπάρχει µια µορφή «εξέλιξης» του σχήµα-
τος µε βάση τον παράγοντα χρόνο. Συνεπώς δεν 
έχουµε µόνο χιλιάδες διαχειριστές και εργολάβους 
που αγόραζαν καπάκια από δεκάδες καταστήµατα 
οικοδοµικών ειδών, αλλά και πολυάριθµα χυτή-
ρια και σχεδιαστές. Κι όλα αυτά, πριν από αρκετές 
δεκαετίες. Η εικόνα γίνεται πολύ µπερδεµένη. 
Ας σκεφτούµε τα διάφορα αποτρεπτικά σύµβολα 
που χαράσσονται ή ζωγραφίζονται (ιδιαίτερα στην 
επαρχία) σε πόρτες σπιτιών, σε βάρκες (πεντά-
κτινα άστρα και µάτια) και σε άλλα µέρη. Ο απλός 
άνθρωπος ήθελε να προφυλαχτεί από τις «δυνάµεις 
του κακού» και χάραζε αποτρεπτικά σύµβολα 
σε χρηστικά αντικείµενα (ας θυµηθούµε εδώ τα 
«µάτια» και τα άλλα φυλαχτά που κρεµιούνται στο 
καθρεφτάκι του αυτοκινήτου). 
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Από την άποψη αυτή, άραγε, οι σχεδιαστές των κα-
πακιών, βασισµένοι στην παράδοση, χάραξαν πάνω 
τους κλασικά αποτρεπτικά σύµβολα, σε µια εποχή 
που η πρακτική «µαγικής αποτροπής» µε τον τρόπο 
αυτό ήταν ακόµα αρκετά διαδεδοµένη;
Ωραία, ας δεχτούµε ότι είναι έτσι. Όµως…
• Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία κατασκευαστή σε 

κανένα καπάκι µε τέτοια σύµβολα, ή άλλο χαρα-
κτηριστικό προέλευσης; Σε κάθε «φυσιολογικό» 
καπάκι υπάρχει πάντα η ονοµασία του κατασκευ-
αστή, το τηλέφωνο ή –σε περιπτώσεις φρεατίων 
∆ΕΚΟ- το λογότυπο του δηµόσιου φορέα. 

• Γιατί υπάρχει τόσο τεράστια ποικιλία παραλλαγών 
του ίδιου βασικού µοτίβου; Ο σχεδιαστής που 
χάραζε τα αποτρεπτικά σύµβολα θα µπορούσε να 
χρησιµοποιήσει µόνο ένα ή δύο βασικά σχέδια. Με 
τις δεκάδες παραλλαγές, η δουλειά γίνεται αναίτια 
περίπλοκη, αλλά και δαπανηρή.

• Η τεράστια ποικιλία παραλλαγών φανερώνει ότι 
οι σχεδιαστές σκάµπαζαν κάτι από αποκρυφιστικά 

σύµβολα και δεν τα χάραζαν δεισιδαιµονικά, όπως 
ο τυχαίος ψαράς ζωγραφίζει το πεντάκτινο αστέρι 
στην πλώρη της βάρκας του. Αλλά από πού κι 
ως πού οι σχεδιαστές βιοµηχανικών ειδών είχαν 
τέτοια γνώση; 

Εκεί έξω, στα πεζοδρόµια των πολύβουων δρόµων, 
ένα αστικό αίνιγµα παραµένει, τόσο εµφανές που 
καταντά αόρατο. Και µέσα στον αχό της πόλης, 
κάποιοι από µας συνεχίζουν να περιδιαβάζουν 
σηµειώνοντας, καταγράφοντας, και καταστρώνο-
ντας το µυστικό χάρτη της πόλης…
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Η «υπηρέτρια» είναι κάτι που σήµερα έχει εντελώς διαφορετική 
νοηµατοδότηση απ’ αυτή που είχε πριν από µερικές δεκαετίες. 
Ακόµα πιο παλιά, οι υπηρέτριες ήταν µια ολόκληρη κοινωνική 
τάξη µε τη δική της δυναµική. 
Οι εφηµερίδες του 19ου αιώνα αναφέρονταν συχνά στο 
«ανθρωποµάζωµα» αγοριών και κοριτσιών, φαινόµενο το 
οποίο έλαβε τεράστιες κοινωνικές διαστάσεις. Τα κορίτσια που 
προορίζονταν για υπηρέτριες σε αστικές οικογένειες, γίνο-

II

«ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΈΙ 
Η ΥΠΗΡΈΤΡΙΑ!»

Ακρόπολις, 8.7.1936.
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Στην παλιά Αθήνα, η υπηρέτρια ήταν µια Οριακή Φιγούρα η οποία πολλές φορές αποτελούσε επίκεντρο των παραφυσικών 

φαινοµένων που αποκαλούνται «πόλτεργκαϊστ». Και η «λύση» ήταν µία… 

νταν σύµβολο κινδύνου. Όπως αναφέρει η κοινωνιολόγος Ζιζή Σαλίµπα, η υπηρέτρια «αναστατώνει, συγχέει 
έννοιες, όπως του βρώµικου µε το καθαρό, του επιθυµητού µε το απωθητικό, της σεξουαλικής συνεύρεσης µε 
την αποστείρωση, του πνεύµατος και της ψυχής µε την απόλαυση της σάρκας» («Από τους φόβους της πόλης: 
άµυνα και στρατηγικές επιβίωσης των νεήλυδων στην ελληνική πόλη κατά τον 19ο αιώνα» - Οι Συλλογικοί 
Φόβοι στην Ιστορία).
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εφηµερίδες, ενώ αναφέρονταν στο ανθρωποµάζωµα των αγοριών που κατέληγαν 
λούστροι και προσέλκυαν τη συµπάθεια, το θέµα των υπηρετριών δεν το έθιγαν καθόλου. Ταυτόχρονα στο 
αστυνοµικό δελτίο των εφηµερίδων καταγράφονταν συνεχώς εξαφανίσεις υπηρετριών, σχολιάζονταν κλεψιές 
υπηρετριών, αυτοκτονίες ή ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες. Φυσικά ποτέ δεν έπεφτε άπλετο φως στο υπηρετικό 
ζήτηµα, για λόγους αστικού καθωσπρεπισµού. 
Το 1870 υπήρχαν 2.965 υπηρέτριες στην Αθήνα, αριθµός που αντιστοιχούσε στο 7% του πληθυσµού της πόλης. 
Στη πλειονότητά τους ήταν κοπέλες 10-20 χρονών κυρίως από Άνδρο, Τήνο, Νάξο και Κέα. Την τελευταία 
δεκαετία του 19ου αιώνα, 400 περίπου κορίτσια εγκατέλειπαν το νησί τους κάθε χρόνο µε προορισµό αστικές 
οικογένειες της πρωτεύουσας. Η συµβίωση της υπηρέτριας µε την οικογένεια τις περισσότερες φορές δεν ήταν 
αδιατάρακτη. Τη δέρνουν, την αποκαλούν τεµπέλα, σπάταλη, αµόρφωτη και ραδιούργα, την καταγγέλλουν για 
κλεψιές στην αστυνοµία. Το κυριότερο όµως ζήτηµα ήταν η αποπλάνηση της υπηρέτριας, η οποία είχε συχνά 
ως αποτέλεσµα βρεφοκτονίες, αυτοκτονίες, ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες και κατέληγε συνήθως στην εκδίωξη 
της από το σπίτι και την κατάληξή της στην πορνεία. Ο Ιωάννης Κονδυλάκης στο Οι Άθλιοι των Αθηνών (1894) 
περιγράφει τη µαρτυρική ζωή της υπηρέτριας Μαριώρας, κατατρεγµένης και αποπλανηµένης, που καταλήγει 
σε οίκο ανοχής. Για την αστυνοµία, τα όρια ανάµεσα στην υπηρέτρια και την πόρνη είναι τόσο ασαφή ώστε το 

Ακρόπολις, 18.3.1938.
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Η καταπιεσμένη σεξουαλική ενέργεια φαίνεται 
να είναι το κλειδί για την εξωτερίκευση του φαινομένου. 
Ένας έφηβος, ή μια έφηβη, που βιώνει έντονη σεξουαλική 
και ψυχολογική μετάβαση, αποτελεί σχεδόν πάντα 
το ιδανικό διάμεσο.

πέρασµα από το ένα στο άλλο να γίνεται µε εξαιρετικά µεγάλη ευκολία. Αλλά ακόµα και οι φεµινίστριες της 
εποχής θεωρούσαν τις υπηρέτριες ως «ελεεινά και τρισάθλια όντα, χαµερπή, τεµπέλικα και ανήθικα. Χαρακτη-
ρίζονται από οκνηρία, πλεονεξία, σπατάλη, σκληρότητα και ασέβεια προς τη θρησκεία, απειλώντας την οικογε-
νειακή γαλήνη µε καταστροφή» (Μαρία Κορασίδου, Οι Άθλιοι των Αθηνών και οι Θεραπευτές τους).
Αυτά τα στοιχεία καθιστούν την υπηρέτρια µια Οριακή Φιγούρα η οποία συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τα φαινόµενα τα οποία συµβατικά ονοµάζουµε «παραφυσικά». Η υπηρέτρια στην Αθήνα εκείνης 
της εποχής γίνεται η ίδια εκ των πραγµάτων πόλος έλξης ή γεννήτρια Οριακών Φαινοµένων.  
Στη φιγούρα της υπηρέτριας έχουµε ασάφεια ορίων, ανατρεπτικό ρόλο, επικινδυνότητα και κάτι που είναι πο-
θητό και βδελυρό ταυτόχρονα. Όπως το χαρακτήρισε η Ζιζή Σαλίµπα, η υπηρέτρια είναι ένας ∆ούρειος Ίππος. Η 
σηµασία της αυξάνει περισσότερο από το γεγονός ότι είναι πανταχού παρούσα, πλην όµως σχετικά αόρατη: «Aπό 
τη λογοτεχνία, το θέατρο, την αρχιτεκτονική των αθηναϊκών σπιτιών µε το “δωµάτιο υπηρεσίας”, τις ασπρόµαυ-
ρες φωτογραφίες µε τους περιπατητές του “Bασιλικού Kήπου” µέχρι τα αστυνοµικά δελτία των εφηµερίδων, η 
υπηρέτρια καταλαµβάνει µια ξεχωριστή θέση ανάµεσα στις κυρίαρχες γυναικείες φιγούρες του 19ου αιώνα». 
Τα συγκεκριµένα παραφυσικά φαινόµενα που συνδέονται µε την «υπηρέτρια» είναι τα λεγόµενα «πόλτεργκα-
ϊστ». Η λέξη είναι γερµανική και σηµαίνει «θορυβώδες πνεύµα». Περιλαµβάνει όλες εκείνες τις καταστάσεις 
που σε ένα σπίτι αρχίζουν και εκδηλώνονται παράξενοι, ανεξήγητοι θόρυβοι, µετακινήσεις αντικειµένων, 
ανεξήγητες ζηµιές κ.α. Η «ορθόδοξη» Παραψυχολογία θεωρεί ότι πρόκειται για τηλεκινητικές εκδηλώσεις 
µιας υποσυνείδητης διανοητικής διαταραχής, ιδιαίτερα σε έφηβα άτοµα. Και τέτοιες περιπτώσεις πόλτεργκαϊστ 
είχαµε άφθονες στην παλιά Αθήνα. Ο περίφηµος µελετητής, γιατρός Άγγελος Τανάγρας, ιδρυτής της Εταιρείας 
Ψυχικών Ερευνών (1924), είχε ερευνήσει πάµπολλα περιστατικά.  
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Το µοτίβο ήταν τυπικό: χτύποι, µετακινήσεις αντικειµένων και ανεξήγητος πετροβολισµός µε επίκεντρο κάποιο 
σπίτι. Η εστία των διαταραχών ήταν συνήθως ένα νεαρό άτοµο. Η επέµβαση των εκκλησιαστικών αρχών µέσω 
αγιασµών όχι µόνο δεν έφερνε αποτέλεσµα, αλλά συνήθως επιδείνωνε την κατάσταση. Κατόπιν «επενέβαινε» 
ο Άγγελος Τανάγρας δίνοντας την θεραπεία: «να αποµακρυνθεί το “δυναµόλυτον” άτοµον» (που συνηθέστατα 
ήταν η υπηρέτρια).  
Η καταπιεσµένη σεξουαλική ενέργεια φαίνεται να είναι το κλειδί για την εξωτερίκευση του φαινοµένου. Ένας 
έφηβος ή µια έφηβη, που βιώνει έντονη σεξουαλική και ψυχολογική µετάβαση, αποτελεί σχεδόν πάντα το 
ιδανικό διάµεσο.  
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960 στην ελληνική κοινωνία υπήρχε ένα πέπλο σιωπής και µυστικότητας 
για κάθε ζήτηµα που είχε σχέση µε τη σεξουαλική δραστηριότητα. Λίγο αργότερα, η κατάσταση θα άλλαζε. 
Η σεξουαλική απελευθέρωση των νέων και η αµφισβήτηση του επικρατούντα κώδικα ηθικής ήταν µόνο µια 
πτυχή των πολιτιστικών σεισµών εκείνης της περιόδου. Έχοντας όλα αυτά υπόψη, δεν είναι παράξενο που 
τα φαινόµενα πόλτεργκαϊστ εµφανίζουν δραµατική ελάττωση µετά τη δεκαετία του 1960. Και η «υπηρέτρια» 
-µε την παλιά της έννοια- έχει παραµείνει σήµερα ζωντανή µόνο σε παλιές ελληνικές ταινίες (που φυσικά την 
παρουσιάζουν ως χαζούλα, αφελή, πονηρή, κλέφτρα και σεξουαλικό πειρασµό για τον «κύριο» του σπιτιού και 
τους αρσενικούς γόνους του).

Ακρόπολις, 8.2.1957.


