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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τον Ιανουάριο του 1998, το περιοδικό Επιθεώρηση των Μαιών 

(Midwives Journal) δημοσίευσε ένα άρθρο της Τέρι Κόατς με 

τον τίτλο Impressions of the Midwife in Literature (Η εικόνα της 

μαίας στη λογοτεχνία). Μετά από μια προσεκτική έρευνα στην 

ευρωπαϊκή και αγγλική λογοτεχνία, η Τέρι αναγκάστηκε να 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι μαίες ήταν σχεδόν ανύπαρ-

κτες στη λογοτεχνία. 

Γιατί, για όνομα του Θεού; Ορδές γιατρών κοσμούν τις σε-

λίδες των μυθιστορημάτων, σκορπίζοντας μαργαριτάρια σο-

φίας στο πέρασμά τους. Οι νοσοκόμες, καλές και κακές, είναι 

με το παραπάνω παρούσες. Αλλά μαίες; Ποιος άκουσε ποτέ για 

λογοτεχνική ηρωίδα που να είναι μαία; Κι όμως, το επάγγελμα 

της μαίας βρίσκεται τόσο κοντά στη θεματολογία που τροφο-

δοτεί τη μυθιστορηματική φαντασία. Κάθε παιδί συλλαμβάνε-

ται από αγάπη ή πόθο και γεννιέται με πόνο, ο οποίος ακολου-

θείται από χαρά, τραγωδία ή οδύνη. Και η μαία βρίσκεται στο 

κέντρο όλων αυτών· τα βλέπει όλα. Γιατί, λοιπόν, παραμένει 

μια σκιώδης φιγούρα, κρυμμένη πίσω από την πόρτα του δω-

ματίου τοκετού; 

Η Τέρι Κόατς τελειώνει το άρθρο της με τα εξής λόγια: «Ί-

σως κάπου να υπάρχει κάποια μαία, η οποία να μπορέσει να 
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κάνει για τη μαιευτική αυτό που έκανε ο Τζέιμς Χέριοτ1 για την 

κτηνιατρική.» Διάβασα τα λόγια της, αποδέχτηκα την πρόκλη-

ση και έπιασα το στυλό μου. 

 

                                                             
1
  Σ.τ.Ε.: Φιλολογικό ψευδώνυμο του Τζέιμς Άλφρεντ Ράιτ (1916-1995), ενός 

Βρετανού κτηνίατρου, ο οποίος έγραψε μια σειρά βιβλίων με ιστορίες ζώ-

ων. Αυτά τα έργα, τα οποία περιέχουν πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, εί-

ναι ευρέως γνωστά με τον τίτλο All Creatures Great and Small. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Οίκος του Νονάτους βρισκόταν στην καρδιά των Ντόκλαντς 

του Λονδίνου. Κάλυπτε τις περιοχές Στέπνι, Λάιμχαουζ, Μίλ-

γουολ, Άιλ οφ Ντογκς, Κιούμπιτ Τάουν, Πόπλαρ, Μπόου, Μάιλ 

Εντ και Γουάιτσαπελ. Η περιοχή ήταν πυκνοκατοικημένη και οι 

περισσότερες οικογένειες ζούσαν πάππου προς πάππου εκεί, 

συχνά μόλις έναν ή δύο δρόμους από τον τόπο της γέννησής 

τους. Οι οικογενειακές σχέσεις ήταν πολύ στενές και τα παιδιά 

ανατρέφονταν από έναν ευρύ κύκλο από θείες, παππούδες, 

εξαδέλφες και μεγαλύτερα αδέλφια, που ζούσαν στο ίδιο σπίτι 

ή, το πολύ, μερικά στενά παρακάτω. Τα παιδιά μπαινόβγαιναν 

όλη την ώρα στα σπίτια των συγγενών και, όταν ζούσα και 

δούλευα εκεί, δε θυμάμαι κανέναν να κλείδωνε την πόρτα του, 

παρά μόνο τη νύχτα. 

Παντού υπήρχαν παιδιά, και οι δρόμοι ήταν η παιδική χα-

ρά τους. Στα 1950 δεν υπήρχαν αυτοκίνητα στα στενά, γιατί 

κανένας δεν είχε αυτοκίνητο, οπότε ήταν εντελώς ασφαλές να 

παίζουν εκεί. Στους κεντρικούς δρόμους υπήρχε πυκνή κίνηση 

από φορτηγά, ειδικά σ’ εκείνους που οδηγούσαν στις αποβά-

θρες, αλλά οι μικροί δρόμοι δεν είχαν καθόλου κίνηση. 

Τα ερείπια των βομβαρδισμών αποτελούσαν τόπους περι-

πέτειας. Και ήταν πάρα πολλά, μια φριχτή υπενθύμιση του πο-



14 

λέμου και του έντονου βομβαρδισμού των Ντόκλαντς πριν από 

δέκα μόλις χρόνια. Μεγάλα τμήματα από τις σειρές με τις πα-

νομοιότυπες λαϊκές μονοκατοικίες είχαν καταστραφεί, συχνά 

σε έκταση ενός ή και δύο οικοδομικών τετραγώνων. Οι περιο-

χές αυτές διέθεταν στοιχειώδη περίφραξη, μισοκρύβοντας ε-

ρειπωμένα και μισογκρεμισμένα κτίρια. Ίσως να υπήρχε κάπου 

καρφωμένη μια ταμπέλα ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΜΗΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ, αλ-

λά ήταν όπως το κόκκινο πανί στον ταύρο για οποιοδήποτε 

ζωηρό αγόρι άνω των έξι ετών. Άσε που κάθε βομβαρδισμένη 

τοποθεσία είχε μυστικές εισόδους, σημεία της περίφραξης απ’ 

τα οποία είχαν αφαιρεθεί προσεκτικά οι σανίδες, απ’ όπου κά-

ποιο μικρόσωμο παιδί μπορούσε να εισχωρήσει. Επισήμως δεν 

επιτρεπόταν η είσοδος σε κανέναν, αλλά όλοι, συμπεριλαμβα-

νομένης και της αστυνομίας, έμοιαζαν να κάνουν τα στραβά 

μάτια. 

Ήταν αναμφισβήτητα μια επικίνδυνη περιοχή. Τα μαχαι-

ρώματα ήταν κάτι το συνηθισμένο. Οι καβγάδες στους δρό-

μους επίσης. Οι μπουνιές και το ξύλο στις παμπ ήταν κομμάτι 

της καθημερινότητας. Μέσα στα στενάχωρα σπίτια, όπου ο 

κόσμος ζούσε ο ένας πάνω στον άλλο, η οικιακή βία ήταν κάτι 

το αναμενόμενο. Αλλά ποτέ δεν άκουσα για απρόκλητη βία α-

πέναντι στα παιδιά ή τους ηλικιωμένους· υπήρχε ένα είδος σε-

βασμού για τους αδύναμους. Ήταν η εποχή των αδελφών Κρέι, 

του πολέμου των συμμοριών, της βεντέτας, του οργανωμένου 

εγκλήματος και των έντονων αντιπαραθέσεων. Παντού υπήρ-

χαν αστυνομικοί και κανένας τους δεν κυκλοφορούσε μόνος. 

Παρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν άκουσα να χτυπήσουν κάποια ηλι-

κιωμένη και να της κλέψουν τη σύνταξη ή ν’ απαγάγουν και να 

δολοφονήσουν κάποιο παιδί. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των αντρών που ζούσε στην περιο-

χή δούλευε στις αποβάθρες. 
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Δουλειά υπήρχε άφθονη, αλλά τα ημερομίσθια ήταν χαμη-

λά και οι ώρες πολλές. Οι εξειδικευμένοι εργάτες αμείβονταν 

σχετικά καλά, είχαν κανονικό ωράριο και διαφύλαγαν με ζήλο 

το πόστο τους. Η τέχνη τους διατηρούνταν εντός των ορίων 

της οικογένειας και οι πατεράδες την περνούσαν στους γιους ή 

τους ανιψιούς τους. Αλλά για τους απλούς εργάτες, η ζωή θα 

πρέπει να ήταν σκέτη κόλαση. Όταν δεν υπήρχαν πλοία για 

ξεφόρτωμα, δεν υπήρχε και δουλειά, και οι άντρες περνούσαν 

τη μέρα τους μαζεμένοι μπροστά στις πύλες καπνίζοντας και 

καβγαδίζοντας. Αλλά όταν υπήρχε πλοίο, τότε μιλάμε για δε-

κατέσσερις, ακόμα και δεκαοχτώ ώρες συνεχούς χειρωνακτι-

κής και σκληρής δουλειάς. Ξεκινούσαν στις πέντε το πρωί και 

σταματούσαν γύρω στις δέκα τη νύχτα. Δεν ήταν ν’ απορεί κα-

νείς που μετά ξεχύνονταν στις παμπ και έπιναν μέχρι αναισθη-

σίας. Τα αγόρια ξεκινούσαν στα δεκαπέντε τους να δουλεύουν 

στις αποβάθρες και απαιτούσαν από αυτά να δουλεύουν εξί-

σου σκληρά με τους άντρες. Όλοι οι άντρες ήταν υποχρεωτικά 

μέλη του συνδικάτου και τα συνδικάτα πάλευαν να εξασφαλί-

σουν δίκαια μεροκάματα και ώρες εργασίας, αλλά ταλανίζο-

νταν από το σύστημα υποχρεωτικού συνδικαλισμού, που, μαζί 

με τα πλεονεκτήματα που προσέφερε, έμοιαζε να προκαλεί 

εξίσου μεγάλους μπελάδες και εχθρότητες ανάμεσα στους ερ-

γάτες. Παρ’ όλα αυτά, χωρίς τα συνδικάτα, δεν υπάρχει αμφι-

βολία ότι η εκμετάλλευση των εργατών θα ήταν εξίσου σκληρή 

το 1950 με εκείνη του 1850. 

Ο γάμος σε μικρή ηλικία ήταν ο κανόνας. Υπήρχε έντονο 

αίσθημα σεξουαλικής ηθικής, ακόμα και σεμνοτυφίας, στους 

αξιοπρεπείς κατοίκους του Ιστ Εντ. Η εκτός γάμου συμβίωση 

ήταν εντελώς άγνωστη και καμία κοπέλα δε δεχόταν να συζή-

σει με τον φίλο της. Και αν έμπαινε στον πειρασμό να το κάνει, 

θα τραβούσε τα πάνδεινα από την οικογένειά της. Ό,τι συνέ-

βαινε στα βομβαρδισμένα χαλάσματα ή πίσω από τις παρά-
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γκες των σκουπιδοτενεκέδων, δε συζητούνταν ποτέ. Αν μια 

νεαρή κοπέλα έμενε τελικά έγκυος, η πίεση που δεχόταν ο νεα-

ρός για να την παντρευτεί ήταν τόσο έντονη που λίγοι κατά-

φερναν ν’ αντισταθούν. Οι οικογένειες ήταν μεγάλες, κάποιες 

φορές πολύ μεγάλες, και τα διαζύγια σπάνια. Συχνά ξεσπούσαν 

έντονοι και βίαιοι οικογενειακοί καβγάδες, αλλά οι σύζυγοι 

έμεναν συνήθως μαζί μέχρι να πεθάνουν. 

Λίγες γυναίκες έβγαιναν έξω να δουλέψουν. Οι νεαρές κο-

πέλες, βέβαια, το έκαναν, αλλά μόλις παντρεύονταν θεωρού-

νταν απαράδεκτο να συνεχίσουν την εργασία τους. Και όταν 

άρχιζαν να έρχονται τα μωρά, ήταν αδύνατο: η μοίρα τους ή-

ταν μια ατελείωτη καθημερινότητα φροντίδας για τα παιδιά, 

καθαριότητας, μπουγάδας, ψώνιων και μαγειρέματος. Συχνά 

αναρωτιόμουν πώς τα κατάφερναν αυτές οι γυναίκες, με μια 

οικογένεια που αποτελούνταν από δεκατρία ή δεκατέσσερα 

παιδιά στριμωγμένα σ’ ένα μικρό σπίτι, που διέθετε μόλις δύο 

ή τρεις κρεβατοκάμαρες. Μερικές από αυτές τις πολυμελείς 

οικογένειες ζούσαν σε εργατικές πολυκατοικίες των οποίων τα 

διαμερίσματα αποτελούνταν από δύο δωμάτια και μια μικρο-

σκοπική κουζίνα. 

Η αντισύλληψη, εφόσον κάποιος τη χρησιμοποιούσε, ήταν 

εντελώς αναξιόπιστη. Το θέμα αφηνόταν αποκλειστικά στις γυ-

ναίκες, που είχαν ατελείωτες συζητήσεις για ασφαλείς χρονικές 

περιόδους, σκόνη από φλοιό φτελιάς, τζιν και τζίντζερ, καυτά 

μπάνια και πάει λέγοντας, αλλά ελάχιστες είχαν πάει σε κλινική 

οικογενειακού προγραμματισμού και, απ’ ό,τι άκουγα, οι περισ-

σότεροι άντρες αρνούνταν να φορέσουν προφυλακτικό. 

Το μεγαλύτερο μέρος της εργάσιμης ημέρας των γυναικών 

περνούσε με το πλύσιμο, το στέγνωμα και το σιδέρωμα. Τα πλυ-

ντήρια ήταν εντελώς άγνωστα στην περιοχή και τα στεγνωτή-

ρια δεν είχαν ακόμα εφευρεθεί. Οι αυλές για το άπλωμα των 

ρούχων ήταν σχεδόν πάντα γεμάτες από μπουγάδες και εμείς οι 
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μαίες συχνά ήμασταν αναγκασμένες να διασχίσουμε ένα δάσος 

από απλωμένα ασπρόρουχα για να φτάσουμε στις ασθενείς μας. 

Κι όταν φτάναμε στο σπίτι ή στο διαμέρισμα, υπήρχαν ακόμα 

περισσότερα πλυμένα ρούχα στοιβαγμένα και έτοιμα για ξεδιά-

λεγμα, στο χολ, στις σκάλες, στην κουζίνα, στο καθιστικό και 

στο υπνοδωμάτιο. Τα καταστήματα με τα αυτόματα πλυντήρια 

για το κοινό εμφανίστηκαν στη δεκαετία του ’60, οπότε όλο το 

πλύσιμο γινόταν στο σπίτι με τα χέρια. 

Τη δεκαετία του ’50 τα περισσότερα σπίτια διέθεταν πλέ-

ον τρεχούμενο κρύο νερό και έξω στην αυλή αποχωρητήριο με 

καζανάκι. Μερικά είχαν ακόμα και μπάνιο. Όσοι ζούσαν όμως 

στις εργατικές πολυκατοικίες δεν είχαν, και τα δημόσια λου-

τρά χρησιμοποιούνταν ακόμα από πολλούς. Αποφασισμένες 

μητέρες έσερναν εκεί μία φορά την εβδομάδα τα μουτρωμένα 

αγόρια τους. Οι άντρες, πιθανότατα ύστερα από γυναικεία ε-

ντολή, ακολουθούσαν την ίδια εβδομαδιαία κάθαρση. Τους 

έβλεπες να πηγαίνουν στα λουτρά το απόγευμα του Σαββάτου 

με μια μικρή πετσέτα, ένα κομμάτι σαπούνι και ξινισμένη έκ-

φραση στα μούτρα, η οποία μαρτυρούσε έναν εβδομαδιαίο 

καβγά που, για μία ακόμα φορά, τον είχαν χάσει. 

Τα περισσότερα σπίτια είχαν ραδιόφωνο, αλλά όσο ήμουν 

στο Ιστ Εντ δεν είδα ούτε μία τηλεόραση, γεγονός που μάλλον 

συνέβαλλε στο μεγάλο μέγεθος των οικογενειών. Οι κύριες 

μορφές διασκέδασης ήταν οι παμπ, οι αντρικές λέσχες, οι αί-

θουσες χορού και οι σκυλοδρομίες. Για τους νέους, όλως πε-

ριέργως, η εκκλησία αποτελούσε συχνά το κέντρο της κοινω-

νικής ζωής, και κάθε εκκλησία διέθετε διάφορες λέσχες νέων 

και δραστηριότητες που λάβαιναν χώρα κάθε βράδυ της εβδο-

μάδας. Η τεράστια βικτωριανή εκκλησία των Αγίων Πάντων 

στην οδό Ιστ Ίντια Ντοκ είχε εκατοντάδες μέλη στη λέσχη νέ-

ων της, που τη διεύθυνε ο εφημέριος και επτά δραστήριοι νεα-

ροί υπεφημέριοι. Χρειάζονταν όλη τη νεανική τους ενεργητικό-
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τητα για ν’ αντεπεξέλθουν, τη μία νύχτα μετά την άλλη, σε 

δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν πεντακόσιοι ή εξα-

κόσιοι νέοι άνθρωποι. 

Οι χιλιάδες ναυτικοί όλων των εθνικοτήτων που κατέκλυ-

ζαν τις αποβάθρες δεν έρχονταν σε επαφή με την καθημερινό-

τητα των κατοίκων. «Κάνουμε παρέα αναμεταξύ μας», έλεγαν 

οι ντόπιοι, πράγμα που σήμαινε καμία επαφή. Προστάτευαν 

τις κόρες τους αυστηρά: υπήρχαν αρκετά μπορντέλα για να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ναυτικών. Λόγω της δουλειάς 

μου είχα αναγκαστεί να επισκεφτώ ένα δυο και τα είχα βρει 

πολύ ανατριχιαστικά. 

Είδα πόρνες να αναζητούν πελάτες στους κεντρικούς δρό-

μους, αλλά καμία στους μικρότερους, ακόμα και στο Άιλ οφ 

Ντογκς, που ήταν το πρώτο σημείο αποβίβασης των ναυτικών. 

Οι πιο έμπειρες επαγγελματίες δεν έχαναν ποτέ τον χρόνο τους 

σε μια τόσο «νεκρή» περιοχή, κι αν κάποια ενθουσιώδης ερα-

σιτέχνις παρασυρόταν να το επιχειρήσει, θα την έδιωχναν 

σχεδόν αμέσως, το πιθανότερο με τη βία, οι εξαγριωμένοι κά-

τοικοι, όχι μόνο οι γυναίκες αλλά και οι άντρες. Τα σπίτια που 

ήταν μπορντέλα ήταν γνωστά και πάντα γεμάτα κόσμο. Ήταν 

παράνομα και κατά καιρούς έκανε εφόδους σε αυτά η αστυνο-

μία, αλλά αυτό δε φαινόταν να επηρεάζει τη δουλειά. Η ύπαρξή 

τους ήταν σίγουρο πως κρατούσε τους δρόμους καθαρούς. 

Η ζωή έχει αλλάξει αμετάκλητα τα τελευταία πενήντα 

χρόνια. Τα Ντόκλαντς, όπως τα θυμάμαι, δεν είχαν καμία σχέ-

ση με την περιοχή όπως είναι σήμερα. Οι δεσμοί οικογενειακής 

και κοινωνικής ζωής έχουν διασπαστεί εντελώς και τρία πράγ-

ματα που συνέβησαν ταυτόχρονα μέσα σε μία δεκαετία έδω-

σαν τέλος σε μια παράδοση αιώνων – το κλείσιμο των αποβα-

θρών, η εξυγίανση των υποβαθμισμένων περιοχών και το α-

ντισυλληπτικό χάπι. 
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Η εξυγίανση των φτωχικών συνοικιών ξεκίνησε στα τέλη 

του 1950, ενώ εργαζόμουν ακόμα στην περιοχή. Δεν υπήρχε 

αμφιβολία ότι τα σπίτια ήταν άθλια, αλλά ήταν τα σπίτια τους 

και τα αγαπούσαν πολύ. Θυμάμαι πολλούς, πάρα πολλούς αν-

θρώπους, γέρους και νέους, άντρες και γυναίκες, να κρατάνε 

στο χέρι ένα χαρτί από τον δήμο που τους ενημέρωνε ότι τα 

σπίτια ή τα διαμερίσματά τους θα κατεδαφίζονταν, και ότι θα 

τους στέγαζαν κάπου αλλού. Οι περισσότεροι έκλαιγαν με 

λυγμούς. Αυτός ήταν ο κόσμος τους και μια μετακόμιση επτά 

χιλιόμετρα πιο κάτω φάνταζε σαν να τους έστελναν στην άκρη 

της γης. Οι μετακομίσεις διέλυσαν τον ευρύτερο οικογενειακό 

ιστό, με αποτέλεσμα τα παιδιά να υποφέρουν. Επίσης, οι μετα-

κομίσεις σκότωσαν στην κυριολεξία πολλούς ηλικιωμένους 

που δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν. Ποιο το νόημα ενός μο-

ντέρνου καινούριου διαμερίσματος με κεντρική θέρμανση και 

μπάνιο, αν δε βλέπεις ποτέ τα εγγόνια σου, δεν έχεις κανέναν 

να μιλήσεις και η παμπ που πήγαινες, και πουλούσε την καλύ-

τερη μπίρα σε όλο το Λονδίνο, βρίσκεται τώρα επτά χιλιόμε-

τρα μακριά; 

Το χάπι έκανε την εμφάνισή του στις αρχές της δεκαετίας 

του ’60 και δημιούργησε τη σύγχρονη γυναίκα. Οι γυναίκες δε 

θα έμεναν πλέον δεμένες στον ζυγό των ατελείωτων παιδιών· 

θα ανακάλυπταν τον πραγματικό εαυτό τους. Μαζί με το χάπι 

ήρθε και αυτό που αποκαλούμε σεξουαλική απελευθέρωση. Οι 

γυναίκες, μπορούσαν, για πρώτη φορά στην ιστορία, να είναι 

σαν τους άντρες και να απολαμβάνουν το σεξ για το ίδιο το 

σεξ. Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 είχαμε ογδόντα με εκατό 

τοκετούς τον μήνα καταγεγραμμένους στα βιβλία μας. Το 1963 

ο αριθμός είχε πέσει στους τέσσερις με πέντε τον μήνα. Αυτό κι 

αν ήταν κοινωνική αλλαγή! 

Το κλείσιμο των αποβαθρών πήρε δεκαπέντε χρόνια για 

να ολοκληρωθεί, αλλά γύρω στο 1980 τα εμπορικά πλοία είχαν 
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σταματήσει πλέον να πηγαινοέρχονται. Οι άντρες αγκιστρώ-

θηκαν στις δουλειές τους, τα σωματεία προσπάθησαν να τις 

υπερασπιστούν και έγιναν αρκετές απεργίες εργατών στη δε-

καετία του ’70, αλλά όλα είχαν πλέον πάρει το δρόμο τους. Για 

την ακρίβεια, οι απεργίες, αντί να προστατέψουν τις δουλειές, 

απλώς επιτάχυναν το κλείσιμο. Για τους άντρες της περιοχής, 

οι αποβάθρες ήταν κάτι περισσότερο από δουλειά, κάτι περισ-

σότερο από έναν τρόπο ζωής –στην πραγματικότητα, ήταν η 

ίδια η ζωή– και γι’ αυτούς τους άντρες, ο κόσμος γκρεμίστηκε 

συθέμελα. Τα λιμάνια, που για ολόκληρους αιώνες αποτελού-

σαν τις κεντρικές αρτηρίες της Αγγλίας, δεν ήταν πλέον απα-

ραίτητα. Οπότε ούτε οι άντρες ήταν πλέον απαραίτητοι. Και 

αυτό ήταν το τέλος των Ντόκλαντς όπως τα ήξερα εγώ. 

Στη βικτωριανή εποχή, η κοινωνική μεταρρύθμιση σάρωσε τη 

χώρα. Για πρώτη φορά οι συγγραφείς έγραφαν για προβλήμα-

τα που ποτέ άλλοτε δεν είχαν αποκαλυφθεί, προκαλώντας α-

ναταράξεις στη συνείδηση του ευρύτερου κοινού. Ανάμεσα 

στις μεταρρυθμίσεις, η ανάγκη για σωστή νοσοκομειακή φρο-

ντίδα κέρδισε την προσοχή πολλών διορατικών και μορφωμέ-

νων γυναικών. Το επάγγελμα της νοσοκόμας και της μαίας 

βρισκόταν σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Δε θεωρούνταν αξιο-

σέβαστο επάγγελμα για μια μορφωμένη γυναίκα, κι έτσι το 

κενό καλύφθηκε από τις αμόρφωτες. Οι καρικατούρες της Σά-

ρα Γκιμπ και της Μπέτσι Πριγκ –αδαείς, βρώμικες γυναίκες, με 

αδυναμία στο ποτό– που δημιούργησε ο Τσαρλς Ντίκενς μπο-

ρεί να μας προκαλούν το γέλιο όταν διαβάζουμε γι’ αυτές, αλλά 

δε θα ήταν καθόλου αστείες αν ήσουν υποχρεωμένη, λόγω 

φτώχιας, να παραδώσεις τη ζωή σου στα χέρια τους. 

Η Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ είναι η πιο διάσημη νοσοκόμα της 

Αγγλίας και οι δυναμικές οργανωτικές ικανότητές της άλλαξαν 

μια για πάντα το πρόσωπο της νοσηλευτικής. Αλλά δεν ήταν 

μόνη και η ιστορία έχει καταγράψει πολλές ομάδες αποφασι-
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σμένων γυναικών που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη βελτίωση 

των συνθηκών νοσηλείας. Μια τέτοια ομάδα ήταν οι Μαίες του 

Αγίου Ρέιμουντ Νονάτους2, ένα θρησκευτικό τάγμα αγγλικα-

νών καλογριών, με αποστολή να παρέχουν ασφαλείς τοκετούς 

στους φτωχούς. Ίδρυσαν οίκους στο Ιστ Εντ του Λονδίνου και 

σε πολλές φτωχογειτονιές των μεγάλων βιομηχανικών πόλεων 

της Μεγάλης Βρετανίας. 

Κατά τον δέκατο ένατο αιώνα (και πιο πριν, βέβαια) καμία 

φτωχή γυναίκα δεν μπορούσε να πληρώσει την αμοιβή που 

ζητούσε ο γιατρός για τον τοκετό του μωρού της. Οπότε ήταν 

αναγκασμένη να καταφεύγει στις υπηρεσίες κάποιας ανειδί-

κευτης, αυτοδίδακτης μαμής, ή «μαστόρισσας», όπως τις απο-

καλούσαν συχνά. Μερικές μπορεί να ήταν αρκετά αποτελε-

σματικές εμπειρικές μαμές, αλλά κάποιες άλλες είχαν τρομα-

κτικά ρεκόρ θνησιμότητας. Στα μέσα του δέκατου ένατου αιώ-

να, η μητρική θνησιμότητα στις χαμηλές κοινωνικές τάξεις βρί-

σκονταν γύρω στο 35 με 40 τοις εκατό και η θνησιμότητα των 

βρεφών ήταν γύρω στο 60 τοις εκατό. Οτιδήποτε, από εκλαμ-

ψία και αιμορραγία, μέχρι κακή θέση του εμβρύου, θα σήμαινε 

τον αναπόφευκτο θάνατο της μητέρας. Μερικές φορές, με την 

παραμικρή επιπλοκή στη γέννα, αυτές οι μαστόρισσες εγκατέ-

λειπαν την ασθενή στον πόνο και τον θάνατο. Και δεν υπάρχει 

καμία αμφιβολία ότι οι εργασιακές πρακτικές τους ήταν, το 

λιγότερο, ανθυγιεινές, με αποτέλεσμα να σπέρνουν μικρόβια, 

ασθένειες και συχνά τον θάνατο. 

                                                             
2
  Οι Μαίες του Αγίου Ρέιμουντ Νονάτους είναι ψευδώνυμο. Εμπνεύστηκα το 

όνομα από τον Άγιο Ρέιμουντ Νονάτους, τον προστάτη άγιο για τις μαίες, 

τους μαιευτήρες, τις εγκύους, τους τοκετούς και τα νεογέννητα μωρά. Ο 

άγιος γεννήθηκε με καισαρική τομή (“non natus” στα Λατινικά σημαίνει 

«αγέννητος») στην Καταλονία της Ισπανίας το 1204. Δεν προκαλεί έκπληξη 

το γεγονός ότι η μητέρα του πέθανε κατά τη διάρκεια της γέννας. Εκείνος 

έγινε ιερέας και πέθανε το 1240. 
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Και όχι μόνο δεν υπήρχε εκπαίδευση, αλλά δεν υπήρχε και 

κανενός είδους έλεγχος τόσο στον αριθμό αυτών των γυναι-

κών όσο και στις πρακτικές που ακολουθούσαν. Οι Μαίες του 

Αγίου Ρέιμουντ κατάλαβαν πως η λύση γι’ αυτή την κοινωνική 

μάστιγα ήταν η σωστή εκπαίδευση των μαιών και ο έλεγχος 

της εργασίας τους από τη νομοθεσία. 

Σ’ αυτόν τον αγώνα για τη θέσπιση νομοθεσίας, οι αποφα-

σισμένες μοναχές και οι υποστηρικτές τους αντιμετώπισαν 

έντονες αντιδράσεις. Η μάχη ξεκίνησε το 1870: η προσπάθειά 

τους θεωρήθηκε «ανόητη», «χάσιμο χρόνου», «ιδιόρρυθμη» και 

οι ίδιες «ένα τσούρμο από ανακατώστρες». Τις κατηγόρησαν 

για οτιδήποτε, από διαστροφή μέχρι απληστία για απεριόρι-

στο χρηματικό κέρδος. Αλλά οι μοναχές του Νονάτους δεν το 

έβαλαν κάτω. 

Ο αγώνας συνεχίστηκε για τριάντα ολόκληρα χρόνια, αλλά 

το 1902 τελικά πέρασε η πρώτη Νομοθετική Πράξη Μαιών και 

ιδρύθηκε το Βασιλικό Κολέγιο για Μαίες. 

Το έργο των Μαιών του Αγίου Ρέιμουντ Νονάτους στηρι-

ζόταν σε θρησκευτική πειθαρχία. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι 

κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο εκείνη την εποχή, επειδή οι ερ-

γασιακές συνθήκες ήταν κυριολεκτικά άθλιες και η εργασία 

τόσο σκληρή, που μόνο όσοι υπηρετούσαν το θέλημα του Θεού 

θα επιθυμούσαν να την αναλάβουν. Η Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ 

αναφέρει πως, όταν ήταν μόλις είκοσι ετών, είδε ένα όραμα 

του Χριστού που της είπε ότι έπρεπε να αφιερώσει τη ζωή της 

σ’ αυτό το έργο. 

Οι Μαίες του Αγίου Ρέιμουντ Νονάτους εργάζονταν στις 

φτωχογειτονιές των Ντόκλαντς του Λονδίνου ανάμεσα στους 

πιο φτωχούς των φτωχών και στα τέλη του δέκατου ένατου 

αιώνα ήταν οι μοναδικές αξιόπιστες μαίες που δούλευαν εκεί. 

Κόπιαζαν αδιαμαρτύρητα μέσα σε επιδημίες χολέρας, τυφοει-

δούς πυρετού, πολιομυελίτιδας και φυματίωσης. Στις αρχές 
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του εικοστού αιώνα, συνέχισαν να εργάζονται κατά τη διάρ-

κεια δύο παγκόσμιων πολέμων. Το 1940, παρέμειναν στο Λον-

δίνο και υπέμειναν το Μπλιτς με τους φοβερούς βομβαρδι-

σμούς στις αποβάθρες. Ξεγέννησαν μωρά μέσα σε καταφύγια, 

σε υπόγεια, σε κρύπτες εκκλησιών και υπόγειους σταθμούς. 

Αυτό ήταν το ακαταπόνητο, φιλανθρωπικό έργο στο οποίο 

είχαν τάξει τη ζωή τους, και οι άνθρωποι που ζούσαν απ’ άκρη 

σ’ άκρη στα Ντόκλαντς τις γνώριζαν, τις σέβονταν και τις θαύ-

μαζαν. Όλοι μιλούσαν γι’ αυτές με ειλικρινή αγάπη. 

Έτσι ήταν οι Μαίες του Αγίου Ρέιμουντ Νονάτους όταν τις 

πρωτογνώρισα: ένα τάγμα καλογριών, πλήρως αφοσιωμένων 

και υποταγμένων στους όρκους της πενίας, της αγνότητας και 

της υπακοής, αλλά ταυτόχρονα ένα τάγμα από εκπαιδευμένες 

νοσοκόμες και μαίες, και γι’ αυτόν τον λόγο πήγα μαζί τους. 

Δεν το περίμενα, αλλά αποδείχτηκε ότι ήταν πιο σημαντική 

εμπειρία της ζωής μου. 




