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οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από την 
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Ταμείου και υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.  
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Εισαγωγή 

 

Αν μπορούσα να απαντήσω στο πρωταρχικό ερώτημα που γεννάται σε σένα 

αναγνώστη, τι πραγματεύεται αυτή η διπλωματική εργασία, θα το έκανα δείχνοντάς 

σου είτε μια από τις πολλές ασπρόμαυρες φωτογραφίες με παιδιά της Βούλας 

Παπαϊωάννου για την πολύπαθη ελληνική δεκαετία του 1940, είτε μια φωτογραφία 

από το λεύκωμα της Τασούλας Βερβενιώτη,  μέσα από τα αρχεία του Διεθνούς 

Ερυθρού Σταυρού.
1
 Ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο, ένα οπτικό τεκμήριο που 

μπόρεσε να αποτυπώσει με τον πλέον γλαφυρό και συνάμα συγκλονιστικό τρόπο μια 

αναπαράσταση του χθες, που φυλακίζει όλη την καταστροφή που επέφερε ο πόλεμος, 

τους θανάτους από την πείνα, την εξασθένηση των οργανισμών, τη φτώχεια και 

ταυτόχρονα το «δώρο», την υλική βοήθεια που  ήταν αναγκαία  στους ανθρώπους  

για να επιβιώσουν.  

Το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου δεν σήμανε αυτομάτως μια 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ελλήνων πολιτών, ούτε διαφοροποιήθηκαν άμεσα  

οι συνθήκες που επικρατούσαν στην Κατοχή. Το πρόβλημα της φτώχειας και της 

ανεργίας ήταν τεράστιο, ενώ οι άποροι αποτελούσαν το 1/3 του συνολικού 

πληθυσμού της χώρας.   

Βασικό ζητούμενο της επομένης του πολέμου ήταν η φροντίδα των παιδιών, 

που αναγνωρίζονταν ως το μέλλον του τόπου. Σε μια περίοδο που δεν υπήρχε 

οργανωμένη κοινωνική πρόνοια, το κράτος, οι ξένες οργανώσεις, οι σύλλογοι αλλά 

και οι ιδιώτες συνυπάρχουν και συλλειτουργούν για να βοηθήσουν ορφανά, 

εγκαταλελειμμένα, φτωχά παιδιά που τριγυρνούσαν ρακένδυτα και κουρελιασμένα 

μέρα νύχτα στους δρόμους.   

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, που έχει ως τόπο 

αναφοράς την Ερμούπολη και εκτείνεται χρονικά στην πρώτη μεταπολεμική 

δεκαετία, είναι η διερεύνηση της τύχης αυτών των άπορων και ορφανών παιδιών. Πιο 

                                                           
1 Ενδεικτικά για το έργο της Β. Παπαϊωάννου βλ. Voula Papaioannou, Renos Xippas, Mouseio Benaki, Images of 

despair and hope: Greece 1940-1960:exhibition of photographs from March 31st to May 5th1995, Foundation for 

Hellenic Culture-Benaki Museum, Athens 1995 και Βούλα Παπαϊωάννου, Λεύκωμα ζωής: φωτογραφικές 

αναμνήσεις από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθήνων 1947-1950, Εντός, Αθήνα 2000 καθώς και Τασούλα 

Βερβενιώτη, Αναπαραστάσεις της ιστορίας. Η δεκαετία του 1940 μέσα από τα Αρχεία του Διεθνούς Ερυθρού 

Σταυρού, εκδοτικός οίκος Μέλισσα, Αθήνα 2009. 
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συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία τοποθετεί στο επίκεντρο ως υποκείμενα τα 

ανήλικα κορίτσια που ήταν τρόφιμοι στο Μπαμπαγιώτειο Ορφανοτροφείο Θηλέων. 

Το θέμα εντάσσεται σε μια προβληματική  για τις δημόσιες παρεμβάσεις για τα 

παιδιά, σε ένα διττό περιβάλλον, που από την μια πλευρά περιλαμβάνει τις τοπικές 

ιδιωτικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες και, από την άλλη, την υπό διαμόρφωση 

κρατική πρόνοια. 

Η μελέτη περίπτωσης που εξετάζεται πιστεύω ότι θα αναδείξει κάποιες 

ιδιαίτερες παραμέτρους της δημόσιας κοινωνικότητας της Ερμούπολης, μιας πόλης 

των βιομηχάνων αλλά και των εργατών, με βιομηχανικό παρελθόν και διαμορφωμένη 

εργατική τάξη, πόλη της οποίας η ηγετική τάξη επιθυμούσε να προστατεύσει, να 

περιθάλψει, να γιατρέψει, να εκπαιδεύσει και κυρίως διακαώς να ελέγξει και να 

γαλουχήσει τα κορίτσια στα χριστιανικά και εργατικά πρότυπα. 

Μία απαιτούμενη διευκρίνιση στην παρούσα εργασία είναι αυτή του όρου 

«μεταπολεμικός». Ο όρος αυτός, αφενός, προσδιορίζει χρονικά την περίοδο 

αναφοράς της μελέτης μου, δηλαδή την πρώτη δεκαετία μετά τη λήξη του Β’  

Παγκοσμίου Πολέμου, τα χρόνια 1945-1955. Ο όρος «μεταπολεμικός», αφετέρου, 

φέρει για την περίπτωση της Ελλάδας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που σχετίζονται 

με την Κατοχή και με τον εμφύλιο πόλεμο. Για την παρούσα εργασία επιλέγω να μην 

αναφερθώ ειδικά στον εμφύλιο, αν και τις συνέπειές του – όπως και αυτές της 

Κατοχής – τις εντοπίζω: κατά την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία η πρόνοια και η 

ενασχόληση με την παιδική ηλικία σχετίζονται με τον φόβο του κομμουνισμού και 

της ανόδου της Αριστεράς.  

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε στα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους και συγκεκριμένα στο Αρχείο Νομού Κυκλάδων που  υπήρχε  το Αρχείο του 

Ορφανοτροφείου Θηλέων. Το κεντρικό ερώτημα της εργασίας με ώθησε να στραφώ 

στους θεσμούς εκείνους που σχετίζονται με την πρόνοια, την υγεία, την εκπαίδευση, 

την φιλανθρωπία και που ενδιαφέρθηκαν για τα παιδιά και δραστηριοποιήθηκαν για 

την «σωτηρία» τους. Επίσης, η έρευνα δεν επικεντρώθηκε μόνο στις γραπτές πηγές, 

αλλά – όπου αυτό ήταν δυνατό – συμπληρώθηκε και από κατάλοιπα υλικού 

πολιτισμού, όπως για παράδειγμα παιχνίδια ή φωτογραφίες παιδιών. 

Η έρευνα του αρχείου του Ορφανοτροφείου Θηλέων μου επέτρεψε τον 

σχηματισμό μιας εικόνας για την κατάσταση των ατόμων που στεγάζονταν σε αυτό 
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το ίδρυμα, την καθημερινότητα μέσα στο ορφανοτροφείο. Πράγματι, από το αρχείο 

του Ορφανοτροφείου, που αποτελούνταν συνολικά από 340 φακέλους σε 26 κούτες 

(περισσότερα από 4.000 τεκμήρια), ο ερευνητής βγάζει πολύτιμα συμπεράσματα για 

πληθώρα θεματικών όπως η υγεία, η διατροφή, η ένδυση, η εκπαίδευση, η εργασία.  

Η μελέτη ενός ιδρύματος που λειτούργησε σε συνδυασμό με την κρατική 

μέριμνα για τα άπορα και ορφανά παιδιά με βοήθησε να αντιληφθώ τις δυσκολίες και 

τις διαφορετικές προσωπικές ιστορίες των παιδιών αυτών, την οικονομική και 

κοινωνική τους κατάσταση, το οικογενειακό τους περιβάλλον, την οικογενειακή 

στρατηγική, το μορφωτικό τους επίπεδο, την πρόνοια και τη φροντίδα που λάμβαναν 

από το ίδρυμα, την εκμάθηση και την ενασχόληση με κάποια πρακτική εργασία, τον 

ρόλο συγκεκριμένων ατόμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος. 

Επιπρόσθετα, με την αποσπασματική μελέτη άλλων ενοτήτων – όπως φακέλων  

του Αρχείου Υγείας και Πρόνοιας – μπόρεσα να κατανοήσω τη διαφοροποίηση 

ανάμεσα στη συγκρότηση κρατικής πρόνοιας και την ιδιωτική φιλανθρωπία, την 

ενίσχυση – υλική και οικονομική – από ξένες φιλανθρωπικές οργανώσεις.  

Στα δημοτικά αρχεία της Μυκόνου και της Άνω Σύρου εντόπισα χρήσιμες 

εγκυκλίους του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως  κατηγορίες απορίας, 

φόρμες συμπλήρωσης οικογενειακής κατάστασης για παροχή βοήθειας, 

κοινοποιήσεις για παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, 

προγράμματα ετήσιας επανεξέτασης απόρων.    

Η μελέτη των τοπικών εφημερίδων της εποχής στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της 

Ερμούπολης
 
– αναφέρομαι στις εφημερίδες Αετός του Ευάγγελου Ρούσσου, την Αυγή 

του Μιχαήλ Στεφάνου, την Ερμούπολη, το Θάρρος του Σταύρου Βαφία, τα Κυκλαδικά 

Νέα του Γ. Ναυπλιώτη – μου έδωσε τα απαραίτητα ερεθίσματα να σκεφτώ για την 

κοινωνία της Ερμούπολης της δεκαετίας του 1950, να γνωρίσω τα καθημερινά 

προβλήματα και τις έγνοιες τόσο του Ερμουπολίτη αστού, όσο και του εργάτη, την 

κοσμική ζωή, τη ζωή στα εργοστάσια, στην αγορά και το λιμάνι. 

Καθοριστική για την πορεία της εργασίας ήταν η καταγραφή των ληξιαρχικών 

πράξεων γεννήσεων για τα έτη από το 1940 ως το 1955. Οι 6027 ανωνυμοποιημένες 

εγγραφές, αναδεικνύουν το μείζον πρόβλημα της παιδικής θνησιμότητας. Οι 

ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, δυστυχώς, δεν αποτελούν παρά συμπληρωματική 

πηγή,  προβάλλοντας τα «ταμπού» της ερμουπολίτικης  κοινωνίας της δεκαετίας του 

1950. «Ταμπού» που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση χαρακτηρισμού στη δήλωση 

παιδιών που γεννήθηκαν εκτός γάμου, νόθων, αγνώστων γονέων, νόμιμων τέκνων 
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μετά από γάμο, τέκνων που εκούσια αναγνωρίστηκαν. Πρόκειται για διαβαθμίσεις 

που δύσκολα μπορούμε να εντοπίσουμε και να αξιοποιήσουμε, όμως υπήρχαν στην 

συριανή κοινωνία. 

 Η προφορική μαρτυρία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία ως 

εναλλακτική μορφή πληροφόρησης, που λειτουργεί συμπληρωματικά στις 

υπάρχουσες πηγές και μπορεί να καλύψει ιστορικά κενά και ασάφειες, στις οποίες δε 

μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση αλλιώς. Η χρήση προφορικών μαρτυριών, στην 

περίπτωση αυτής της διπλωματικής, προσπάθησε πιο συγκεκριμένα να απαντήσει στο 

ερώτημα τι σημαίνει να είσαι παιδί στην Ερμούπολη της δεκαετίας του 1950.
2
 

Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια και επίλογο-συμπεράσματα. Στο 

πρώτο κεφάλαιο ευελπιστώ να απαντήσω με συντομία στην ερώτηση που αφορά σε 

ποια οικονομικοκοινωνική κατάσταση βρίσκονταν η Ερμούπολη τη δεκαετία του 

1950. Η εικόνα της πόλης με τα εργοστάσια που έκλειναν, την προσπάθεια 

ανασυγκρότησης και το αίτημα για την μεταφορά μιας πλωτής δεξαμενής που θα 

ενίσχυε την οικονομική δραστηριότητα και θα έδινε δουλειά στον φτωχό και άνεργο 

πληθυσμό με απασχολούν εδώ.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρομαι στα άπορα παιδιά και πώς η συριανή 

οικογένεια – και κατ’ επέκταση η κοινωνία – προσπάθησε να  αντιμετωπίσει την 

φτώχεια και με ποιες ενέργειες και δράσεις προσπάθησε  να τα βοηθήσει.  

Στο τρίτο κεφάλαιο εστιάζω στο παράδειγμα του Μπαμπαγιώτειου 

Ορφανοτροφείου Θηλέων. Εξετάζω το μέγεθος της παρεχόμενης βοήθειας του 

Ορφανοτροφείου και αξιοποιώ τα σχετικά στοιχεία για τις τροφίμους. Επιπλέον, 

κάνω μια σκιαγράφηση της καθημερινότητας της ζωής μέσα στο Ορφανοτροφείο, 

προκειμένου να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν χρήσιμες συγκρίσεις για τα παιδιά 

εκείνα  που δεν έλαβαν ανάλογη μέριμνα. 

Στον επίλογο περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα, μια γενική θεώρηση της 

εργασίας καθώς και ερωτήματα, προβληματισμοί και υποθέσεις  που ανέδειξε η 

έρευνα. 

 

                                                           
2 Οι προφορικές μαρτυρίες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία διεξήχθησαν από τη γράφουσα την 

περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2010 και απομαγνητοφωνήθηκαν τα αποσπάσματά τους που παρατίθενται. 

Αφορούν πρόσωπα που γεννήθηκαν το χρονικό διάστημα 1940-1955, έζησαν ως παιδιά στη Σύρα, πήγαν σχολεία, 

έμειναν ορφανά, εργάστηκαν. Χρήσιμα εγχειρίδια για την κατανόηση των τεχνικών και τη συγκρότηση του 

ερωτηματολογίου των προφορικών συνεντεύξεων αποτέλεσαν τα Paul Thompson, Φωνές από το παρελθόν, 

Προφορική ιστορία, μτφ. Ρ.Β. Μπούσχοτεν-Ν. Ποταμιάνος, Πλέθρον, Αθήνα 2003 καθώς επίσης και το βιβλίο της 

Judith Ellis, H Διαχείριση των Αρχείων, μτφ. Ζ. Οικονόμου, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία – Τυπωθήτω-Γιώργος 

Δάρδανος, Αθήνα 2000, σ.531-557.  
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Κεφάλαιο1 

Η κοινωνία της μεταπολεμικής Ερμούπολης. 

 

Η εικόνα της Ερμούπολης την επόμενη της απελευθέρωσης από τους 

Γερμανούς και τους Ιταλούς δεν θύμιζε σε τίποτα το ένδοξό της παρελθόν. Το 

εμπόριο, η ναυτιλία, το βιομηχανικό πρόσωπο της πόλης, η ζωή στο λιμάνι είχαν 

ατονήσει και μαζί με αυτά είχε, βαθμιαία, αλλοιωθεί ο κοσμοπολίτικος αέρας και  η  

αλλοτινή αίγλη της πόλης. 

Η Ερμούπολη, που ποτέ δεν βασίστηκε στην αγροτική της παραγωγή, έχανε το 

δυναμικό και δραστήριο βιομηχανικό της πρόσωπο. Οι επιχειρηματίες της, από την 

μία, την εγκατέλειπαν για την Αθήνα, που πρόσφερε περισσότερες ευκαιρίες κέρδους. 

Οι εργάτες και οι εργάτριες, από την άλλη, έπαυαν να δίνουν ζωή στα εργοστάσια και 

στο λιμάνι.  

Στην πολιτική σκηνή της Ερμούπολης  επικράτησαν συντηρητικά στοιχεία και 

δεν υπήρξε ούτε κοινωνική, ούτε πολιτική αλλαγή.
3
 Το μετακατοχικό πολιτικό 

πλαίσιο άφησε ατιμώρητους τους δοσίλογους, παρά το αρχικά ευρύ αίτημα για 

απονομή δικαιοσύνης.  

Όσο για την ερμουπολίτικη οικονομία, το βασικό της πρόβλημα ήταν να 

ξεπεράσει τα ακραία οικονομικά φαινόμενα της Κατοχής, όπως ο υπερπληθωρισμός, 

η μαύρη αγορά και η μετατροπή του νομίσματος σε χρυσές λίρες, φαινόμενα που 

είχαν κλονίσει συλλήβδην την ελληνική κοινωνία.
4
 Η ελληνική μεταπολεμική 

οικονομία είχε χαρακτήρα περιθωριακό, κρίνοντας από τη θέση και τον ρόλο της 

στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά και παρασιτικό, μιας και ασχολήθηκε με μη 

παραγωγικές δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας «νεοαποικιακού τύπου» σχέσης με τη 

Βρετανία, αρχικά, και αργότερα με την Αμερική.
5
 

                                                           
3 Βλ. Χρήστος Λούκος, «Κοινωνική και πολιτική κατάσταση στη Σύρο μετά την απελευθέρωση από τους 

Γερμανούς», αδημοσίευτη ανακοίνωση στα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2006, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-Κέντρο 

Νεοελληνικών Ερευνών – Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων, Ερμούπολη 5-15/7/2006. Επίσης, 

Χρήστος Λούκος, «Οι πολιτικές και ιδεολογικές συγκρούσεις στη μετακατοχική Σύρο και ο δήμαρχος 

Ερμούπολης Επαμεινώνδας Παππαδάμ», Μνήμων 32 (2011-2012), σ.177-204. 
4 Γιώργος Μαργαρίτης, «Ο εμφύλιος πόλεμος, Η πολιτική και η στρατιωτική σύγκρουση 1946-1949», στο 

Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τ.8, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 

2003, σ.234. Να σημειωθεί επίσης, ότι ως τα τέλη της δεκαετίας του 1950 οι τιμές, για παράδειγμα, των κατοικιών 

και των χωραφιών υπολογίζονταν σε λίρες. βλ. David Close, Ελλάδα 1945-2004, Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, 

μτφ. Γ.Μερτίκας, εκδόσεις Θύραθεν, Θεσσαλονίκη 2006, σ.87. 
5 Βασίλης Κρεμμυδάς, «Η Ελλάδα του 1945-1967: Το ιστορικό πλαίσιο», στο Η ελληνική κοινωνία κατά την 

πρώτη μεταπολεμική περίοδο 1945-1967, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1994, σ.16 και Πολυμέρης Βόγλης, 

«Νέες μορφές κυριαρχίας, Κρατική ανασυγκρότηση και αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα, 1945-1952», στο 

Πολυμέρης Βόγλης, Ιωάννα Λαλιώτου, Γιάννης Παπαθεοδώρου (επιμ.), Ο πειρασμός της Αυτοκρατορίας, 

Μεταίχμιο, Αθήνα 2006,σ.119. 
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Να σημειωθεί ότι, ακόμα και όταν το διακαές ζητούμενο των Συριανών ήταν 

η αποκατάσταση των υποδομών και η επαναλειτουργία των εργοστασίων
6
, τα 

χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ δε χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση της εγχώριας 

βιομηχανίας, αλλά κατασπαταλήθηκαν στις εμφύλιες διαμάχες, στερώντας από τη 

χώρα όλους εκείνους τους πόρους που θα της επέτρεπαν την ανασυγκρότηση
7
. 

Φυσικό επακόλουθο ήταν ότι η Ερμούπολη δε μπόρεσε να αντέξει τον ασφυκτικό 

ανταγωνισμό από τον Πειραιά και την Αθήνα. Δεν ενισχύθηκε  η βιομηχανία της από 

το κράτος και δε μπόρεσε να επανέλθει στα προκατοχικά επίπεδα παραγωγής, 

εξαιτίας του μεταχειρισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και της χαμηλής 

παραγωγικότητας
8
. 

Ένα εξίσου σημαντικό θέμα που είχε να αντιμετωπίσει η κοινωνία της Σύρου 

ήταν η διαχείριση μιας βαριάς δημογραφικής κληρονομιάς από την Κατοχή. Οι 

απώλειες χιλιάδων ψυχών – αναλογικά πέθαναν στην Ερμούπολη το 1942 

περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι στην Αθήνα – μαρτυράται και σήμερα στο 

νεκροταφείο της Ερμούπολης, με τη λιτή επιγραφή που αναγράφει: «Οι 8.000 νεκροί 

από πείνα της Ιταλογερμανικής Κατοχής στέλνουν σε όλο τον κόσμο μήνυμα 

ειρήνης».  

Η καταλυτική επίδραση της Κατοχής γίνεται κατανοητή αν συγκριθεί ο 

αριθμός των νεκρών με τον συνολικό πληθυσμό του νησιού. Ο τελευταίος ήταν 

25.952 άτομα το 1940, 18.925 από τα οποία διέμεναν στην Ερμούπολη και 2.763 

στην Άνω Σύρο.
9
 Κατά την επίσημη απογραφή του 1951, η Σύρος αριθμούσε 23.269 

άτομα, 16.971 από τους οποίους έμεναν στην Ερμούπολη, 2.208 στην Άνω Σύρο και 

4.090 στα χωριά.
10

 Τα πληθυσμιακά αυτά στοιχεία μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε 

                                                           
6 Το θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας και  η ανυψωτική δεξαμενή αποτέλεσαν τα δυο πιο πολυσυζητημένα θέματα. 

Βλ. σχετικά, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης, 23/3/1947, κατάστιχο 36, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού 

Κυκλάδων. 
7 Αναλυτικότερα βλ. Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Η περίοδος της ανασυγκρότησης 1945-1953 ως στιγμής της 

σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας» στο Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική 

περίοδο,1945-1967, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1994, σ.23-33 και Γιώργος Σταθάκης, Το δόγμα Τρούμαν 

και το σχέδιο Μάρσαλ: η ιστορία της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2004. 
8 Η υπάρχουσα βιομηχανία ήταν στραμμένη στους κλάδους της υφαντουργίας και ο οικονομικός ενεργός 

πληθυσμός αυτών των εργοστασίων ήταν γυναίκες, ορθόδοξες και καθολικές, που παρέμενε ανειδίκευτος. Η 

συμβολή των γυναικών των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων ήταν σημαντική στην ανάπτυξη της συριανής 

κλωστοϋφαντουργίας, μιας και αποτέλεσαν τα φθηνά εκείνα εργατικά χέρια που ήταν απαραίτητα για να 

ανταγωνιστούν την παραγωγή του Πειραιά και της Αθήνας. Βλ. Λήδα Παπαστεφανάκη, «Το «πατρικό 

ενδιαφέρον» των βιομηχάνων και η διαχείριση της εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία Καρέλλα (Ερμούπολη, 

πρώτο μισό του 20ου αιώνα)», στο Χ. Αγριαντώνη, Δ. Δημητρόπουλος (επιμ.), Σύρος και Ερμούπολη, Συμβολές 

στην ιστορία του νησιού, 15ος -20ος αιώνας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα  

2008, σ.160 και σχετικό αρχειακό υλικό από φάκελο Υγεία-Πρόνοια, φ.429, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
9 Violetta Hionidou, Famine and death in occupied Greece, 1941-1944, Cambridge University Press, Cambridge 

2006, σελ.20 και Χρήστος Λούκος, «Η πείνα στην κατοχή, Δημογραφικές και κοινωνικές διαστάσεις», στο 

Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, εκδόσεις Βιβλιόραμα, τ.Γ1, σ.224 και 247. 
10 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Απογραφή 7ης Απριλίου 1951. 
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ποσοτικά τις μεγάλες ανθρώπινες απώλειες κατά την διάρκεια της Κατοχής, αλλά και 

τη μεταπολεμική πληθυσμιακή διαμόρφωση του νησιού, που συρρικνώνεται  όλο και 

περισσότερο, φτάνοντας το 1961 σε 19.817 άτομα.
11

 

Εκτός όμως από την πληθυσμιακή αφαίμαξη, σοβαρά προβλήματα 

παρουσιάστηκαν και στην υγεία όσων επέζησαν. Μετά το τέλος της Κατοχής, πλήθος 

ανθρώπων έπασχαν από ασθένειες του στομάχου και των πνευμόνων λόγω της  

εξασθένησης του ανοσοποιητικού τους από τον υποσιτισμό. Η φυματίωση, η 

ελονοσία, η ελλιπής προσωπική υγιεινή, η ατροφία δυσχέραιναν την καθημερινότητα 

των φτωχών στρωμάτων του πληθυσμού και επιβάρυναν δραματικά την υγεία τους. 

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι αδενοπάθειες και οι προφυματικές καταστάσεις 

στους εξασθενημένους παιδικούς οργανισμούς, αυξάνοντας τα ποσοστά των παιδικών 

θανάτων.
12

 

 Στο επίπεδο της οικονομίας, μέσα στην Κατοχή αρκετά από τα εργοστάσια 

αναγκάστηκαν να διακόψουν την λειτουργία τους ή να επιταχθούν εκτοξεύοντας την 

ανεργία σε υψηλά επίπεδα. Η προσπάθεια επανεκκίνησης της τοπικής οικονομίας 

αμέσως μετά την Κατοχή δεν απέδωσε τους αναμενόμενους καρπούς και, 

ουσιαστικά, ήταν αδύνατο να επανέλθει η λειτουργία της στους προκατοχικούς 

ρυθμούς.  

Υπήρξαν, βέβαια, και εργοστάσια τα οποία παρέμειναν ενεργά. Εκτός του 

Νεωρίου,
13

 που απασχολούσε εκατοντάδες εργάτες, μεγάλες εργοστασιακές μονάδες 

ήταν η «Ανώνυμος Κλωστοϋφαντουργική Εταιρία Σύρου» (Α.Κ.Ε.Σ.), που είχε 

συνενωθεί με το νηματουργείο «Ομόνοια» και με τις εταιρίες «Νοστράκη» και 

«Κουλούρη» αργότερα. Η Α.Κ.Ε.Σ λειτουργούσε όλο το εξεταζόμενο διάστημα  ως 

και το 1960.
14

 

Ένα από τα μεγάλα νηματουργεία ήταν και το «Φουστάνου, Καρέλλα, 

Βελισσαρόπουλου και Σια». Η επιχείρηση προέκυψε από την ένωση των 

«Κλωστοϋφαντηρίων Αιγαίου Καρέλλα», μίας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα, με το «Υφαντήριο και Τυπογραφείο Θ.Δ. Βελισσαρόπουλου».  Το 1920, ο 

                                                           
11 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Απογραφή 19ης Μαρτίου 1961. 
12 Χρήστος Λούκος, «Θάνατοι από πείνα στη Σύρο, 1941-1944. Μύθοι και πραγματικότητες», στο Κέντρον 

Ερεύνης της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της ακαδημίας Αθηνών, Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης της 

Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, τ.Α, ΚΕΙΝΕ, Αθήνα 1998, σ.197. 
13 Το Νεώριο σταμάτησε την λειτουργία του αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αγοράστηκε το 1953 

από τον Κασσιώτη εφοπλιστή Νικόλαο Ρεθύμνη. Η αποκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, οι επισκευές 

και η αναμονή της πλωτής δεξαμενής είχαν δώσει ζωή στο λιμάνι και μια νότα αισιοδοξίας, ότι καλύτερες μέρες 

θα έρχονταν. Εφημερίδα Ο Κήρυξ των Κυκλάδων, 19/2/1955. 
14 Χριστίνα Αγριαντώνη- Αγγελική Φενερλή, Ερμούπολη- Σύρος Ιστορικό οδοιπορικό, Ολκός, χ.τ., 2000, σ.124, 

132.  
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Παντελής Φουστάνος έγινε κάτοχος των μετοχών της εταιρίας. Το 1922 οι εταίροι Ν. 

Καρέλλας και Θ. Βελισσαρόπουλος ίδρυσαν νηματουργείο στο Νέο Φάληρο με 

επωνυμία τα πρώτα γράμματα των επωνύμων τους («Βέλκα»). Εργοστάσια της 

εταιρίας υπήρχαν, εκτός από την Ερμούπολη και το Φάληρο, στο Άστρος Κυνουρίας 

και το Λαύριο.
15

 Τα προϊόντα παραγωγής του εργοστασίου, υφάσματα και πετσέτες, 

ήταν χαμηλής ποιότητας και αγοράζονταν από την  εγχώρια αγορά.
16

 

Τα «Βαμβακουργεία Σύρου» του Παντελή Βαρδάκα, που  ιδρύθηκαν γύρω 

στο 1910 και το «Υφαντήριο Σύρου» του Ευάγγελου Μπαρμπέτα, που διέθετε  

υφαντουργείο και βαφείο, λειτουργούσαν τη δεκαετία του 1950, όπως και η 

«Υφαντουργική Εταιρία Κρυστάλλη-Τσαγκαράκη» και τα «Κλωστήρια-Υφαντήρια 

Σύρου Χατζηλία και Καλοξύλου». Η τελευταία επιχείρηση  εγκαινιάσθηκε το 1940 

και διέθετε αγγλικά μηχανήματα. Μεταπολεμικά περιήλθε στην «Πειραϊκή-

Πατραϊκή».
17

 Τέλος, στα σημαντικά εργοστάσια επεξεργασίας βάμβακος 

περιλαμβάνονταν και τα «Εργοστάσια Πλεκτικής Κωνσταντινόπουλου-Ζησιμάτου», 

καθώς και το «Εργοστάσιο Πλεκτικής Πασσά», που διέθετε και τμήμα 

κορδελοποιΐας.
18

  

Από τα γνωστότερα εργοστάσια βυρσοδεψίας την δεκαετία του 1950 ήταν 

αυτά του Ευάγγελου Τόζου και το βυρσοδεψείο των Δενδρινού-Κούτση, ενώ 

υπήρχαν και μεμονωμένοι βυρσοδέψες, όπως ο Γεώργιος Γαβαλάς. Στις επιχειρήσεις 

και τα εργοστάσια που δραστηριοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1950 θα πρέπει να 

προστεθεί ο «Κυλινδρόμυλος Κυκλάδων Γ.Μ. Ασημομύτη», η «Εταιρία 

Μεταλλευτικών και Χημικών Επιχειρήσεων» (Ε.Μ.Χ.Ε.), το «Εργοστάσιο 

Κεραμευτικής Σύρου», το «Μηχανουργείο Μ. Φουρνιστάκη», η «Συριανή Εταιρία 

Κοκάλων» (Σ.Ε.ΚΟ.) και το υαλουργείο και σμυριδουργείο «Νάξος».
19

 

Μια ενδεικτική εικόνα για το προσωπικό που απασχολούνταν στα εργοστάσια 

και την μισθοδοσία του μπορούμε να πάρουμε από το Μητρώο Προσωπικού στο 

εργοστάσιο Καρέλλα για το έτος 1947.
20

 Το εργοστάσιο απασχολούσε 302 

εργαζόμενους, 252 γυναίκες και 50 άνδρες. Από τις γυναίκες, οι 63 ήταν υφάντριες 

                                                           
15 Χριστίνα Αγριαντώνη- Αγγελική Φενερλή, Ερμούπολη- Σύρος Ιστορικό οδοιπορικό, ό. π., σ.136. 
16 Λήδα Παπαστεφανάκη, «Το «πατρικό ενδιαφέρον» των βιομηχάνων και η διαχείριση της εργασίας στην 

κλωστοϋφαντουργία Καρέλλα (Ερμούπολη, πρώτο μισό του 20ου αιώνα)», ό. π., σ.164. 
17 Χριστίνα Αγριαντώνη- Αγγελική Φενερλή, ό .π., σ.134. 
18  ΓΑΚ Αρχείο Νομού Κυκλάδων/ Υγεία- Πρόνοια, φ.429. 
19 Χριστίνα Αγριαντώνη- Αγγελική Φενερλή, ό. π., σ.134. 
20 Άντληση στοιχείων από Λήδα Παπαστεφανάκη, «Το «πατρικό ενδιαφέρον» των βιομηχάνων και η διαχείριση 

της εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία Καρέλλα», ο.π., σελ. 169-170, η οποία αντλεί από Αρχείο Καρέλλα, 

Ημερολόγιο εργασίας-Μητρώο Προσωπικού 1947-1982, κατάστιχο 980, ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κυκλάδων.  
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και οι 189 εργάτριες κλωστηρίου. Από τους άνδρες, οι 22 ήταν εργάτες κλωστηρίου 

και οι 28 εργάτες υφαντηρίου. Περισσότερες από τις μισές εργαζόμενες βρίσκονταν 

στην ηλικία από 14 ως 24 ετών, ενώ στο 3% ανέρχονταν τα κορίτσια κάτω των 14 

ετών που απασχολούσε η επιχείρηση. 

Στα «Κλωστοϋφαντήρια Αιγαίου Καρέλλα» στα 1947 ένας 15χρονος βοηθός 

σιδηρουργού εργαζόταν για 27.000 δραχμές, μια 17χρονη υφάντρια αργαλειού για 

51.000 δραχμές, μια 17χρονη υφάντρια για 33.000 δραχμές, μια 16χρονη πιάστρα για 

33.000 δραχμές, μια 15χρονη για το τύλιγμα των μασουριών από 24.000 ως 30.000 

δραχμές και μια 15χρονη για την ανέμη για 30.000 δραχμές.
21

 Οι αμοιβές αυτές 

μοιάζει να μην επαρκούσαν για να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος ζωής, φαίνεται δε 

να κάλυπταν τις ανάγκες αποκλειστικά του ατόμου που εργαζόταν. 

Οι όποιες προσπάθειες έγιναν για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, για 

παράδειγμα η συνέχιση της λειτουργίας των εργοστασίων μετά τον πόλεμο, δεν 

έδωσαν θετικά πρώτα δείγματα. Έτσι, η μεταφορά μίας ανυψωτικής δεξαμενής στο 

πλαίσιο των γερμανικών επανορθώσεων αποτέλεσε την σανίδα σωτηρίας, που 

συνδέθηκε με το εμπορικό, ναυτικό και βιομηχανικό παρελθόν της Ερμούπολης και 

το αβέβαιό της μέλλον. Ανεξαιρέτως κοινωνικού στρώματος, όλοι οι κάτοικοι του 

νησιού ζητούσαν την μεταφορά της και έλπιζαν ότι η άφιξή της θα έφερνε νέες, 

καλύτερες μέρες για τον τόπο. Ανάμεσα τους και πολιτικοί, οι οποίοι συνέδεσαν την 

δεξαμενή με την ανάκαμψη της οικονομίας της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Το 

αίτημα για την δεξαμενή, άλλωστε, είχε τεθεί από τον βουλευτή Νικόλαο Καμπάνη 

ήδη στις αρχές του 1947.
22

 Οι ζημιές που είχε υποστεί κατά τον πόλεμο 

επιδιορθώθηκαν στον Τάραντα της Ιταλίας τον Νοέμβριο του 1954 και η δεξαμενή 

μεταφέρθηκε στον Πειραιά όπου θα χρησιμοποιούνταν για τις εκεί ανάγκες. 

Η άμεση μετακίνηση της δεξαμενής φαίνεται ότι είχε ταυτιστεί με τα 

ζητήματα επιβίωσης της οικονομίας της πόλης και το θέμα απασχολούσε συνεχώς και 

αδιαλείπτως την ερμουπολίτικη κοινωνία, που προσπαθούσε, μέσω των εκλεγμένων 

βουλευτών της, να εντείνει τις πιέσεις για τη μεταφορά της. Ο οικονομικός 

μαρασμός, το κλείσιμο των εργοστασίων, η μάστιγα της ανεργίας επιδρούσαν 

καταλυτικά στην εικόνα της πόλης. Πολλοί εργάτες αναγκάζονταν να γίνουν 

                                                           
21 Τα μεροκάματα θα ήταν χρήσιμο να συγκριθούν, π.χ., με την τιμή του ψωμιού για τον εντοπισμό της 

αγοραστικής δύναμης των εργατών. Δυστυχώς, δεν έχω εντοπίσει τιμή είδους βασικής ανάγκης εκείνης της 

περιόδου. Το πληθωριστικό νόμισμα της εποχής δεν επιτρέπει να κάνω χρήση στοιχείων άλλων περιόδων.  
22 Η πρώτη αναφορά στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης γίνεται στη συνεδρίαση της 

12/1/1947. Για αναφορές στη δεξαμενή βλ. συνεδριάσεις 865-867-868-897, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 

Ερμούπολης, 1939-1951.  
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εσωτερικοί μετανάστες, εξαιτίας της μεταφοράς των εργοστασίων στο επίνειο της 

Αθήνας. Σύμφωνα με τις εντυπώσεις ενός επισκέπτη του νησιού στα 1955 «η Σύρα 

ημπορεί κάλλιστα να παραβληθεί με αριστοκράτην που έχασε τα αγαθά του, όχι όμως 

την αρχοντιά του».
23

 

  Στο πλαίσιο, λοιπόν, προώθησης της ανάπτυξης της ναυπηγικής και 

επισκευαστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και με δεδομένη την οικονομική 

κατάσταση της Ερμούπολης, ήταν αναμενόμενο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 

άφιξη της δεξαμενής, που πανηγυρίστηκε από όλα τα κοινωνικά στρώματα της πόλης. 

Αντιπροσωπευτικό δείγμα της κατάστασης που επικρατούσε στο νησί αποτελεί το 

άρθρο της αθηναϊκής εφημερίδας Σφαίρα, «Καινούργια ζωή στο παλαιό λιμάνι».
24

 

Η ελπίδα και η αισιοδοξία, όμως, που είχαν γεννηθεί από την μεταφορά της 

δεξαμενής άρχισαν να φθίνουν και η Ερμούπολη συνειδητοποιούσε αργά και σταθερά 

ότι δεν θα μπορούσε να αναβιώσει το ένδοξο εμπορικό, ναυτικό και βιομηχανικό της 

κλέος, ούτε να ανταγωνιστεί τον Πειραιά. Μετά από μια άνιση προσπάθεια, σχεδόν 

μιας δεκαετίας, ήταν πλέον δεδομένο πως η μηδαμινή οικονομική ενίσχυση από το 

σχέδιο Μάρσαλ δε μπορούσε να ανατρέψει την υποβάθμιση της συριανής οικονομίας, 

που εντάσσονταν πλέον ξεκάθαρα σε περιφερειακή τροχιά.  

Η ανυψωτική δεξαμενή δεν αρκούσε να ενισχύσει την οικονομική ζωή της 

πόλης. Οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονταν με τον 

βιομηχανικό τομέα είχαν ασθενήσει, νέες επενδύσεις στη βιομηχανία δε γίνονταν, τα 

κεφάλαια είχαν μεταφερθεί σε επιχειρήσεις των Αθηνών μαζί με μεγάλο τμήμα των 

εργατών.  Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε στην αγορά εργασίας είναι το 

άρθρο από τον Κήρυκα των Κυκλάδων: «Η προσοχή πρέπει να είναι στο λιμάνι μας. 

Ο δεύτερος πνεύμονας της Σύρου, το λιμάνι μας (ο άλλος η βιομηχανία μας) έχει 

νεκρωθεί από πολλού, αν δεν κινηθεί κι αυτός η Σύρος δεν πρόκειται να 

ξαναζήσει».
25

 Η κατάσταση, μέχρι και το 1957, δεν παρουσίασε κάποια 

διαφοροποίηση. Λίγα χρόνια αργότερα ανέφερε ξανά ο Κήρυξ των Κυκλάδων: «Οι 

Συριανοί εξενητεύοντο για να εύρουν εργασία και όσοι δεν έφευγαν, αργοπέθαιναν 

καθισμένοι στα καφενεία με κομπολόι και μοιρολόγια… Αι επαρχίαι επλήρωναν 

φόρον υποτελείας στο Κέντρο».
26

 

                                                           
23 Εφημερίδα Θάρρος, 1/1/1955.  
24 Εφημερίδα Σφαίρα, «Καινούργια ζωή στο παλιό λιμάνι», 17/4/1955. 
25 Εφημερίδα Ο Κήρυξ των Κυκλάδων, 14/5/1952. 
26 Εφημερίδα Ο Κήρυξ των Κυκλάδων, 11/6/1957. 
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Η βαθιά αυτή οικονομική κρίση που έπληξε κυρίως τον βιομηχανικό τομέα 

του νησιού, προξένησε ουσιαστικές αλλαγές στην κοινωνία της Σύρου. Οι αλλαγές 

αυτές αποτυπώνονται τόσο ποσοτικά – με τις πληθυσμιακές διακυμάνσεις – όσο και 

ποιοτικά – με την επαγγελματική δραστηριότητα των κατοίκων του νησιού. Υπήρχαν 

πλέον λιγότεροι εργάτες και ελάχιστοι βιομήχανοι και εργοστασιάρχες. Ενδεικτικό 

παράδειγμα, ο «Σύνδεσμος Υφαντοτεχνιτών Σύρου». Λειτουργούσε από το 1933 και 

στόχος της δημιουργίας του ήταν η παρέμβαση υπέρ των εργαζομένων του κλάδου. 

Το 1954 αριθμούσε 73 μέλη και λίγα χρόνια αργότερα, το 1958, λόγω απολύσεων και 

μεγάλης οικονομικής κρίσης, δε μπόρεσε να ανταπεξέλθει στην διεξαγωγή της 

ετήσιας γιορτής στον Άγιο Παντελεήμονα.
27

 Το μεταναστευτικό κύμα που 

δημιούργησε η κρίση ώθησε τους ανθρώπους να στραφούν στην πρωτεύουσα, είτε 

για να βρουν εργασία, είτε για να επενδύσουν τα χρήματα τους. 

Οι δημογραφικές αλλαγές απεικονίζονται και στην αναλογία των καθολικών 

κατοίκων του νησιού, η οποία αυξήθηκε.
28

 Επιπρόσθετα, αρκετοί από τους 

καθολικούς κάτοικους της Σύρου μετακινήθηκαν από την αγροτική ύπαιθρο στην 

Ερμούπολη. Αυτή η μετακίνησή τους συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με την 

επαγγελματική τους ενασχόληση, που επεκτάθηκε πέραν  του αγροτικού τομέα.  

Δίπλα, λοιπόν, στις φτωχές καθολικές γυναίκες που εργάζονταν στα 

εργοστάσια ως υφάντρες για το μάζεμα της προίκας τους, συναντάμε στα μέσα της 

δεκαετίας του 1950 και καθολικούς εργάτες.
29

 Δίπλα στους καθολικούς γεωργούς, 

τους κηπουρούς, τους οπωροπώλες, τους ξυλουργούς, τους λατόμους, τους εκδορείς, 

τους κρεοπώλες, τους αλιείς, τους γαλακτοπώλες, τους τυροκόμους, εμφανίστηκαν 

καθολικοί μικροέμποροι και μικροκαταστηματάρχες, υποδηματοποιοί και 

επιπλοποιοί, καφεπώλες και πλανόδιοι πωλητές. Ανάμεσα στους καθολικούς πατέρες 

που δήλωσαν τα τέκνα τους στο Ληξιαρχείο της Ερμούπολης το 1945 

συγκαταλέγονταν ένας δημοτικός υπάλληλος, ένας υπαξιωματικός πεζικού, ένας 

συνέταιρος φαρμακείου, ένας κλητήρας νοσοκομείου, ένας μηχανικός, δύο 

ηλεκτρολόγοι, ένας σωφέρ. Ανάλογα, το 1946 παρουσιάστηκαν ένας 

                                                           
27 Αντώνης Μαρκουλής, Η κλωστοϋφαντουργία στη Σύρα από τον 19ο αιώνα στον 21ο αιώνα, Δήμος Ερμούπολης, 

Ερμούπολη 2010,σ.26. 
28 Έφτασαν από το 1/5 περίπου, στα 2/5 τουλάχιστον. Χρήστος Λούκος, «Καθολικοί και ορθόδοξοι στη Σύρο, 

1821-1974: Μια δύσκολη συγκατοίκηση», Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου Μειονότητες στην Ελλάδα (2-9 

Νοεμβρίου 2002), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2004 , σ.295. 
29 Από τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων του Δήμου Ερμούπολης μαρτυρούνται 12 καθολικοί στο δόγμα εργάτες 

το 1945, 11 το 1946, 14 το 1947, 8 το 1948, 12 το 1949, 9 το 1950, 5 το 1951, 4 το 1952, 3 το 1953, 8 το 1954,  

και 4 το 1955 που απασχολούνται στα κλωστήρια και τα υφαντήρια της Ερμούπολης. 

 



 

 
 

Σ
ελ
ίδ
α
1

8
 

φαρμακέμπορος, ένας ιδιωτικός υπάλληλος και το 1948 ένας τραπεζικός υπάλληλος 

κι ένας υδραυλικός. 

Η ενασχόληση αρκετών καθολικών κατοίκων του νησιού με επαγγέλματα  

που μέχρι πρότινος ασκούνταν από ορθόδοξους, είχε σαν αποτέλεσμα την 

προσέγγιση και τη συναναστροφή των δύο διαφορετικών στο δόγμα πληθυσμών.  Οι 

συναναστροφές τους ξεκίνησαν από τον χώρο εργασίας τους και, στη συνέχεια, 

επεκτάθηκαν κι έξω απ’ αυτόν. Αυτή η προσέγγιση επέφερε αλλαγές στις ανθρώπινες 

σχέσεις, δημιουργήθηκαν φιλίες, πραγματοποιήθηκαν μικτοί γάμοι μεταξύ 

ορθοδόξων και καθολικών,
30

 συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη μερική 

«αστικοποίηση» του καθολικού πληθυσμού του νησιού, που μέχρι τότε εμφανιζόταν 

απομονωμένος είτε στην Άνω Σύρο, είτε στα μικρά χωριά της υπαίθρου. 

Προσπαθώντας να εξαγάγω κάποια πρώτα συμπεράσματα για την κοινωνική 

διαστρωμάτωση της Ερμούπολης, θα επιχειρήσω να εξετάσω τη σχέση μεταξύ της 

χωροταξίας των συνοικιών και της εργασίας των κατοίκων που διέμεναν σε αυτές. 

Στην εξέταση αυτή, ενδιαφέρον παρουσιάζει η γυναικεία εργασία, αποτελώντας, κι 

αυτή με την σειρά της, δείκτη της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Η γυναικεία εργασία 

συνδέεται με την κυρίαρχη για την εποχή κοινωνική αντίληψη, σχετικά με τον ρόλο 

της γυναίκας στο πλαίσιο της οικίας και της οικογένειας κι όχι στη δημόσια σφαίρα 

και σε ένα δημόσιο ενεργό οικονομικό ρόλο. Την άποψη αυτή φαίνεται να 

ενστερνίζονταν τα ανώτερα και μεσαία κοινωνικά στρώματα της Ερμούπολης.  

Παίρνοντας σα βάση ότι οι κατεξοχήν χειρονακτικές εργασίες που δεν 

χρειάζονταν κάποιο εκπαιδευτικό υπόβαθρο – για παράδειγμα οι ανειδίκευτοι εργάτες 

των εργοστασίων, οι καραγωγείς, οι ελαιοχρωματιστές, οι εκδορείς – ανήκαν στα 

φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, βλέπουμε ότι αυτοί διέμεναν ως επί το πλείστον στη 

συνοικία των Ταξιαρχών. 

Στην συνοικία της Μεταμόρφωσης αναδεικνύεται πιο γλαφυρά η σχέση 

μεταξύ χωροταξίας και επαγγέλματος. Επειδή βρίσκεται εγγύτερα στο διοικητικό και 

οικονομικό κέντρο της πόλης, επιλεγόταν να κατοικηθεί από μεσοαστικά και 

μικροαστικά στρώματα. Εκεί, για παράδειγμα, συναντάμε γιατρούς, δημόσιους 

υπάλληλους, εμπόρους. Δεν απουσίαζαν ακόμη οι μικροεπιχειρηματίες, οι 

μικρέμποροι και οι κάτοχοι μικρών οικογενειακών μαγαζιών. 

                                                           
30 Σχετικά με την νομοθεσία για τους μεικτούς γάμους βλ. Εφημερίδα Αυγή, «Η Καθολική εκκλησία ετέθη εν 

διωγμό;», 31/8/1946. 
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Στην περίπτωση της Κοίμησης παρατηρείται ότι υπήρχαν περισσότεροι 

ξενοδόχοι και υπάλληλοι που σχετίζονταν με την παροχή υπηρεσιών, όπως και 

εστιάτορες, ζαχαροπλάστες ή καφεπώλες, λόγω της εγγύτητας με το λιμάνι και την 

παραλιακή οδό. Στο δείγμα αυτό υπήρχαν εγκατεστημένοι και βιομήχανοι στην 

περιοχή. 

Η συνοικία του Αγίου Νικολάου αποτελούσε ένα ξεκάθαρα αστικό τοπίο με 

ταξικό περιεχόμενο. Οι κάτοικοι της περιοχής ανήκαν στα ανώτερα κοινωνικά 

στρώματα, με τους βιομήχανους και τους εργοστασιάρχες να υπερτερούν. Γενικά, 

στην ενορία του Αγίου Νικολάου παρατηρείται επιλεγμένη εγκατάσταση στο χώρο. 

Απόστρατοι αξιωματικοί, ανώτερα σώματα ασφαλείας, ανώτεροι δημόσιοι 

υπάλληλοι, γιατροί επέλεγαν να κατοικήσουν εκεί. Η επιλογή αυτή, νομίζω, έχει 

διττό χαρακτήρα. Από τη μία, είχαν την οικονομική δυνατότητα να συντηρήσουν ή να 

έχουν στην ιδιοκτησία τους μεγάλες νεοκλασικές κατοικίες. Από την άλλη, η περιοχή 

αποτελούσε χώρο κοινωνικής επίδειξης και οικονομικού κύρους.  

Οι αντιθέσεις, βέβαια, μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών κατοίκων της 

πόλης, των βιομηχάνων, των εργοστασιαρχών, των μεγαλοεπιχειρηματιών, με τους 

εργάτες και τις εργάτριες, τους ανέργους, τους άπορους εντείνονταν και ήταν 

εμφανείς σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Ένα από τα παραδείγματα είναι ο 

διαχωρισμός των συνοικιών, με τα διώροφα και τριώροφα νεοκλασικά στον Άγιο 

Νικόλαο και τα δώματα στον Άγιο Κωνσταντίνο, την Ανάσταση, το Βροντάδο, τον 

Ξηρόκαμπο.  

Όσο κι αν η δημοτική αρχή έδειχνε ενδιαφέρον για την καταπολέμηση της 

ελονοσίας κάνοντας ψεκασμούς με το εντομοκτόνο D.D.T.,
31

 όσο κι αν προσπάθησε 

να βελτιώσει τις υποδομές με την κατασκευή συστήματος ύδρευσης και με την 

τοποθέτηση τεσσάρων υγρομέτρων στην περιοχή Βροντάδου – βελτιώνοντας 

σημαντικά τη παροχή νερού
32

 – παρά τα έργα αποχέτευσης που αναβάθμισαν αισθητά 

την ποιότητα ζωής στην πόλη, οι κοινωνικές αντιθέσεις ήταν υπαρκτές. 

Η διαμετρικά αντίθετη εικόνα των σπιτιών, καθώς και η επιλογή των εύπορων 

κατοίκων, ήδη από τον 19
ο
 αιώνα, να μένουν σε «απόσταση ασφαλείας» από την 

εργατική τάξη, αναδεικνύουν τη διάθεση για επίδειξη του πλούτου δίπλα στις 

δύσκολες συνθήκες διαβίωσης μέσα στην φτώχεια και την ανέχεια. Σπίτια με 

                                                           
31 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης, 7/10/1946, κατάστιχο 36, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. Βλ. 

επίσης David Close, Ελλάδα 1945-2004, ό. π., σ.71. 
32 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης, 19/3/1950, συνεδρίαση 894, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
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ηλεκτρικό και ανέσεις από τη μία και παντελής εγκατάλειψη του προσφυγικού  

συνοικισμού, που είχε μόνο μια χαλασμένη λάμπα να φωτίζει τον δρόμο από την 

άλλη.
33

  

 Συνοικίες με χωμάτινους δρόμους, ξυπόλυτα παιδιά να παίζουν στις 

φτωχογειτονιές με χιλιομπαλωμένα ρούχα και παιχνίδια που έφτιαχναν μόνοι τους 

από πεταμένα αντικείμενα, «ένα γυαλάκι από πεταμένο μπουκάλι, μια μπάλα από 

κουρέλια ραμμένα στο χέρι».
34

 Στον αντίποδα, τα εύπορα κοινωνικά στρώματα, 

έχοντας εξασφαλίσει τα προς το ζην, μπορούσαν να επιδοθούν σε ποδηλατάδες, να 

απολαύσουν «έκτακτες πάστες και λουκουμάδες» στα ζαχαροπλαστεία της πλατείας 

Μιαούλη και της παραλίας, να αγοράσουν βιβλία από το βιβλιοπωλείο του 

Σταθόπουλου, να βγάλουν οικογενειακές φωτογραφίες, να φτιάξουν τα πορτραίτα 

τους, να παρακολουθήσουν ταινίες και τα επίκαιρα στον κινηματογράφο Απόλλων.  

Οι διαμαρτυρίες, βέβαια, και οι εντάσεις δεν απουσίαζαν, όταν άνθρωποι από 

διαφορετικά στρώματα συναντιόνταν στους δημόσιους χώρους, όπως την πλατεία ή 

το θέατρο. Γραφόταν στην εφημερίδα για το θέατρο Απόλλων: «μεγάλη οχλαγωγία 

διότι θα καθίσει μεταξύ ανάγωγων ανθρώπων, θα ειδεί κανείς μετά λύπης του να 

πετούν στραγάλια, αεροπλανάκια και «σαλιάρες»». 

Οι διαφημίσεις στις εφημερίδες  μαρτυρούν τις αντιθέσεις. Αναφέρονται στις 

συνθήκες καλής ζωής για ένα τμήμα του πληθυσμού, με διαφημίσεις για ηλεκτρικές 

συσκευές όσο πλησιάζουμε προς το 1960, για γλυκά, αναψυκτικά και μπίρες. 

Αναφέρονται, όμως, και σε στοιχειώδεις ανάγκες του φτωχότερου τμήματος του 

πληθυσμού, που μπορούσε να απευθυνθεί σε κατάστημα για αγορά «φθηνής και 

γερής σόλας από καουτσούκ».
35

 Δίπλα σε διαφήμιση για πορτοκαλάδα «Φιξ», ο 

                                                           
33 Εφημερίδα Ερμούπολις, «Η εγκατάλειψη του εν Ξηροκάμπου προσφυγικού συνοικισμού», 1957. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο ηλεκτροφωτισμός της πόλης, που γίνονταν από το εργοστάσιο Βαλμά (κτήριο σημερινής 

πυροσβεστικής) που καταστράφηκε εν μέρει στην Κατοχή και που παρείχε ρεύμα τόσο για οικιακή κατανάλωση, 

όσο και για τις ανάγκες της βιομηχανίας. Βλ. σχετικά Εφημερίδα Αυγή, 26/10/1945. Η ενίσχυση της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας με την σύναψη δανείου από ηλεκτρική εταιρεία ύψους 65.997 δολαρίων που θα παρείχε 

εναλλασσόμενο ρεύμα 200 kw μας δείχνουν τη θέληση και την προσπάθεια που κατέβαλε η πόλη να ανταπεξέλθει 

στους ρυθμούς του μεταπολεμικού κόσμου και να παρακολουθήσει τα τεχνολογικά δρώμενα, όπως προκύπτει από 

τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης, 31/3/1949 και 2/11/1949, κατάστιχο 37. Η κατάσταση, 

παρόλ’ αυτά, τον Μάρτιο του 1957 δεν παρουσίαζε βελτίωση. Εύστοχη η ερώτηση  της εφημερίδας Αυγή, 

«Κοιμήθηκε λοιπόν το ζήτημα της επεκτάσεως της Δ.Ε.Η. στα νησιά μας;», 22/3/1957. Μέχρι το καλοκαίρι του 

1957, σύμφωνα με τον Νικήτα Θεολογίτη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων, το σύστημα παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίαζε μια εικόνα απαρχαιωμένη, ακατάλληλη και αντιοικονομική. Το ζητούμενο 

παρέμενε και δεν ήταν άλλο από την ύπαρξη ενός καλού δικτύου διανομής που θα μπορούσε να παρέχει 

ταυτόχρονα ρεύμα στην ζώνη που βρίσκονταν τα εργοστάσια και η πλωτή δεξαμενή, χωρίς να επηρεάζει την τάση 

και τη λειτουργία της παροχής του ρεύματος που προοριζόταν για τη χρήση του από τα νοικοκυριά. Εφημερίδα 

Ερμούπολις, 29/6/1957. Συνολικά, πάντως, το ζήτημα εξηλεκτρισμού της πόλης σχετιζόταν με τον απαρχαιωμένο 

εξοπλισμό των εργοστασίων και με τα προβλήματα που προέκυψαν μεταπολεμικά στην παραγωγή. 
34 Συνέντευξη, Πληροφορήτρια Φιλωμένα Παπαμανώλη-Δαλεζίου, Συνεντεύκτρια Ελένη Παπαμακαρίου, 

7/9/2010, Ερμούπολη. 
35 Εφημερίδα Αετός, 21/2/1946. 
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αναγνώστης μπορεί να πληροφορηθεί στα νέα της Σύρου για την «καθιερωμένη 

ετήσια δεξίωση της οικογένειας Φουστάνου στην έπαυλή τους στην Ντελαγκράτσια», 

αλλά και την αγοραστική κίνηση του νησιού «από των κρεοπωλείων, παντοπωλείων, 

οπωροπωλείων μέχρι των καταστημάτων παιδικών παιχνιδιών, πλούσια εις όλα τα 

είδη, [που] είχε μέτριαν κίνηση κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων, πράγμα που 

οφείλεται εις την κακή οικονομική κατάσταση της νήσου» για το 1950.  

Η μεγάλη κοινωνική ανισότητα και η φτώχεια των κατώτερων κοινωνικά 

στρωμάτων που παρατηρούνταν στην Ερμούπολη ήταν ορατή σε όλους τους τομείς 

της ανθρώπινης δραστηριότητας. Από τη χωροταξική διάσταση των αντιθέσεων, 

μέχρι την καταγραφή τους στον τοπικό τύπο, τόσο ο εργάτης, όσο και ο βιομήχανος 

εμπέδωναν την ταξική τους διαφορά.   

Η μετανάστευση προς μεγάλες πόλεις, αλλά και το εξωτερικό, η άνθηση της 

ναυτιλίας στο πλαίσιο της pax Americana, η υπέρμετρη ανάπτυξη της πρωτεύουσας 

σε βάρος της περιφέρειας, ήταν μερικές από τις παραμέτρους που είχαν αντίκτυπο 

στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας αλλά και της Ερμούπολης. 

Μιας Ερμούπολης που έχανε όλο και περισσότερο τον βιομηχανικό της ρόλο, με 

εργοστάσια να κλείνουν και να μεταφέρονται στον Πειραιά, βυθίζοντάς την 

ασφυκτικά σε ένα στείρο επαρχιωτισμό.  
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Κεφάλαιο 2 

Η βοήθεια προς τα άπορα παιδιά 

 

Η μελέτη της «παιδικής ηλικίας», όπως έχει αναδείξει η σύγχρονη 

ιστοριογραφία, δε μπορεί να αποδώσει έναν και αδιαίρετο ορισμό της και 

αναγνωρίζει ότι δε μπορεί να υπάρξει ένας διαχρονικός και οικουμενικός τύπος 

παιδιού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «η κοινωνία συγκροτεί την κλίμακα των 

ηλικιών στην συλλογική συνείδηση».
36

 

Ο εντοπισμός των παιδιών, ορφανών και μη, στην ερμουπολίτικη κοινωνία, 

μια κοινωνία μεγάλων αντιθέσεων και διαφοροποιήσεων, δε μπορεί να γίνει παρά 

μόνο σε συνάρτηση με τους ενήλικους γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό 

άλλωστε το γεγονός σε συνδυασμό με τη διάσπαση της οικογενειακής εστίας, το 

απροσδόκητο γεγονός του θανάτου και την ξαφνική αλλαγή κατάστασης που 

σημαίνουν τα παραπάνω, αποτέλεσαν και τη δυσκολία εντοπισμού των ορφανών 

παιδιών στη μελέτη μου. Από το υλικό που ερευνήθηκε στο Ληξιαρχείο Ερμούπολης 

προέκυψε μια ιδιαίτερα σύνθετη και μερικώς μόνο αξιοποιήσιμη εικόνα για το 

μέγεθος της ορφάνιας.
37

 

Η ανομοιογένεια στην καταγραφή των  παιδιών που δε γεννήθηκαν μέσα στην 

«κανονικότητα» της οικογενειακής εστίας αναδεικνύεται στη δυσκολία του εκάστοτε 

ληξίαρχου να ορίσει και να διαχωρίσει τα παιδιά σε εξώγαμα, νόθα και αγνώστων 

γονέων. Πολλές ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων έχουν διορθώσεις και προσθήκες που 

έγιναν δεκαετίες αργότερα, όταν τα παιδιά αναγνωρίστηκαν μέσω γάμου ή 

υιοθετήθηκαν. Σε μια περίπτωση, το 1949, αναφέρεται η λέξη «έκθετο», ενώ 

καθόλου δεν αναφέρεται η λέξη «ορφανό» για το χρονικό διάστημα  από το 1941 ως 

το 1955. Για τα έτη 1941 και 1942 υπάρχουν 6 περιπτώσεις εγγραφής που δεν 

δηλώνεται καθόλου ο πατέρας. 

Η ποικιλία στην αποτύπωση του αρχειακού υλικού, τα άτομα που δηλώνουν 

τα νεογέννητα (συχνά ήταν ο ληξίαρχος, η μαμή ή οι νοσοκόμες, εκτός από το 

οικογενειακό περιβάλλον) αποτελούν μια ένδειξη ότι η γέννηση ενός παιδιού εκτός 

γάμου αποτελούσε μεν θέμα ταμπού, αλλά και  πραγματικότητα. 

                                                           
36 Τόνια Κιουσοπούλου, «Η μελέτη των ηλικιών και των ηλικιακών ομάδων ως αντικείμενο της νεότερης 

ιστοριογραφίας», στο Πασχάλης Μ. Κιτρομιλίδης – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Δ’ Διεθνές Συνέδριο 

Ιστορίας. Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Πρακτικά, τ. Β, Κέντρο Νεοελληνικών 

Ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2004, σ.145. 
37 Ενδεικτικά βλ. πίνακα 2 στο παράρτημα. 
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Αν επιθυμούσαμε, λοιπόν, να διαχωρίσουμε και να οριοθετήσουμε την 

παιδική ηλικία τη δεκαετία του 1950, παρά τις δυσκολίες που τίθενται από την 

ιστοριογραφία και αναφέρθηκαν παραπάνω, μια πρώτη διαβάθμιση που θα 

μπορούσαμε να εντοπίσουμε είναι αυτή ανάμεσα στην βρεφική και την παιδική 

ηλικία.
38

 

Τα βρέφη, δηλαδή τα παιδιά από 0-24 μηνών, εντοπίζονται πιο δύσκολα στο 

αρχειακό υλικό, κυρίως εξαιτίας της εξάρτησής τους από την οικογενειακή εστία και  

τους ενήλικες γονείς. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι η κρατική πολιτική δεν τα 

συμπεριλαμβάνει στους απόρους και δεν μεριμνούσε γι’ αυτά· έτσι, τουλάχιστον, 

προκύπτει από την ύπαρξη βρεφοκομείου, τη φροντίδα εμβολιασμού τους και τη 

διανομή τροφίμων, όπως συμπυκνωμένο γάλα. 

Η παιδική ηλικία φαίνεται, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, να ξεκινά από 

την ηλικία των 3 χρόνων και να διαρκεί περίπου ως τα 16 χρόνια. Μέσα σε αυτό το 

διάστημα εντοπίζω τα άπορα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, όπως προκύπτει  από 

τις βεβαιώσεις απορίας, τις βεβαιώσεις των εφημέριων ή τα δικαιολογητικά 

απαλλαγής εισφοράς υπέρ του σχολικού ταμείου.
39

 Περισσότερο παρακολουθούν τα 

αγόρια, χωρίς όμως να απουσιάζουν τα κορίτσια, και τις περισσότερες φορές μέχρι 

την ηλικία των 14. Η διαπλοκή ανάμεσα στην ηλικία, το φύλο και την κοινωνική 

τάξη είναι ιδιαίτερα έντονη, σε βαθμό που θα μπορούσαμε να μιλάμε για 

ανομοιομορφία στην μετάβαση των αγοριών και των κοριτσιών από την παιδική 

ηλικία στην ενήλικη ζωή. Τομή στο πρόβλημα της μετάβασης από την παιδική ηλικία 

στην ενήλική ζωή αποτελεί η σχέση των υποκειμένων με την εργασία. Από τη μελέτη 

των δελτίων οικογενειακής κατάστασης παρατηρούμε ότι, μετά τα 14 τους χρόνια, 

σχεδόν όλα  τα άπορα αγόρια εργάζονται. 

Εξαιτίας των οικονομικών και των κοινωνικών συνθηκών που ακολούθησαν 

την Κατοχή, το ελληνικό κράτος από το 1946 ξεκινά δράσεις, με αρμόδια τα 

Υπουργεία Κοινωνικής Πρόνοιας  και Υγιεινής, για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
40

 

Οι διατάξεις και οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν στις 11 Μαΐου του 1946 είχαν ως στόχο 

να οριοθετήσουν κατηγορίες για τους απόρους και να δημιουργήσουν μηχανισμούς 

                                                           
38 Στην παρούσα εργασία δε γίνονται αναφορές στα βρέφη και την βρεφική ηλικία. 
39 Ενδεικτικά αναφέρω τις βεβαιώσεις εφημέριων διαφόρων ναών περί απορίας (Αρχείο 1ου Γυμνασίου, φ.151, 

ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων), τα δικαιολογητικά απαλλαγής εισφοράς υπέρ του σχολικού ταμείου 1951-1952 

(Αρχείο 1ου Γυμνασίου, φ.278, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων) και τις αποδείξεις από το σχολείο απόρων παιδιών 

1948-1952 (Αρχείο του Ερυθρού  Σταυρού, φ. 302, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων). 
40 Πρόκειται για τον νόμο 7/1945 και το Φ.Ε.Κ. 10/6.11.1945 του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής. 
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έλεγχου για την εξακρίβωση των στοιχείων εκείνων που οι αρχηγοί των οικογενειών 

κατέθεταν για να λάβουν την κρατική βοήθεια. 

Η υποβολή του πιστοποιητικού απορίας, του βασικού και προαπαιτούμενου 

εγγράφου βάσει του οποίου οι δικαιούχοι θα λάμβαναν κρατική βοήθεια, γινόταν 

στην επιτροπή εξακρίβωσης. Αυτή, συνήθως, αποτελούνταν από τρία ως πέντε 

άτομα, κυρίως δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς, όπως ήταν ο πρόεδρος της 

κοινότητας, ο ιερέας και ο δάσκαλος. Αυτοί είχαν διετή θητεία και δρούσαν σε 

εθελοντική βάση, δηλαδή αμισθί. 

Με την αίτηση αυτή, που περιείχε «απολύτως εμπιστευτικά» στοιχεία, τα 

μέλη της επιτροπής που μεσολαβούσαν ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και τον 

κρατικό μηχανισμό διερευνούσαν το μέγεθος των αναγκών της οικογένειας, τα άτομα 

που εργάζονταν ή που έπρεπε να συντηρηθούν. Τα μέλη της επιτροπής όφειλαν, 

επίσης, να ερευνήσουν αν ανταποκρίνεται το δηλωθέν ποσό στην πραγματικότητα, 

καθώς και αν το εισόδημα της οικογένειας αυξανόταν με εισοδήματα από μισθώματα, 

γεωργικές καλλιέργειες, εμβάσματα ή καταθέσεις.
41

  

Διαβάζουμε σε εμπιστευτικά σημειώματα του 1948 προς τη Νομαρχία 

Κυκλάδων: «Επειδή πρόκειται περί πολυμελούς πτωχής οικογενείας οι πόροι της 

οποίας κατά την εξακρίβωση δεν υπερβαίνουσι τας 500.000 δραχμές μηνιαίως θα 

ηδύνατο να τύχη βοηθήματος χορηγούμενο εις τους αποροτέρους» ή «πτωχή 

οικογένεια ήτις πρέπει να καταταχθη εις τους απορωτάτους» 

Η συμπλήρωση  της αίτησης μπορούσε να γίνει ανεξαιρέτως  από όλους τους 

πολίτες και ο χαρακτήρας της ήταν ευμετάβλητος, μιας και ο χαρακτηρισμός ενός 

ατόμου ή μιας οικογένειας ως άπορου ή εύπορου μπορούσε πολύ εύκολα να 

διαφοροποιηθεί μέσα στον χρόνο.
42

 

Το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, άλλωστε, καθόριζε με διάταγμα – 

αρχικά κάθε εξάμηνο, αργότερα κάθε χρόνο – ότι θα διεξαγόταν εξακρίβωση των 

στοιχείων της απορίας και ξεκαθάριζε ότι η ενίσχυση ήταν επικουρική και ότι τα 

άτομα που λάμβαναν βοήθεια δεν έπρεπε να επαφίενται μόνο στο όποιο κρατικό 

                                                           
41 Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Διεύθυνσις Συντονισμού, Η έννοια της απορίας και ο τρόπος αποδείξεως 

αυτής, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήναι 1952, σ. 11. 
42 Αναφέρεται σε σχετικό άρθρο ότι: «η κατάστασις της απορίας δεν είναι μία κατάστασις ήτις άπαξ κτηθείσα 

δέον να εξακολουθήση επ’ άπειρον. Αντιθέτως, ο καθορισμός των απόρων δεν είναι ζήτημα χρονικώς 

πεπερασμένον, αλλά ζήτημα συνεχώς υφιστάμενον και κινούμενον» στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, 

Διεύθυνσις συντονισμού, Η έννοια της απορίας και ο τρόπος αποδείξεως αυτής, ό.π., σ.19. 
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ενδιαφέρον, αλλά ήταν υπόχρεοι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να βγουν, 

μέσω της  εργασίας τους, από «την κατάσταση της αναξιοπάθειας».
43

 

Ως άπορος οριζόταν κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος  

που στερούνταν «τα μέσα των βασικών αναγκών της ζωής» ή, καλύτερα, «επαρκείς 

πόρους προς τον σκοπόν της αντιμετωπίσεως των βιοτικών αναγκών». Με την 

προϋπόθεση ότι τα άτομα έφεραν την ιδιότητα του απόρου, το κράτος θεωρητικά 

ήταν υπεύθυνο για την παροχή δωρεάν πάσης φύσεως βοήθειας, ώστε να μπορούν να 

απολαμβάνουν το κατώτερο όριο διαβίωσης. Αυτό, λόγω των οικονομικών 

συνθηκών, δεν θεωρούνταν πάντα εφικτό, τουλάχιστον για όλους όσους  

χαρακτηρίζονταν άποροι. 

Η κλιμάκωση και η περαιτέρω διαφοροποίηση των απόρων σε κατηγορίες 

έδωσε προτεραιότητα σε άτομα και οικογένειες με βάση τόσο οικονομικά κριτήρια, 

όσο και την ανάγκη προστασίας απροστάτευτων παιδιών και την ανικανότητα των 

ενηλίκων προς εργασία. Από αυτή τη διαβάθμιση προέκυψαν τρεις κατηγορίες. Η Α΄ 

κατηγορία απορίας, που περιλάμβανε άτομα ή οικογένειες με μηνιαίο εισόδημα 

μικρότερο των 120.000 δραχμών. Η Β΄ κατηγορία με εισόδημα μικρότερο των 

180.000 δραχμών. Τέλος, η Γ΄ κατηγορία με απολαβές μικρότερες από 240.000 

δραχμές κατά άτομο και κατά μήνα.  

Από το υλικό που ερευνήθηκε στα ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων 

προέκυψαν αρκετές δεκάδες  έντυπα αιτήσεων και δελτίων οικογενειακής και 

οικονομικής κατάστασης για παροχή βοηθήματος απορίας. Από τα δελτία 

λαμβάνουμε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη των άπορων οικογενειών,  τη 

δυνατότητα συντήρησης της οικογένειας και τον αριθμό των άπορων και 

απροστάτευτων παιδιών που δηλώνονταν, σε συνάρτηση με τους άπορους ενήλικες 

της οικογένειας.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ακόλουθη περίπτωση: «Ν.Δ., άτομα 9. Πατήρ 

στρατιώτου, πόροι εξ ενοικίου καταστήματός του μετ’ επίπλων και αποδοχών εν 

γένει εργαζομένων μελών οικογενείας του εν συνόλω 836.875. Εις το ποσόν τούτο 

συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα Ν. 510 δραχμών 100.000, καταβαλλόμενον υπό 

του εργοστασίου Κουλούρη όπου ειργάζετο ο στρατιώτης προ της στρατεύσεώς του. 

                                                           
43 Φ.Ε.Κ. 18/06/1949, τεύχος Β, αρ. φ. 93. 



 

 
 

Σ
ελ
ίδ
α
2

6
 

Λόγω της πολυμελούς οικογενείας του και της αναπηρίας φρονούμεν ότι δέον να 

τύχη βοηθείας».
44

 

Από την παραπάνω περίπτωση γίνεται ξεκάθαρο, αρχικά, ότι 

συνυπολογίζονταν οι πόροι για κάθε άτομο της οικογένειας κάθε μήνα. Δεύτερον, ότι 

οι ανάπηροι και τα θύματα πολέμου εντάσσονταν σε ειδικά κριτήρια απορίας.
45

 

Επιπρόσθετα, πρέπει να συμπληρωθεί η περίπτωση εργατών που υπηρετούσαν στο 

στρατό και μισθοδοτούνταν από τα εργοστάσια που δούλευαν. Η περίπτωση που 

αναφέρθηκε παραπάνω δεν ήταν η μοναδική που συνάντησα σχετικά, αλλά 

προέκυψαν κι άλλες από αρχειακό υλικό.
46

  

Σε άλλες πάλι περιπτώσεις οι ανάγκες χορήγησης βοηθήματος  αξιολογούνταν 

λιγότερο θετικά: «Ο πατήρ των έχει αρκετή αγροτικήν περιουσίαν και ζώα. 

Εργάζονται και τρία μέλη της οικογενείας, η εν γένει διαβίωσις καλή, μόνον διότι 

υπηρετούν δύο στρατιώται θα ηδύνατο να τύχη μικρού έστω βοηθήματος». 

Εκτός από τις οικονομικές απολαβές στην Α΄ αλλά και στη Β΄ κατηγορία 

απορίας, το κράτος ενίσχυε τους αδύναμους οικονομικά και με υλικά αγαθά, όπως 

ήταν ο ιματισμός. Από τους καταλόγους ιματισμού για το έτος 1946-1947 των 

ενοριών του Αγίου Κωνσταντίνου, της Κοίμησης και του Αγίου Νικολάου προκύπτει 

ότι τα άπορα άτομα αποτελούσαν τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κατηγορία.
47

  

Το 1946 στην ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου εντοπίζεται ότι λάμβανε 

ιματισμό στις τρεις διανομές που πραγματοποιήθηκαν ο ακόλουθος αριθμός ατόμων, 

με την ακόλουθη κατανομή: 84 άτομα στην πρώτη διανομή, 51 άτομα στη δεύτερη 

διανομή και 39 στην τρίτη.
48

 Την ίδια χρονιά στους χειρόγραφους πίνακες απορίας 

εμφανίζονταν 38 άπορες οικογένειες, που ισοδυναμούσαν με 84 άπορα άτομα.
49

 

Προκύπτει, δηλαδή, ότι μόνο 35 άτομα στα 119 μπορούσαν να καλύψουν τις βασικές 

προσωπικές τους ανάγκες. Στον Άγιο Κωνσταντίνο εντοπίζονται τρεις πολυπληθείς 

οικογένειες με 9, 8 και 7 άτομα αντιστοίχως. 

                                                           
44 Εμπιστευτικό σημείωμα Διευθυντού Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας Κυκλάδων προς τη Νομαρχία Κυκλάδων, 

23/7/1948 στο φάκελο Υγεία-Πρόνοια, φ. 420, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων.  
45 Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Διεύθυνσις Συντονισμού, Η έννοια της απορίας και ο τρόπος αποδείξεως 

αυτής, ο.π., σ. 24 -26. 
46 Αλληλογραφία εργοστασίου «Κρυστάλλη και Σια» με την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας, 16/7/1948 στο 

φάκελο Υγεία-Πρόνοια, φ.426-427-428, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
47 Πίνακες απόρων: ιματισμός, 1946-1947 στο φάκελο Υγεία –Πρόνοια, φ.409 (1-7), ΓΑΚ-Αρχείο Νομού 

Κυκλάδων. 
48 Φάκελος Υγεία-Πρόνοια, φ. 409(1-7), Πίνακες απόρων: ιματισμός, 1946-1947, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 

Βλ. Πίνακες ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου, Κατάστασις απόρων δικαιούμενων δωρεάν ιματισμού... διαταγής του 

Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, 1946.  
49 Φάκελος Υγεία-Πρόνοια, φ.409(1-7), Πίνακες απόρων: ιματισμός, 1946-1947, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 

Βλ. Πίναξ χαρακτηρισθέντων καθολικώς και μερικώς απόρων ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου, 5/2/1947.  
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Στην ενορία της Κοίμησης της Θεοτόκου οι άποροι Α΄ κατηγορίας ήταν 197 

και 94 σε πρώτη και δεύτερη διανομή αντίστοιχα, ενώ γινόταν διανομή και σε 

απόρους Β΄ κατηγορίας που έφταναν τους 129. Στις 137 άπορες οικογένειες 

εντοπίζονται 274 άπορα άτομα σε σύνολο 427.
50

 Σε αυτή την ενορία εντοπίζεται η 

μεγαλύτερη άπορη οικογένεια με 12 μέλη. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται μια οικογένεια 

με 10 μέλη, μια οικογένεια με 9 μέλη, τρεις οικογένειες με 8 μέλη και πέντε 

οικογένειες με 7 μέλη. 

Τέλος στην ενορία του Αγίου Νικολάου εντοπίζονται 175 άτομα και 91 

άποροι Α΄ κατηγορίας και 120 άποροι Β΄ κατηγορίας. Από τις 133 άπορες οικογένειες 

προκύπτουν 231 άπορα μέλη σε σύνολο 353.
51

 

Από την παρεχόμενη βοήθεια γίνεται αντιληπτή η ιδιαίτερη αντιμετώπιση των 

παιδιών που συμπεριλαμβάνονταν στους απόρους. Ανάμεσα στις παροχές του 

Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας συγκαταλεγόταν η μειωμένη τιμή συμπυκνωμένου 

γάλατος τύπου εβαπορέ για βρέφη από 0-24 μηνών, η ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή κάλυψη και η απαλλαγή των άπορων μαθητών από εισφορές για την 

εκπαίδευση τους.
52

 

Εκτός από την προσπάθεια που κατέβαλε το κράτος, όμως, προκύπτει το 

ακόλουθο ερώτημα: με ποιους φορείς, συλλόγους, συλλογικότητες προσπάθησε η 

τοπική κοινωνία να αντιμετωπίσει από τη μια την οικονομική δυσπραγία μεγάλου 

μέρους του νησιωτικού πληθυσμού – συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών – και, 

από την άλλη, να προστατεύσει, να εφοδιάσει και να εκπαιδεύσει τα παιδιά, για να 

μπορούν να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία; Επιπρόσθετα δε, κατά πόσο και με 

ποιον τρόπο, μέσω των δράσεων της, η τοπική κοινωνία ήταν σε θέση να μην θίξει το 

υπάρχον κοινωνικό status quo;  

Ενδεικτικές απαντήσεις δίνουν μερικά μόνο από τα παραδείγματα που 

σταχυολόγησα και αφορούν τη νυχτερινή σχολή για φτωχά και άπορα παιδιά, τους 

προσκόπους και τη βασιλική πρόνοια, όπως εκφράστηκε μέσα από τις παιδουπόλεις 

της βασίλισσας Φρειδερίκης στο νησί της Σύρου.
53

 Τα παραδείγματα δείχνουν, σε 

                                                           
50 Φάκελος Υγεία-Πρόνοια, φ. 409(1-7), Πίνακες απόρων: ιματισμός, 1946-1947, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 

Βλ. Πίναξ χαρακτηρισθέντων καθολικώς και μερικώς απόρων ενορίας Κοιμήσεως, 7/2/1947.  
51 Φάκελος Υγεία-Πρόνοια, φ.409(1-7), Πίνακες απόρων: ιματισμός, 1946-1947, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 

Βλ. Πίναξ χαρακτηρισθέντων καθολικώς και μερικώς απόρων ενορίας Αγίου Νικολάου, 2/1947.  
52 Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Διεύθυνσις Συντονισμού, ό.π., σ.23-24. 
53 Βλ. Ελένη Παπαμακαρίου, Η χρησιμοποίηση των παιδιών του Εμφυλίου και η δημιουργία των παιδουπόλεων 

για την ενίσχυση του θεσμού της βασιλείας, σεμιναριακή εργασία μεταπτυχιακού σεμιναρίου «Η ελληνική 

κοινωνία στον μεταπολεμικό κόσμο», εαρινό εξάμηνο 2007, ΜΠΣ Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστορία, 

Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. 
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μεγάλο βαθμό, τον τρόπο που η τοπική κοινωνία αντιλαμβανόταν τον κίνδυνο που 

μπορούσαν να προκαλέσουν τα άπορα παιδιά και πώς η ερμουπολίτικη κοινωνία 

σκέφτονταν να τα βοηθήσει και να τα αποτρέψει από την ηθική κατάπτωση και την 

αλητεία. 

Ήδη από τον Ιούνιο του 1946 λειτουργούσε στο νησί της Σύρου νυχτερινή 

σχολή για φτωχά και άπορα παιδιά. Η νυχτερινή σχολή είχε υπό την προστασία της 

60 μαθητές, ηλικίας από 13-20 χρόνων. Δεν επρόκειτο για σχολή με την έννοια που 

την αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα. Τα παιδιά είχαν έναν χώρο διαμονής, φαγητό, 

περιποίηση και λάμβαναν κάποιο είδος εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, όμως, ως επί το 

πλείστον εργάζονταν. Από την εργασία τους, ουσιαστικά, κάλυπταν τα βασικά έξοδα 

τους, ενώ παράλληλα υπήρχε η οικονομική ενίσχυση και η σύμπραξη εύπορων 

Ερμουπολιτών. 

Η νυχτερινή σχολή είχε περισσότερο κοινωνικό, παρά εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα. Αυτό που ενδιέφερε ήταν να μην προκαλούνται επεισόδια και 

αναταραχές που θα κλόνιζαν την τοπική κοινωνία και την οικονομία του νησιού. Ο 

ρόλος της θα μπορούσε, με μία φουκωική οπτική, να χαρακτηριστεί ως πρόληψης και 

κοινωνικού ελέγχου. 

Ενεργό ρόλο απέκτησαν, επίσης, οι πρόσκοποι. Τον Σεπτέμβρη του 1946 

άπορα παιδιά στεγάζονταν εντός των προσκοπικών κατασκηνώσεων. Η εφημερίδα 

Θάρρος σε άρθρο της αναφέρει ότι 400 παιδιά διέμειναν σε παιδικές κατασκηνώσεις, 

240 αγόρια που στεγάστηκαν από το Σώμα Προσκόπων και 160 κορίτσια από το 

Σώμα Οδηγών.
54

  

Το τρίτο παράδειγμα αφορά το έργο της βασίλισσας Φρειδερίκης, στα 

«ανταρτόπληκτα» παιδιά από τις βόρειες επαρχίες του ελληνικού χώρου.
55

 

Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον πώς, τόσο ο δήμαρχος Σύρου, όσο και ο 

                                                           
54 Εφημερίδα Θάρρος, 19/9/1946.  
55 Αναλυτικότερα για το θέμα βλ. τις μελέτες: Lars Baerentzen, «Το «Παιδομάζωμα» και οι παιδουπόλεις της 

βασίλισσας», στο L.Baerentzen, J.O.Iatridis και O.L.Smith (επιμ.), Μελέτες για τον Εμφύλιο Πόλεμο 1945-1949, 

Θεμέλιο, Αθήνα 1992, σ.137-164, Τασούλα Βερβενιώτη, «Παιδομάζωμα ή/και παιδοφύλαγμα», στο Χρήστος 

Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τ.Δ2, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, σ.83-107, καθώς ακόμα 

και Τασούλα Βερβενιώτη, «Το «εθνικό παιδοφύλαγμα» και ο Έρανος της βασίλισσας Φρειδερίκης(1947-1950)», 

στο Δέσποινα Παπαδημητρίου-Σεραφείμ Σεφεριάδης (επιμ.), Αθέατες όψεις της ιστορίας, Κείμενα αφιερωμένα 

στον Γιάνη Γιανουλόπουλο, Ασίνη, Αθήνα 2012, σ.259-276 και Λουκιανός Χασιώτης, Τα παιδιά του εμφυλίου. Από 

την «κοινωνική πρόνοια» του Φράνκο στον «Έρανο» της Φρειδερίκης (1936-1950), Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 

Αθήνα 2013. Βλ. επίσης Ειρήνη Λαγάνη, Το «Παιδομάζωμα» και οι Ελληνογιουκολαβικές Σχέσεις 1949-1953. Μία 

κριτική προσέγγιση, Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1996. Επιπρόσθετα βλ. Μαντώ Νταλιάνη-Καραμπατζάκη, Παιδιά στη δίνη 

του ελληνικού εμφύλιου πολέμου 1946-1949, σημερινοί ενήλικες. Διαχρονική μελέτη για τα παιδιά που έμειναν στη 

φυλακή με τις κρατούμενες μητέρες τους, Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου-Μουσείο 

Μπενάκη-Εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα 2009. 
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νομάρχης Κυκλάδων, ήταν πρόθυμοι και διατεθειμένοι να βρουν χώρο για να 

στεγάσουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό παιδιών, που πρέπει να τονιστεί εδώ 

ότι δεν προέρχονταν από την Σύρο ή γενικότερα τις Κυκλάδες.
56

  

Η ερμουπολίτικη αστική κοινωνία στήριζε οικονομικά τέτοιες προσπάθειες. 

Συγκέντρωνε χρήματα, οργάνωνε εκδηλώσεις στήριξης και συγκέντρωσης υλικών 

αγαθών, όπως ειδών ρουχισμού, παπουτσιών, τροφίμων.
57

 Οι αναφορές στις 

εφημερίδες – αν και δεν ήταν συνεχείς και αδιάλειπτες και ενδεχομένως 

περιορίζονταν στις μεγάλες θρησκευτικές εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα 

– δείχνουν όχι τόσο το μέγεθος της βοήθειας, όσο και το μέγεθος της ανάγκης. 

Αν και η δημιουργία των παιδουπόλεων συχνά παρουσιαζόταν να βασίζεται στη 

φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό και την αυθόρμητη πρωτοβουλία, σπάνια κανείς 

συναντούσε μεμονωμένα άτομα που δεν άνηκαν σε φορείς όπως την εκκλησία ή την 

εκπαίδευση και σε οργανισμούς, όπως τον Ερυθρό Σταυρό. Εν ολίγοις, σπάνια κανείς 

συναντούσε άτομα που δεν εμπλέκονταν με την εξουσία, προερχόμενη είτε από την 

πολιτική τους θέση, είτε από την οικονομική τους ευμάρεια.  

Στις δράσεις αυτές, που προέρχονταν από τα ανώτερα οικονομικά στρώματα, 

ήταν σύνηθες να συμμετέχουν ενεργά γυναίκες που δραστηριοποιούνταν σε 

συλλόγους και οργανώσεις απευθυνόμενες όχι τόσο σε οικογένειες ή άτομα, αλλά σε 

παιδιά.
58

 Οι ίδιες ωφελήθηκαν, μιας και ενίσχυσαν με την συμμετοχή τους την 

κοινωνική τους θέση, προέβαλαν τις προσωπικότητές τους, διαχειρίστηκαν χρήματα 

και ασχολήθηκαν με την οργάνωση και διοίκηση φορέων. Με παρεμφερείς τρόπους 

ωφελήθηκαν και οι σύζυγοί τους στις επιχειρήσεις τους.    

Αναμφισβήτητα, οι δράσεις τους αυτές σε άτομα που, τουλάχιστον μέχρι 

κάποια ηλικία, δε μπορούσαν να συντηρηθούν μόνα τους ή από την εργασία τους, 

έδωσε τη δυνατότητα σε κάποια παιδιά να πάνε στο σχολείο, να  μαθητεύσουν δίπλα 

σε τεχνίτες – κυρίως τα αγόρια – και να ασχοληθούν με χειρωνακτικές εργασίες. 

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο έχει, νομίζω, ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε  

εν συντομία στα εργαζόμενα παιδιά. Η εργασία τους θα μπορούσε να θεωρηθεί, από 

                                                           
56 Πρόκειται για 762 παιδιά από την Αλεξανδρούπολη που στεγάστηκαν στην παιδούπολη του «Αγίου Ανδρέα» 

(σημερινό νοσοκομείο) και στην παιδούπολη του «Αγίου Χριστοφόρου» στην επιταγμένη οικία Ψιακή –Μπότη 

στην Ποσειδωνία για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλη του 1948 ως τον Ιούλιο του 1950. Βλ. σχετικά φάκελο 

Αρχείο Υγείας-Πρόνοιας, φ.650, υποφ.65(1), ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων και Εφημερίδα Θάρρος, 11/11/1948 

και  22/3/1950. 
57 Εφημερίδα Θάρρος, «Ποδοσφαιρική συνάντηση και κινηματογραφική παράσταση για την ενίσχυση των 

παιδουπόλεων», 25/4/1948. 
58 Tasoula Verveniotou, “Charity and Nationalism: The Greek Civil War and the Entrance of  Right-Wing Women 

into Politics”, στο P.Bacchetta – M.Power, Right-Wing Women. From Conservatives to Extremists Around the 

World, Routledge, New York-London 2002, σελ. 115-126. 
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μια ανθρωπολογική οπτική, ως η διαβατήρια τελετή ή η τελετουργία ένταξης αυτών 

των παιδιών στην ενήλικη ζωή.
59

 

Χρησιμοποιώντας για άλλη μια φορά τους πίνακες των καταστάσεων των 

άπορων, δικαιούμενων δωρεάν ιματισμού το 1946, ο Α.Β., 14 χρονών, δηλωνόταν 

εργάτης, η Μ.Σ., 16 χρονών, δηλωνόταν εργάτρια, ο Σ.Γ., 10 χρονών, δηλωνόταν 

γεωργός. Και οι τρεις διέμεναν στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στην ενορία της Κοίμησης 

της Θεοτόκου 6 παιδιά ηλικίας από 10 ως 17 ετών δηλώνονταν άνεργοι, οικιακές 

βοηθοί, ναύτης και υπηρέτης. Στον Άγιο Νικόλαο ο Μ.Μ., 15 χρονών, δηλωνόταν 

πλανόδιος τραγουδοποιός, ο Θ.Δ., 12 χρονών, καφεϋπάλληλος και η Κ.Π., 16 

χρονών, μαθητευόμενη ράφτρα. 

Γνωρίζοντας την ύπαρξη νομικού πλαισίου για τη παιδική εργασία, και παρά 

την ίδρυση Κέντρου Προστασίας Εργαζόμενου Παιδιού στις αρχές του 1947, η 

πραγματικότητα εμφανίζεται διαφορετική.
60

 Πολλά περισσότερα παιδιά από αυτά που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, αναγκάζονταν να εργάζονται για να καλύψουν στοιχειώδεις 

ανάγκες, λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Τα φτωχά και άπορα παιδιά της 

Ερμούπολης αποτελούσαν φτηνά εργατικά χέρια στη κλωστοϋφαντουργία, αλλά και 

σε μικρότερες επιχειρήσεις, όπως τα μανάβικα της αγοράς, τα ζαχαροπλαστεία και τα 

εστιατόρια. Οι αναφορές στα «παραγιουδάκια» της αγοράς που μετέφεραν τρόφιμα, 

κυρίως λαχανικά, από τα οπωροπωλεία και τα μανάβικα και γέμιζαν με τις φωνές 

τους τους δρόμους του κέντρου είναι συχνότατες.
61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Ugo Fabietti, «Η «οικοδόμηση» της νεότητας: Μια ανθρωπολογική προοπτική», στο Πρακτικά του Διεθνούς 

Συμποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, τ. Α΄, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας-Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1986, σ.118. 
60 Εφημερίδα Θάρρος, 14/2/1947. 
61 Συνέντευξη, Πληροφορητής: Κώστας Βαρβέρης, Συνεντεύκτρια: Ελένη Παπαμακαρίου, 27/9/2010, Ερμούπολη. 
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Κεφάλαιο 3 

Το  Μπαμπαγιώτειο Ορφανοτροφείο Θηλέων 

 

Η Ερμούπολη αποτέλεσε μια πόλη που, από τη συγκρότησή της, 

ενδιαφέρθηκε για την περίθαλψη των ορφανών.
62

 Στα 1856 διέθετε Δημοτικό 

Ορφανοτροφείο, στο οποίο διέμεναν 20 ορφανά, μαθαίνοντας «τέχνην τινά και 

γράμματα», ενώ ο δήμαρχός της, Αμβρόσιος Δαμαλάς, με την επίσημη ανακοίνωση 

της λειτουργίας του ιδρύματος ζήτησε τη συμβολή των πολιτών για την ενίσχυση της 

δράσης του. Ανάμεσα σε αυτούς που βοήθησαν ήταν και ο Αλέξανδρος 

Μπαμπαγιώτης, έμπορος στην Οδησσό, που μαζί με τον αδελφό του, Φίλιππο, είχε 

εγκατασταθεί στην Ερμούπολη το 1837. 

Μετά το θάνατο του αδελφού του, στα 1856, ο Αλέξανδρος Μπαμπαγιώτης 

αποφάσισε να διαθέσει μεγάλο μέρος της περιουσίας του σε φιλανθρωπικά ιδρύματα  

της πόλης και δώρισε οίκημα για να στεγασθεί το Ορφανοτροφείο, «ίνα τους 

ορφανούς παίδας δημοτική δαπάνη εν αυτώ εκτρέφη».
63

 Με Βασιλικό Διάταγμα στις 

14 Μαρτίου του 1874 συστάθηκε το Ορφανοτροφείο Θηλέων των αδελφών  

Αλέξανδρου και Φίλιππου Μπαμπαγιώτη, σε ιδιόκτητο διώροφο κτήριο. Μετά και 

τον θάνατο του Αλέξανδρου Μπαμπαγιώτη και ύστερα από δικαστικές διαμάχες με 

τον Ν. Καβούρ, όλη η περιουσία του περιήλθε στο εν λόγω Ορφανοτροφείο.
64

  

Το κληροδότημα απαρτίζονταν από 125 ονομαστικές και 9 ανώνυμες μετοχές 

της Εθνικής Τράπεζας, 50 λαχειοφόρους ομολογίες του ίδιου τραπεζικού 

καταστήματος και χρηματικό ποσό 429.196 δρχ. κατατεθειμένο σε λογαριασμό.
65

 Το 

Ορφανοτροφείο διέθετε ακίνητη περιουσία, που αποτελούνταν από 7 οικίες και 10 

αποθήκες στην Ερμούπολη. 

Η ίδρυση και η λειτουργία του Ορφανοτροφείου Θηλέων, στα τέλη του 19
ου

 

αιώνα, ήρθε να καλύψει την ανάγκη για επιβίωση των ορφανών κοριτσιών αλλά και 

την επιθυμία μιας μερίδας της ερμουπολίτικης κοινωνίας για παρέμβαση και έλεγχο 

                                                           
62 Το πρώτο ορφανοτροφείο στη Σύρο αναφέρεται στα 1830. Βλ. Ιωάννης Τραυλός-Αγγελική Κόκκου, 

Ερμούπολη. Η δημιουργία μιας νέας πόλης στη Σύρο στις αρχές του 19ου αιώνα, έκδοση Εμπορικής Τραπέζης της 

Ελλάδος, Αθήνα 1980, σ.121. 
63 Πρόκειται για απόσπασμα από την αφιερωματική επιγραφή του κτιρίου. 
64 Ιωάννης Τραυλός-Αγγελική Κόκκου, Ερμούπολη. Η δημιουργία μιας νέας πόλης στη Σύρο στις αρχές του 19ου 

αιώνα, ό.π., σ.131. 
65 Πανόραμα της Σύρου, σ.133-134. 
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στα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα της πόλης. Η δημιουργία των δύο 

ορφανοτροφείων, αλλά και η πληθώρα συλλόγων, σωματείων, άτυπων εθελοντικών 

συσσωματώσεων, πρακτικών και δράσεων που γεννήθηκαν ως λύση, ως απάντηση 

στα κοινωνικά προβλήματα και τα αδιέξοδα της κοινωνίας, δείχνουν τον τρόπο που η 

ίδια η κοινωνία επέλεγε για εκτόνωση. Οι έντονες διαφοροποιήσεις δεν έλειπαν και 

σε μεγάλο βαθμό οφείλονταν στον τρόπο συγκρότησης της ερμουπολίτικης 

κοινωνίας, που ήταν βαθιά ταξική κατά τον 19
ο
 αλλά και τον 20

ο
 αιώνα. 

Το Μπαμπαγιώτειο Ορφανοτροφείο Θηλέων, παρότι εξετάζεται 

μεταπολεμικά, παρουσιάζει ομοιότητες με φιλανθρωπικά ιδρύματα και 

συσσωματώσεις που λειτούργησαν τον 19
ο
 αιώνα. Η εξήγηση του παραπάνω έχει να 

κάνει με την ύπαρξη νοοτροπιών και  παραδόσεων, που διαμόρφωσαν μια κουλτούρα 

φιλανθρωπίας βαθιά εδραιωμένης στην ερμουπολίτικη κοινωνία.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεώρηση της φιλανθρωπίας ως πεδίου που 

αλληλεπιδρούν κοινωνικές σχέσεις και πολιτισμικές πρακτικές. Οι σχέσεις που 

συνάπτονταν μέσα στο ίδρυμα, τα είδη της κοινωνικότητας, η έννοια του δώρου, ο 

επίσημος ή ο ανεπίσημος λόγος που εντοπίζεται στα αρχεία, ο ρευστός και 

μεταβαλλόμενος χαρακτήρας, από τη μία πλευρά του ιδιωτικού και του δημόσιου και, 

από την άλλη, μεταξύ της διοίκησης του ιδρύματος και του κράτους θα μας 

απασχολήσουν εδώ.  

Στις 2 Ιουλίου 1949 ο τότε υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κωνσταντίνος 

Καραμανλής, απέστειλε σε όλα τα ιδρύματα και σωματεία που λάμβαναν κρατική 

επιχορήγηση ερωτηματολόγια, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης των 

εν λόγω φορέων. Η απαντητική έκθεση του Μπαμπαγιώτειου Ορφανοτροφείου 

Θηλέων στις 20 του ίδιου μήνα αποτελεί μια ένδειξη για τις δράσεις και τις πρακτικές 

που εφάρμοζε το ίδρυμα. Όσον αφορά την Πολιτεία, το Ορφανοτροφείο Θηλέων 

Σύρου εντασσόταν στα 21 φιλανθρωπικά ιδρύματα που έλεγχε και επόπτευε την 

δεκαετία του 1950.
66

  

Το Ορφανοτροφείο ήταν ένα ιδιωτικής πρωτοβουλίας ίδρυμα, που από το 

1951 υιοθέτησε πρακτικές που εφαρμόζονταν στα κρατικά ορφανοτροφεία. Φαίνεται 

                                                           
66 Ανάμεσα σε αυτά ήταν το «Σικιαρίδειο Αναρρωτήριο», το Σωματείο «Πρόνοια για το Παιδί», ο «Σύνδεσμος 

Προστασίας Παιδιών Παιδική Φωληά», ο «Ελληνικός Σύνδεσμος για την Ζωή του Παιδιού» και ορφανοτροφεία 

στον Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία, την Κέρκυρα, την Κύμη, το Αγρίνιο. 



 

 
 

Σ
ελ
ίδ
α
3

3
 

ότι η λειτουργία του είχε μια αυτονομία, όχι όμως ανεξαρτησία, από το κράτος. 

Ακόμη και η αυτονομία αυτή, όμως, ήταν εύκολο να παραχωρηθεί, λόγω των 

οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπιζε το ίδρυμα.  

Μπορούμε να παρακολουθήσουμε μία χαρακτηριστική περίπτωση εκχώρησης 

στο κράτος του δικαιώματος να παρεμβαίνει στο εσωτερικό του ιδρύματος, με 

αντάλλαγμα την ικανοποίηση αιτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1950 το Διοικητικό Συμβούλιο υποστήριξε ότι αδυνατούσε να βρει 

πρόσωπο με τα ορισμένα από το Καταστατικό προσόντα για τη θέση της 

διευθύντριας. «Δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερον η εξεύρεσις τακτικής 

διευθύντριας...», η οποία έπρεπε να είναι μεταξύ 40-55 ετών, άγαμη, και κάτοχος 

διδασκαλικού διπλώματος. «Η δίδα Καλλιόπη Μαιρή επί 15ετίαν και πλέον 

προσφέρει αμισθί τας πολυτίμους δια την λειτουργίαν του Ιδρύματος υπηρεσίας επί 

ζημία των ατομικών της συμφερόντων... [ως εκ τούτου, το Δ.Σ.] προτείνει, δια τους 

προεκτεθέντας σοβαρούς λόγους, όπως προσωρινώς και μέχρι εξευρέσεως τακτικής 

Διευθυντρίας [προσλάβει] δίδαν Καλλιόπην Μαιρή, μέλος της Εφορίας του 

Ιδρύματος».
67

  

Για την επίτευξη του παραπάνω, όμως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έπρεπε να 

παρακάμψει τον κανονισμό του ιδρύματος. Κατέφυγε, επομένως, στο Υπουργείο, στο 

οποίο απέστειλε επιστολή, αναφέροντας ότι «επειδή ο ισχύων από 30/9/1899 

Κανονισμός του Ιδρύματος, κυρωθείς δια της από 2/11/1899 Υπουργικής 

Αποφάσεως, ορίζει ότι τα μέλη της Εφορίας είναι αμισθί, προτείνει να παρακληθεί το 

Υπουργείον Κοινωνικής Πρόνοιας και δι’ Υπουργικής Αποφάσεως εγκρίνη την 

τροποποίησιν του σχετικού άρθρου του Κανονισμού, ώστε εις περίπτωσιν μη 

εξευρέσεως Διευθυντρίας με τα οριζόμενα προσόντα, να είναι δυνατόν, μετ’ έγκρισιν 

του Υπουργείου Πρόνοιας και πρότασιν του Δ.Σ., να ανατίθενται καθήκοντα 

Διευθυντρίας εις μέλος της Εφορίας επί αποζημιώσει» (500.000 δρχ. Μηνιαίως).
68

 

Το Υπουργείο φαίνεται ότι ενέκρινε το παραπάνω αίτημα του Δ.Σ. και λίγα 

χρόνια αργότερα εντοπίζεται μιας μορφής απολογισμός της θητείας της διαυθύντριας 

στα πρακτικά του ιδρύματος, όπου αναγνωρίζεται η παράκαμψη των τυπικών 

προσόντων για την πρόσληψή της. «Η Δίδα Μαιρή, καθ’ όλον το διάστημα της 

                                                           
67 Αρ. πρ. Δ.Σ. 292, 28/12/1951, Αρχείο Ορφανοτροφείου Θηλέων, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
68 Στο ίδιο. 
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εθελοντικής υπηρεσίας της και από του έτους 1952 εμίσθου, υπέδειξεν απρόσκοπτον 

και υποδειγματικήν λειτουργίαν του Ιδρύματος, παρά τα υφιστάμενα πάσης φύσεως 

οικονομικά...»
69

. Αναφέρεται δε, ότι αν και διευθύντρια, κατά τα προσόντα της άνηκε 

στο «κατώτερον όριον της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας».
70

 Η μεταβολή από μία 

άμισθη σε μία έμμισθη θέση, η παρέμβαση του υπουργείου μετά από παράκληση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η πληρωμή της από την κρατική επιχορήγηση, το μεγάλο 

χρονικό διάστημα που απασχόλησε το ίδρυμα αυτή η υπόθεση αποτελούν δείκτη της 

ρευστότητας και του μεταβαλλόμενου χαρακτήρα του ιδρύματος. 

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στη λειτουργία του Ορφανοτροφείου δεν ήταν 

μονάχα όσοι λάμβαναν αμοιβή γι’ αυτή τους τη συμμετοχή. Η παρουσία των 

εθελοντών ήταν συνήθης. Τόσο οι υπάλληλοι του ιδρύματος, όσο και οι εθελοντές, 

συμμετείχαν σε ένα πλέγμα ρόλων και σχέσεων, μέσα από το οποίο μας είναι 

δύσκολο να διακρίνουμε πάντα τη φιλανθρωπία από την αλληλεγγύη, τον αλτρουισμό 

από την προσφορά και τη δωρεά από την ατομική προβολή. Ως επί το πλείστον, τα 

πρόσωπα που στήριζαν το ίδρυμα είχαν οικονομική άνεση, αποτελούσαν συχνά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και είχαν κάποιο θεσμικό ρόλο στην τοπική κοινωνία.  

Μέσα από τη διαδικασία της έρευνάς μου, η άποψη που διαμόρφωσα για τους 

ανθρώπους αυτούς είναι ότι επρόκειτο για πρόσωπα σε καίριες διοικητικές και 

οικονομικές θέσεις στην Ερμούπολη, συνεχιστές μιας παράδοσης του 19
ου

 αιώνα, 

παράδοσης που σχετιζόταν με την αγαθοεργία και καθιστούσε αυτούς τους φορείς της 

συνεχιστές της νοοτροπίας της αστικής τάξης του προηγούμενου αιώνα.     

Το Ορφανοτροφείο Θηλέων απευθυνόταν σε ορφανά κορίτσια από την Σύρο 

αλλά και τις Κυκλάδες. Η δυναμικότητα του ορφανοτροφείου μεταπολεμικά 

κυμαινόταν γύρω στα 40 κορίτσια, με μικρές διακυμάνσεις μέσα στην κάθε χρονιά.
71

 

Το Ορφανοτροφείο Θηλέων είχε τροφίμους ηλικίας από 5 ως 20 ετών, ενώ ο αριθμός 

αυτών που μπορούσε να φιλοξενήσει και να συντηρήσει το ίδρυμα εξαρτιόταν 

αποκλειστικά από τον ετήσιο προϋπολογισμό του. 

                                                           
69 Αρ. πρ. Δ.Σ. 301, 16/10/1953, Αρχείο Ορφανοτροφείου Θηλέων, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
70 Αρ. πρ. Δ.Σ. 309, 13/5/1955, Αρχείο Ορφανοτροφείου Θηλέων, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
71 Ενδεικτικά, 41 κορίτσια το 1946, 42-43 κορίτσια το 1948, 38 κορίτσια το 1949, 29 κορίτσια το 1955, 24 

κορίτσια το 1958. Βλ. Μητρώον τροφίμων ιδρύματος 1947-1983-Ορφανοτροφείο Θηλέων, φ.30, ΓΑΚ-Αρχείο 

Νομού Κυκλάδων. 
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Η εισαγωγή των κοριτσιών στο Μπαμπαγιώτειο Ορφανοτροφείο Θηλέων 

Σύρου αποφασιζόταν από το Διοικητικό Συμβούλιό του. Σε αυτό λάμβαναν μέρος ο 

εκάστοτε Νομάρχης, ο Μητροπολίτης, ο Διευθυντής της  Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος και ο Γυμνασιάρχης Σύρου ή εκπρόσωποί τους. Επίτιμη πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η βασίλισσα των Ελλήνων. Μία από τις υποχρεώσεις 

που είχε αναλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν να ελέγχει κατά πόσο θα μπορούσε 

να αυξηθεί ή να μειωθεί ο αριθμός τροφίμων, σε αντιστοιχία με την οικονομική 

κατάσταση του ιδρύματος. Για την εισαγωγή των τροφίμων στο Ορφανοτροφείο 

Θηλέων χρειαζόταν να γίνει αίτηση του γονέα και λαμβάνονταν υπόψη, εκτός από 

την οικογενειακή κατάσταση, η οικονομική κατάσταση, η υγεία των γονέων, 

ενδεχόμενη διάσταση και αεργία. 

Βοηθητικό ρόλο είχε και η Επιτροπή Κυριών που συναθροίζονταν εντός του 

ορφανοτροφείου μια φορά τον μήνα και ασχολούνταν με πιο πρακτικά θέματα όπως 

οι παραγγελίες πρώτων υλών για την ένδυση και την υπόδηση των κοριτσιών, η 

τιμωρία σε περίπτωση αυθάδειας και κακής διαγωγής, η αντικατάσταση του 

προσωπικού του ιδρύματος. Ενδεικτικά αναφέρω τα ονόματα των κυριών Καμπάνη, 

Κουτσοδόντη, Τόζου, Κοσταρά που άνηκαν στα ανώτερα οικονομικά και κοινωνικά 

στρώματα και η θέση τους ήταν αμισθί.
72

  

Από το 1951 το Ορφανοτροφείο Θηλέων, παρότι εμφανιζόταν ως 

ορφανοτροφείο ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υιοθέτησε 

έναν ενιαίο τρόπο εισαγωγής των τροφίμων που θέσπιζε το κράτος, τηρώντας μία 

συγκεκριμένη διαδικασία που εφαρμοζόταν και στα κρατικά ορφανοτροφεία. Παρότι 

για κάθε εισαγωγή τροφίμου γινόταν συμβούλιο και εξετάζονταν οι διατάξεις του 

Καταστατικού, αλλά και ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρύματος, η ανάγκη 

σχετικής γνωμοδότησης από την Επιτροπή Παιδικής Προστασίας και η παρέμβαση 

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας επέτρεπαν, σταδιακά, όλο και μεγαλύτερη 

ανάμιξη του κράτους στο ίδρυμα. Το αποτέλεσμα ήταν να συμπεριλαμβάνονται στο 

ίδρυμα, ιδίως στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου, όλο και περισσότερα κορίτσια 

άπορων ή φτωχών οικογενειών.
73

    

                                                           
72 Πρακτικά Εφορείας των Κυριών, Αρχείο Ορφανοτροφείου Θηλέων, 22, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
73 Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι παράλληλα με το Μπαμπαγιώτειο Ορφανοτροφείο Θηλέων λειτουργούσαν 

στο νησί της Σύρου το Ορφανοτροφείο της Αγίας Βαρβάρας στο Κίνι, το Γαλλικό Ορφανοτροφείο Σύρου ή 

Ορφανοτροφείο Θηλέων Καθολικής Επισκοπής και το Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο, που απευθύνονταν όμως σε 

αγόρια. Επίσης, υπήρχαν οι δύο παιδουπόλεις, του «Αγίου Ανδρέα» και του «Αγίου Χριστοφόρου». 
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Η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος ήταν δυνατή με τις καθημερινές 

προσπάθειες του προσωπικού του ιδρύματος. Παρ’ ότι το καταστατικό δεν προέβλεπε 

συγκεκριμένες θέσεις για το προσωπικό του, φαίνεται ότι εκεί υπηρετούσαν μία 

διευθύντρια, ένας γραμματέας, ένας ταμίας που εκτελούσε και χρέη λογιστή ή 

οικονόμου, μία επιμελήτρια, μία διδασκάλισσα, ένας θυρωρός, ένας κλητήρας και μία 

μαγείρισσα.  

Συγκεκριμένα, το 1949 υπηρετούσαν μόνο τέσσερα άτομα και ήταν κενές οι 

θέσεις της διευθύντριας, της οικονόμου, του θυρωρού και των διδασκαλισσών. Χρέη 

διευθύντριας-επιμελήτριας εκτελούσε προσωρινά η ράπτρια Κρυσταλία Λίλικα, στη 

θέση της προηγούμενης επιμελήτριας, Ανδρονίκης Σίφουνα.
74

 Λογιστής του 

ιδρύματος ήταν ο Ιωάννης Δημητριάδης, γραμματέας η Ιωάννα Κουντούρη, 

μαγείρισσα η Κρυσταλία Πατσούκη και κλητήρας ο Χρίστος Παμπουκσής (ή 

Μπελτσεμίδης). Ο τελευταίος εκτελούσε και χρέη τροφοδότη του ιδρύματος. Το 

προσωπικό του Ορφανοτροφείου Θηλέων «τυγχάνουσι πρόσωπα ήσυχα και 

νομοταγή, υπό υγιών κοινωνικών φρονημάτων».
75

  

Μόνο δύο από τις τροφίμους του Μπαμπαγιώτειου Ορφανοτροφείου Θηλέων, 

η Σ.Α.Μ., ορφανή και από τους δύο γονείς και η Ε.Γ. παρέμεναν στο ίδρυμα πλέον 

και ως ενήλικες, η πρώτη ως μαγείρισσα και η δεύτερη ως βοηθός επιμελητηρίου. 

Αυτές αποτελούν και τις μοναδικές περιπτώσεις, σε όλη την διάρκεια λειτουργίας του 

Ορφανοτροφείου, που πλέον ως ενήλικα άτομα δεν απόκοψαν τους δεσμούς τους με 

το ίδρυμα, αλλά συνέχισαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι ενήλικες επέστρεφαν στη μητέρα ή στον πατέρα, σε 

θείους, αδέλφια και μία παραδόθηκε «εις το γαμβρό της». 

Η καθημερινότητα στο Ορφανοτροφείο περιλάμβανε μια σειρά από 

οικονομικές και διαχειριστικές δραστηριότητες του προσωπικού του ιδρύματος, που 

αφορούσαν κυρίως τη διατροφή, την εκπαίδευση, την ένδυση και υπόδηση των 

τροφίμων μέχρι την ενηλικίωση και την επιστροφή στον γονέα και την κοινωνία.  

Μια  πληθώρα οικονομικών εγγράφων μαρτυρά μια συνεχόμενη προσπάθεια 

της διοίκησης του ιδρύματος, αλλά και του προσωπικού, να ανταπεξέλθουν στην 

                                                           
74 Η Ανδρονίκη Σίφουνα άσκησε τα καθήκοντά της για 7 χρόνια, από 19/6/1943 έως 31/8/1949. 
75 Έγγραφη δήλωση νομιμοφροσύνης με ημερομηνία 5/2/1949 και βεβαίωση από την Χωροφυλακή με 

ημερομηνία 9/10/1948. 
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καθημερινότητα. Ενδεικτικός, ένας μηνιαίος απολογισμός του Ορφανοτροφείου του 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του 1949, που φανερώνει τόσο τα έσοδα και τα έξοδα του 

εν λόγω ιδρύματος, όσο και τις σχέσεις με το κράτος και την τοπική κοινωνία. Το 

Ορφανοτροφείο  Θηλέων παρουσίαζε συνολικά έσοδα 58.799.666 δρχ.. Από αυτά 

φαίνεται να έλαβε 52.400.000 δρχ. ως κρατική επιχορήγηση, ενώ στα έσοδα του θα 

πρέπει να προστεθούν 600.000 δρχ. από τον Δήμο Ερμούπολης, δωρεές της τάξεως 

των 3.089.950 δρχ., ενοίκια 2.697.000 δρχ. από την ακίνητη περιουσία του – αστική 

και αγροτική – και τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις 18.612 δρχ.  

Στα έξοδα του ιδρύματος η μεγαλύτερη δαπάνη φαινόταν να αφορά τη 

διατροφή των τροφίμων και ανερχόταν σε ύψος 36.400.109 δρχ., ενώ ακολουθούσαν 

τα γενικά έξοδα με 10.783.580 δρχ. Στα τελευταία συμπεριλαμβανόταν ο φωτισμός, η 

συντήρηση του κτιρίου, η αγορά επίπλων, αντικειμένων, καύσιμων υλών (όπως 

άνθρακες ή κωχ ) καθώς και η μισθοδοσία του προσωπικού. Από τη μισθολογική 

κατάσταση συμπεραίνουμε ότι η γραμματέας λάμβανε τον μεγαλύτερο μισθό, 

ακολουθούσε η επιμελήτρια, ο λογιστής και έπονταν η μαγείρισσα και ο κλητήρας. 

Συχνές ήταν οι έγγραφες διαμαρτυρίες για εξάμηνη καθυστέρηση καταβολής μισθών 

στο προσωπικό του ιδρύματος.
76

  

Η κρατική επιχορήγηση αποτελούσε το μεγαλύτερο έσοδο του ιδρύματος και, 

παρότι φαίνεται ότι αργούσε και δεν ήταν τακτική, ήταν  καθοριστικής σημασίας για 

την κάλυψη των βασικών αναγκών και τη διατήρηση της ύπαρξής του. Συνεχόμενες 

ήταν οι έγγραφες αναφορές και οι κοινοποιήσεις σχετικά με την εξόφληση 

χρηματικών ενταλμάτων από το κράτος. Αρμόδιος φορέας για την καταβολή των 

χρημάτων ήταν το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Το ίδιο υπουργείο, από το 

φθινόπωρο του 1949 και με τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου (άρθ. 6, 

Ν908/46), ζητούσε τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων των ιδρυμάτων που 

ασκούσαν κοινωνική πρόνοια για ολόκληρο το οικονομικό έτος, ένα μήνα πριν από 

την έναρξή του.  

Εκτός από τους κρατικούς φορείς, η τοπική ιδιωτική φιλανθρωπική 

δραστηριότητα κάλυπτε ένα μικρό μέρος των εσόδων του ιδρύματος σε χρήματα, ενώ 

κάποιες φορές περιοριζόταν στην αποστολή υλικών αγαθών, κυρίως τροφίμων, στις 

                                                           
76 Βλ. σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 3/10/1949, Αρχείο Ορφανοτροφείου Θηλέων, φ.174, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού 

Κυκλάδων. 
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εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα, αλλά όχι τα μοναδικά, ήταν αυτά των αδελφών Ρεθύμνη, που διέθεταν 

καρύδια, φουντούκια, φιστίκια, χαλβά, σταφίδες, κασέρι και σαλάμι ή του κ. 

Γιατράκου, που τροφοδοτούσε το ίδρυμα με κρέας, πατάτες, μακαρόνια, βούτυρο, 

τυρί και μανταρίνια. 

Συμπληρωματική ενίσχυση στο Ορφανοτροφείο Θηλέων πρόσφεραν φορείς 

και οργανισμοί  του εξωτερικού, μέσω της παρέμβασης του κράτους και των 

σχετικών υπουργείων. Σε αυτό το πλαίσιο εντασσόταν και η αποστολή κρέατος σε 

κονσέρβες καναδικής βοήθειας ή η παραλαβή 10 χαρτοκιβωτίων  από την C.A.R.E 

(Cooperative for American Remittances to Everywhere) με γάλα και τυρί για ένα 

έτος. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ και στη διοργάνωση ειδικών 

ψυχαγωγικών βραδιών για την ενίσχυση των δράσεων του Ορφανοτροφείου Θηλέων. 

Πρόκειται για εκδηλώσεις που εμφανίζονταν στον τοπικό τύπο και μας είναι χρήσιμες 

για τον εντοπισμό και την προσέγγιση της δημόσιας κοινωνικότητας.  Ανάμεσα στις 

δράσεις για την ενίσχυση του Μπαμπαγιώτειου Ορφανοτροφείου πραγματοποιήθηκε 

ρεσιτάλ πιάνου.
77

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ζωγραφισμένη πρόσκληση σε 

χοροεσπερίδα υπέρ των ορφανοτροφείων Θηλέων και Αρρένων την 1
η
 Μαρτίου του 

1952, στην οποία έπαιζε μουσική η μπάντα του Ορφανοτροφείου Αρρένων. Στο 

πλαίσιο της χοροεσπερίδας δόθηκαν παραστάσεις με χορούς όπως ταγκό, βαλς, 

σλόου, φοξ, έγινε διαγωνισμός για την «ωραιοτέρα της Σύρου», κλήρωση λαχνών, 

ενώ στο κυλικείο μπορούσε κανείς να απολαύσει «εκλεκτούς μεζέδες», «εξαιρετική 

ρετσίνα», ποτά, λικέρ, γλυκά διάφορα και φρούτα εποχής.
78

 

Η εικόνα που εισπράττουμε από τη χοροεσπερίδα αυτή, υπέρ των 

ορφανοτροφείων, ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τη σίτιση εντός του 

Μπαμπαγιώτειου Ορφανοτροφείου. Το Υγειονομικό Κέντρο πρότεινε στη Νομαρχία 

να χορηγηθεί πίστωση «δια την βελτίωσιν του συσσιτίου των τροφίμων του 

Ιδρύματος».
79

 Η χρησιμοποίηση υλικών όπως το κονιορτοποιημένο γάλα ή η χρήση 

σπορέλαιου αντί ελαιολάδου από τη μία, αλλά και η ύπαρξη εβδομαδιαίου 

                                                           
77 Εφημερίδα Θάρρος, 18/12/1949. 
78 «Ενθύμιον χοροεσπερίδος υπέρ των Ορφανοτροφείων Θηλέων και Αρρένων», 1/3/1952, Δημοτικό Αρχείο 

Ερμούπολης/Ιδιαίτερα 19, ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κυκλάδων. 
79 Έγγραφο με ημερομηνία 20/3/1945, Δημοτικό Αρχείο, Ι/Ορφανοτροφείο Θηλέων, φ.22, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού 

Κυκλάδων. 
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διαιτολογίου, οι νέες συνταγές, οι αυστηροί έλεγχοι για την παράδοση των πρώτων 

υλών, οι επιτροπές παραλαβής, από την άλλη, μαρτυρούν έναν περιορισμό σε σχέση 

με την ποιότητα αλλά και την ποσότητα των τροφίμων που διαθέτονταν στο 

Ορφανοτροφείο.  

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούσε το ότι δίνονταν συμβουλές 

αποθήκευσης, συντήρησης και χρησιμοποίησης του γάλατος σε σκόνη.
80

 Έπρεπε να 

είναι ερμητικά κλειστό, σε μέρος χωρίς υγρασία και έντονες μυρωδιές, γιατί 

αλλοιωνόταν η γεύση και η υφή του. Μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 

παρασκευή άρτου, ζυμαρικών, πουτίγκας και μαγειρεμένων δημητριακών. 

Μπορούσε, ακόμα, να χρησιμοποιηθεί ως ρόφημα, σε σούπες, σε σάλτσες, σε 

ομελέτες. Επιπρόσθετα, με αυτό μπορούσε να κατασκευαστεί και γιαούρτι, αλλά 

ήθελε προσοχή γιατί, όπως το νωπό γάλα, ξίνιζε εύκολα.
81

  

Οι χορηγούμενες μερίδες μετριούνταν σε δράμια και ήταν πολύ 

συγκεκριμένες, μιας και προέρχονταν κατά κύριο λόγο από διανομή τροφίμων από 

φιλανθρωπικές οργανώσεις του εξωτερικού. Από μια τέτοια αναφορά της UNRRA 

για το έτος 1946 προκύπτει ότι σε καθεμία τρόφιμο αντιστοιχούσαν 3 δράμια αλεύρι, 

40 δράμια μακαρόνια, 45 δράμια κρέας, 30 δράμια όσπρια, 15 δράμια ζάχαρη, 10 

δράμια λίπος, 20 δράμια σιμιγδάλι και 20 δράμια ρύζι.
82

 Δεν έλειπαν, βέβαια, οι 

αποστολές συμπληρωματικών τροφίμων και σύνηθες ήταν να συνοδεύονται από 

έγγραφα που τόνιζαν πως «αυστηρώς απαγορεύεται να χορηγηθούν απαρασκεύαστα» 

και «εις καμμίαν περίπτωσιν δεν πρέπει να γίνεται χορήγησις απαρασκεύαστων 

τροφίμων εις οιονδήποτε μέλος του προσωπικού εις την θέση του μισθού του εις 

βάρος των τροφίμων του Ιδρύματος».
83

 Η συμπληρωματική αποστολή μπορούσε να 

περιλαμβάνει αλεύρι, μακαρόνια, κρέας, μπιζέλια, ζάχαρη, λίπος και γάλα σκόνη, 

ρύζι, σιμιγδάλι, τυρί, σοκολάτα, μπισκότα. 

                                                           
80 «Η Έλεν Σντρόκ, η Μάργκαρετ Φλόρια Τρούμπο και ο δρ. Άλμπερτ Μέντελοφ του τμήματος Διατροφής και 

Υγιεινής  της UNRRA δίνουν απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σε σχέση με το κονιοποιημένο γάλα», 

Δημοτικό Αρχείο,Ι/Ορφανοτροφείο Θηλέων φ.22, ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κυκλάδων. 
81 «Κοινοποίηση οδηγιών σχετικών με την παρασκευή τροφίμων», 9/2/1946, Δημοτικό Αρχείο Ι/ Ορφανοτροφεία 

διάφορα, φ.3(3), ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κυκλάδων. 
82 Έγγραφο με ημερομηνία 13/1/1946, Δημοτικό Αρχείο Ι/ Ορφανοτροφεία διάφορα, φ.3(3), ΓΑΚ-Αρχείο Νομού 

Κυκλάδων. Το κιλό ισοδυναμεί με 312 δράμια. 
83 Έγγραφο με ημερομηνία 31/1/1946, Δημοτικό Αρχείο, Ι/Ορφανοτροφείο Θηλέων, φ.22, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού 

Κυκλάδων. 
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Οι τρόφιμες λάμβαναν τρία κύρια γεύματα.
84

 Ενδεικτικά, είχαν τέσσερις 

φορές την εβδομάδα για πρόγευμα γάλα με ψωμί και τρεις φορές είχαν γάλα, καφέ, 

ψωμί, τυρί. Για γεύμα παρεχόταν τρεις φορές την εβδομάδα κάποιο όσπριο, μαζί με 

ελιές ή ρέγγα και ψωμί, δύο φορές σερβίρονταν πατάτες (σαλάτα ή γιαχνί) με ελιές ή 

τυρί, μια φορά την εβδομάδα μοιραζόταν ψάρι, συνήθως βακαλάος, και μία φορά, την 

Κυριακή, δινόταν κρέας νωπό ή μακαρόνια με κιμά. Την Κυριακή στο γεύμα 

προβλεπόταν και γλυκό. Για δείπνο το σύνηθες σερβίρισμα περιλάμβανε σούπα με 

πάστα. Μια φορά την εβδομάδα οι τρόφιμοι έτρωγαν για βραδινό αυγά και ρέγγες. 

Τρείς φορές την εβδομάδα λάμβαναν σταφίδες ως επιδόρπιο και μια φορά φρούτο. 

Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο του ορφανοτροφείου δεν πρέπει να απείχε πολύ 

από τη διατροφή των κατώτερων-μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. Από τα γεύματα 

προκύπτει, επιπλέον, ότι οι τρόφιμοι τρέφονταν τηρώντας την νηστεία της Τετάρτης 

και της Παρασκευής, σύμφωνα με τις επιταγές της ορθόδοξης εκκλησίας.  

Όσο για την εκπαίδευση των τροφίμων, αυτή γινόταν εκτός του ιδρύματος. 

Για το διάστημα που οι τρόφιμοι ηλικίας μέχρι και 16 ετών διέμεναν στην 

Ποσειδωνία, εκπαιδεύονταν στο 2θέσιο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής.
85

 Για τις 

μεγαλύτερες σε ηλικία κοπέλες γίνονταν ιδιαίτερα μαθήματα, τύπου νυχτερινής 

σχολής, αλλά όχι πάνω από 12 ώρες εβδομαδιαίως, λόγω οικονομικών περιορισμών. 

Κατά καιρούς γίνονταν διανομές σχολικών ειδών από τον Ελληνικό Ερυθρό 

Σταυρό.
86

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επιστολή της δασκάλας του σχολείου Ποσειδωνίας 

σχετικά με τις τροφίμους του Ορφανοτροφείου. Κατά την γνώμη της, η συνεχής 

απασχόληση των κοριτσιών εντός της οικίας είχε σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζονται 

κατάκοπες στα μαθήματα, μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν. Μετά το 1950 και 

ύστερα από αλληλογραφία της δασκάλας με τον επιθεωρητή εκπαίδευσης, προτάθηκε 

η δημιουργία μονοθέσιου δημοτικού σχολείου εντός του ορφανοτροφείου. Η πρόταση 

έγινε ομόφωνα δεκτή  από το συμβούλιο του ιδρύματος. 

                                                           
84 Αρχείο Ορφανοτροφείου Θηλέων, φ.182, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
85 Από την Κατοχή και μεταπολεμικά το Μπαμπαγιώτειο Ορφανοτροφείο Θηλέων νοίκιαζε την έπαυλη 

Γεωργιάδη στην Ποσειδωνία. Βλ. Παράρτημα. 
86 «Περί διανομής σχολικών ειδών», 4/10/1945, Δημοτικό Αρχείο, Ι/Ορφανοτροφείο Θηλέων, φ.22, ΓΑΚ-Αρχείο 

Νομού Κυκλάδων. 
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Αν σταθούμε στο παραπάνω, τα σχόλια της δασκάλας στην επιστολή της και 

την επιλογή, τελικά, της ίδρυσης σχολείου στο εσωτερικό του Ορφανοτροφείου, 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αυτά φέρνουν στην επιφάνεια την επιλογή του 

ιδρύματος να εντάξει τις τροφίμους σε μία καθημερινή πρακτική πειθαρχίας και στη 

διαμόρφωση μιας κανονικότητας, που προετοίμαζε τις κοπέλες για τον ενήλικο ρόλο 

τους. Η καλλιέργεια αυτής της πρακτικής συνιστά μέρος των, κατά τον Φουκώ, 

τεχνικών διακυβέρνησης.
87

 Στο αρχειακό υλικό του Ορφανοτροφείου Θηλέων που 

μελετήθηκε, η αποτύπωση αυτών των τεχνικών δεν είναι συχνή. Όμως, η φωνή των 

ορφανών κοριτσιών που αντηχεί στην επιστολή της δασκάλας, ότι ασχολούνται με 

οικιακές εργασίες σε προτεραιότητα από τις μαθητικές τους υποχρεώσεις, 

παραπέμπει σε παλαιότερο Καταστατικό του Ορφανοτροφείου, σύμφωνα με το οποίο 

οι κοπέλες όφειλαν να μαθαίνουν «την όλην οικιακήν υπηρεσίαν, πλύσιμον ψιλών 

και χονδρών υφασμάτων και ενδυμάτων, καθ’ όλην την εντέλειαν, μαγειρικήν προς 

κατασκευήν των κυριωτέρων τουλάχιστον εδεσμάτων και την όλως αφελή 

χριστιανικήν διακόσμησιν, ως και όσα άλλα οφείλει να γνωρίζει καλώς μία έντιμος 

και καλή οικοδέσποινα».
88

 Παρά του ότι οι παραπάνω στόχοι ανήκαν σε 

προγενέστερο καταστατικό, η τάξη και το πρόγραμμα, η ευπρέπεια στο ντύσιμο και 

τη συμπεριφορά, η καθαριότητα του σώματος, η καθαρότητα της ψυχής με την 

καλλιέργεια της αξίας της αγνότητας και την εμπέδωση της ηθικής, όλα αυτά 

αποτελούσαν κανονιστικά πρότυπα και ζητούμενα και μετά το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου.   

Ελάχιστα στοιχεία έχουμε σχετικά με την υγεία των τροφίμων του 

Ορφανοτροφείου Θηλέων. Σε μια περίπτωση μαρτυράται ανάγκη καταπολέμησης της 

ψώρας με πετρέλαιο και τήρηση αυστηρής καθαριότητας, που συμπεριλάμβανε 

αγορά νέων εσωρούχων και λευκών ειδών για τα παιδιά..
89

 Για τη στοματική υγιεινή 

τους μπορούμε να υποθέσουμε μόνο από τον εντοπισμό αποστολής δέματος με 

οδοντόπαστες και οδοντόβουρτσες.
90

 

                                                           
87 Μισέλ Φουκώ, Επιτήρηση και Τιμωρία: η γέννηση της φυλακής, μτφ. Κ. Χατζηδήμου-Ι. Ράλλη, εκδόσεις Ράππα, 

Αθήνα 1989. 
88 «Καταστατικόν του υπό την προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης Ορφανοτροφείου Θηλέων των αδελφών 

Μπαμπαγιώτου», 14/3/1874, Αρχείο Ορφανοτροφείου Θηλέων, 64, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. Ανάλογους 

στόχους έθετε και το αμέσως επόμενο καταστατικό του Ορφανοτροφείου, με ημερομηνία 6/5/1899. 
89 Έγγραφο με ημερομηνία 6/3/1945. Αναφορά για αγορά εσωρούχων για 60 παιδιά. Δημοτικό Αρχείο, 

Ι/Ορφανοτροφείο Θηλέων, φ.22, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
90 Έγγραφο με ημερομηνία 6/7/1946, Δημοτικό Αρχείο, Ι/Ορφανοτροφείο Θηλέων, φ.22, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού 

Κυκλάδων. 
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Όταν ασθενούσαν και παρουσίαζαν κάποιο νόσημα πιθανότατα θα 

μεταφέρονταν και θα νοσηλεύονταν δωρεάν στο Βαρδάκειο και Πρώϊο Νοσοκομείο 

Σύρου, ενώ κατά την εισαγωγή τους στο ίδρυμα θα έπρεπε να έχουν εξετασθεί και να 

προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας.  

Στο Μητρώο Τροφίμων του Ιδρύματος εμφανίζονται περιπτώσεις τροφίμων 

που εισήχθησαν στο Ορφανοτροφείο Θηλέων, αν και δεν ήταν ορφανές, λόγω όμως 

των σοβαρών προβλημάτων υγείας των γονέων τους. Εντοπίζονται, λοιπόν, νεαρά 

κορίτσια που έγιναν δεκτά στο Ορφανοτροφείο Θηλέων «λόγω εγκαταλείψεως 

πατρός και μητρός πασχούσης εκ φυματιώσεως», «μητέρας εις άσυλο φρενοβλαβών», 

«αμφότεροι εν ζωή – πατήρ πάσχων εκ νευροψυχικών ταραχών». Σε όλες τις 

περιπτώσεις, το οικογενειακό περιβάλλον φαίνεται πως δε μπορούσε να ανταπεξέλθει 

στη φροντίδα και συντήρηση των νεαρών κοριτσιών εξαιτίας της ανικανότητας προς 

εργασία των γονέων, ανικανότητας που οφειλόταν σε σοβαρό πρόβλημα υγείας.  

Η υπόθεση της Β.Β. έφτασε στον διευθυντή του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Κυκλάδων, ο οποίος συνέταξε μία έκθεση  γνωστοποιώντας «ότι πρόκειται 

περί ορφανού τέκνου ασθενικής μητρός μη δυναμένης να διαθρέψη τούτη και ότι 

αυτή έχει χαρακτηρισθή άπορος Α΄ κατηγορίας».
91

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ορφανοτροφείου, αντιλαμβανόμενο την κατάσταση, ζήτησε, μαζί με την σχετική 

αίτηση της μητέρας, να προσκομιστεί και πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου.
92

  

Σοβαρότερη η υπόθεση της 7χρονης Α.. Η μητέρα της, Χ.Κ., ενημέρωσε για 

την κατάσταση του συζύγου της, που «τυγχάνει ασθενής εκ φυματίωσης του λάρυγγα 

κληνήρης» ενώ επιπρόσθετα έκανε αναφορά στο γεγονός ότι «τυγχάνει άπορος και 

άεργος». Παρακαλούσε, επομένως, να ενεργήσουν ώστε να εισαχθεί «το θήλυ τέκνον 

μου προς αποφυγήν προσβολής εδώ εκ φυματίωσης αφ’ ενός και αφ’ ετέρου εκ τη μη 

δυνατότητα της συντήρησης εκ μέρους μου».
93

 

Περιπτώσεις σαν κι αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω απασχόλησαν το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ορφανοτροφείου Σύρου. Η ανάγκη σχετικής 

γνωμοδότησης από την Επιτροπή Παιδικής Προστασίας και η ολοένα εντονότερη 

παρέμβαση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας είχαν ως αποτέλεσμα τόσο την 

                                                           
91  Επιστολή με ημερομηνία 22/8/1949, Αρχείο Ορφανοτροφείου Θηλέων, φ.174, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
92 Επιστολή με ημερομηνία 9/9/1949. Αρχείο Ορφανοτροφείου Θηλέων, φ.174, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων.   
93 Αίτηση με ημερομηνία 21/6/1948. Αρχείο Ορφανοτροφείου Θηλέων, φ.174, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων.  
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μεγαλύτερη ανάμιξη του κράτους εντός του ιδρύματος, όσο και την είσοδο στο 

ίδρυμα νεαρών κοριτσιών από άπορες οικογένειες, των οποίων η αδυναμία να τα 

προστατέψουν καθιστούσε τα παιδιά ευάλωτα. 

Κλείνοντας, έχει ενδιαφέρον να αναρωτηθούμε για τις σχέσεις των τροφίμων 

ή της οικογένειάς τους με τη διοίκηση και με το προσωπικό του Ορφανοτροφείου, 

σχέσεις που σπάνια αποτυπώνονται. Μια τέτοια περίπτωση εντοπίζεται από 

χειρόγραφη αίτηση της Μ.Β. περί επαναφοράς τροφίμου στο Ορφανοτροφείο 

Θηλέων Αδελφών Μπαμπαγιώτου, όπου αναφέρεται: «Κύριε Πρόεδρε [του 

Διοικητικού Συμβουλίου], έχω την τιμήν να παρακαλέσω υμάς όπως ευαρεστηθήτε 

και επιτρέψητε την εκ νέου επαναφοράν μου εν τω Ορφανοτροφείω Θηλέων αδελφών 

Μπαμπαγιώτου, του οποίου ετύγχανον τρόφιμος και εκ του οποίου απεμακρύνθην εξ 

εγερθέντων παραπόνων εναντίων μου της δεσποινίδας Μακρή, εις την οποίαν έστειλα 

σήμεραν επιστολήν ζητούσα συγγνώμην,  η αιτούσα Μ.Ε.Β».
94

 Η απομάκρυνση της 

τροφίμου από το Ορφανοτροφείο, η εκ νέου αίτηση της, η μη αναφορά στα παράπονα 

δημιουργούν μόνο συνειρμούς και υποθέσεις για τα τυχόν παραπτώματα του νεαρού 

κοριτσιού και τις ενδεχόμενες σχέσεις μεταξύ της τροφίμου και της δεσποινίδας 

Μακρή. 

Ενδεικτική της σχέσης ανάμεσα κυρίως στις μητέρες και τη διοίκηση του 

Ορφανοτροφείου, η χειρόγραφη αίτηση της Μ.Μ., σχετικά με άδεια εξόδου τής 

θυγατέρας της από το Ορφανοτροφείο Θηλέων: «Λαμβάνω την τιμήν να παρακαλέσω 

υμάς όπως ευαρεστούμενοι επιτρέψητέ μοι να παραλάβωση του υφ’υμας 

Ορφανοτροφείου την τρόφιμον του ιδρύματος και θυγατέρα μου, Σ.Μ. του Γ., 

προκειμένου να το παραδώσω εις τινα των ενταύθα συγγενών μας. Επί τη ευκαιρία 

εκφράζω τας θερμάς μου ευχαριστίας δια το θερμόν ενδιαφέρον όπερ μέχρι σήμερον 

έχετε επιδείξει εις την ορφανήν θυγατέρα μου. Μετά πάσης τιμής, η αιτούσα μήτηρ, 

Μ.Μ.».
95

 

Η σταθερή τυπολογία των επιστολών και των αιτήσεων, που περιλάμβαναν 

ευχαριστίες, δεν αποκλείει το γεγονός να υπήρχαν πρότυπα για την συγγραφή. 

Λαμβάνοντας ακόμα υπόψη ότι οι μητέρες ήταν συχνά αγράμματες, κάποιες κυρίες 

της ενορίας, εξακριβώτριες της οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης ή 

                                                           
94 Έγγραφο με ημερομηνία 9/10/1946. Αρχείο Ορφανοτροφείου Θηλέων φ.314, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
95 Επιστολή με ημερομηνία 19/11/1946 Ορφανοτροφείο Θηλέων, φ.314, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
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δωρήτριες του ιδρύματος, που γνώριζαν προσωπικά την οικογένεια και τη μητέρα, 

πιθανώς να αναλάμβαναν να συντάξουν τις αιτήσεις και τις επιστολές, 

διαμεσολαβώντας ανάμεσα στην οικογένεια και το ίδρυμα ή τους κοινωνικούς 

θεσμούς. 

Οι τρόφιμοι, λοιπόν, του Μπαμπαγιώτειου Ορφανοτροφείου Θηλέων βίωναν 

την ιεραρχική σχέση με τη διοίκηση και το προσωπικό του Ορφανοτροφείου. Ο 

αυστηρός, πειθαρχικός, εργατικός τρόπος ζωής των νεαρών κοριτσιών μέσα στο 

Μπαμπαγιώτειο Ορφανοτροφείο Θηλέων αποτελούσε το πρότυπο, τόσο για το 

οικογενειακό τους περιβάλλον, όσο και, στη συνέχεια, για την ευρύτερη κοινωνία. 

Επρόκειτο για μια τεχνική διακυβέρνησης των νεαρών ορφανών κοριτσιών, που 

εφαρμόστηκε τόσο από δημόσια πρόσωπα, όσο και από ιδιώτες, οδηγώντας σε 

συνεργασία μεταξύ διαφορετικών μορφών-επιπέδων εξουσίας.   

Εξετάζοντας όψεις της καθημερινότητας στο ίδρυμα αναδεικνύονται ποικίλες 

μορφές δράσης με πολλαπλές κατευθύνσεις. Δράσεις  που αποτυπώνουν τις τοπικές 

ιδιωτικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες, αλλά και μια βαθύτερη συνάρτηση και 

αλληλεπίδραση με το κράτος. Οι κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα στο οικογενειακό 

περιβάλλον, τις τροφίμους, το προσωπικό, τη διοίκηση του ιδρύματος, τους 

θεσμικούς φορείς  και τους ιδιώτες, παρουσιάζουν και αναδεικνύουν ένα πολλαπλά 

δομημένο σχήμα με ασαφή και ρευστά όρια.
96

 

Η σχέση των φορέων παρέμβασης, η  αλληλεπίδραση μεταξύ  δημόσιου και 

ιδιωτικού, η συμπληρωματική σχέση της ιδιωτικής φιλανθρωπίας με την κρατική 

μέριμνα, οι ατομικές πρωτοβουλίες σε συνάρτηση με τους θεσμικούς ρόλους που 

διαδραμάτιζαν τα δρώντα υποκείμενα, ο διαχειριστικός τρόπος λειτουργίας του 

ιδρύματος και η εσωστρέφειά του τονίζουν τη μεταβλητότητα, την πολυπλοκότητα 

και τον συνθετικό χαρακτήρα της δομής του Μπαμπαγιώτειου Ορφανοτροφείου 

Θηλέων. 

                                                           
96 Ένα παράδειγμα της ρευστής πολιτικής του ιδρύματος σε διάφορα ζητήματα, είναι αυτό της εργασίας των 

κοριτσιών «δια ίδιον λογαριασμόν». Το παράδειγμα προέρχεται από τα πρακτικά της Εφορείας των Κυριών. Στις 

αρχές του 1940 διατυπώνεται ερώτηση σχετικά με την εργασία «δια ίδιον λογαριασμόν κατά τας ώρας της 

αναπαύσεως». Στο πρακτικό της 1ης Φεβρουαρίου 1940 η απάντηση που δόθηκε ήταν καταφατική, ότι οι κοπέλες 

μπορούσαν να δουλεύουν για δικό τους όφελος, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλυόταν η ομαλή λειτουργία 

του Ορφανοτροφείου. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 20 Μαρτίου 1940, η Εφορεία Κυριών δίνει την αντίθετη 

απάντηση και απαγορεύει την ιδιωτική εργασία, δεδομένου ότι το ίδιο το Ορφανοτροφείο δεν εισέπραττε κέρδος 

από την εργασία των τροφίμων ως «διδασκαλισσών ραπτικής». Βλ. Αρχείο Ορφανοτροφείου Θηλέων, φ. 22. 

Δυστυχώς τα παραδείγματα δεν εμπίπτουν στη χρονική περίοδο που εξετάζει η παρούσα εργασία, είναι όμως 

ενδεικτικά μιας πολιτικής (ή της έλλειψής της) του ιδρύματος.  
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Επίλογος 

 

Η  Ερμούπολη παρουσιάζει μια ιδιοτυπία σε σχέση με άλλες μικρές 

περιφερειακές πόλεις της ελληνικής επικράτειας. Το ένδοξο παρελθόν της γινόταν, 

και γίνεται μέχρι σήμερα, εύκολα αντιληπτό και κατανοητό όχι μόνο από τους 

ιστορικούς ως ειδικούς, αλλά και από τον αδαή  επισκέπτη της πόλης. Εύλογα, 

λοιπόν, θα αναρωτηθεί καθένας ήδη μπαίνοντας στο λιμάνι του νησιού, πώς γίνεται 

να υπάρχει μια τέτοια πόλη σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων. Μια πόλη που τα 

διατηρητέα νεοκλασικά της δε μπορούν να περάσουν απαρατήρητα, όπως δε γίνεται 

να μην εστιάσει κανείς στο Νεώριο ή τα εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά εργοστάσια. 

Ο χαρακτήρας αυτής της πόλης συγκροτήθηκε, εξ αρχής, πάνω στην ανάγκη 

συνύπαρξης αντιθέσεων· αντιθέσεων θρησκευτικών, μεταξύ ορθόδοξων και 

καθολικών χριστιανών, αντιθέσεων ταξικών, μεταξύ εύπορων και φτωχών και, κατ’ 

επέκταση, αντιθέσεων κοινωνικών, μεταξύ αστών και εργατών, φιλάνθρωπων και 

επαιτών.  

Η διακριτή κοινωνική διαστρωμάτωση επέτρεψε στην πόλη να προβάλλει μια 

διττή εικόνα για την ίδια. Για ένα αριθμητικά μικρό κομμάτι του πληθυσμού, αλλά 

αρκετά εύπορο, την καθιστούσε μοναδική και ιδιαίτερη. Η οπτική μιας ιδιάζουσας 

τοπικότητας αντανακλούσε τις ιδέες και τις νοοτροπίες κυρίως όσων διαδραμάτισαν 

κυρίαρχο ρόλο στην οικονομική και πολιτική ζωή της πόλης τον 19
ο
 αιώνα, αλλά και 

όσων τους διαδέχτηκαν στον 20
ο
 αιώνα. Η ταυτότητα της πόλης τους, άλλωστε, 

πλησίαζε κατά την άποψή τους το όραμα της ευρωπαϊκής πόλης του 19
ου

 αιώνα. 

Ήταν καλοσχεδιασμένη, καθαρή και εξοπλισμένη με κτίρια συλλογικής χρήσης, 

ανεξάρτητα αν στις παρυφές της υπήρχαν χωματόδρομοι και παράγκες. 

 Αυτό όμως που την ξεχωρίζει ως πόλη, πέρα από τα κατάλοιπα του υλικού 

πολιτισμού, είναι ότι στην Ερμούπολη διαμορφώθηκαν νοοτροπίες και πρακτικές, 

όπως η φιλανθρωπία, που συνεχίστηκαν και στον 20
ο
 αιώνα. Νοοτροπίες και 

πρακτικές γνώριμες και σε άλλες μεσογειακές πόλεις-λιμάνια που διέθεταν αστικά 

στρώματα.  

Η μελέτη περίπτωσης που εξετάστηκε, το Μπαμπαγιώτειο Ορφανοτροφείο 

Θηλέων, ήταν ένα ίδρυμα με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο, αφού λειτούργησε από το 
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1874 μέχρι και το 1983. Η επιθυμία δε, να ιδρυθεί Ορφανοτροφείο Θηλέων υπήρξε 

παλαιότερη και συνέπιπτε με την ίδρυση του αντίστοιχου Ορφανοτροφείου 

Αρρένων.
97

 Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιων ιδρυμάτων για ορφανά παιδιά στην 

Ερμούπολη του 19ου, έχει απασχολήσει την ελληνική ιστοριογραφία, αναδεικνύοντας 

ταυτόχρονα το πρόβλημα της ορφάνιας και της επαιτείας, αλλά και το ζήτημα της 

φιλανθρωπίας.
98

  

Η υπόθεση εργασίας που προσπάθησα να στηρίξω στην παρούσα 

διπλωματική σχετίζεται με μία κουλτούρα φιλανθρωπίας, που φαίνεται να  

αναπτύχθηκε στην Ερμούπολη από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα και εξής. Τα καταστατικά 

συλλόγων  και σωματείων που υπήρχαν στην Ερμούπολη δείχνουν τον βαθμό 

ετοιμότητας και τα αντανακλαστικά μιας κοινωνίας που έχει μάθει να χρησιμοποιεί 

τις αντιθέσεις για να ανταπεξέρχεται στις εντάσεις και τις δυσκολίες. Από την 

«περίθαλψη ενδεών και ανικάνων προς εργασίαν και την εξάλειψιν της επαιτείας»,
99

 

στην ίδρυση και συντήρηση ασύλου που «θα  διαιτώνται και νοσηλεύωνται οι άποροι 

της πόλεως ή άλλων της Ελλάδος πόλεων φρενοβλαβείς, και η περίθαλψις των 

αναπήρων και των εξ’ ανιάτων νόσων πασχόντων, ων η νοσηλεία και η περίθαλψις 

δεν είναι εφικτή εις τα ήδη λειτουργούντα φιλανθρωπικά της πόλεως ιδρύματα».
100

 

Εξίσου διαφωτιστικά είναι τα καταστατικά που αφορούν τα παιδιά. Το 

καταστατικό της «Περίθαλψις του Παιδός» αναφέρει στους σκοπούς τη «σωματική 

και πνευματική προστασία και περίθαλψιν και την καθ’ όλον ανατροφή των παίδων 

των ενταυθα απόρων οικογενειών...».
101

 Παράλληλα, το καταστατικό της Σχολής 

Απόρων Παίδων προβλέπει την «δωρεάν εκπαίδευσιν εις τε τα γράμματα και τας 

                                                           
97 Εφημερίδα Ένωσις, «Αι Χίλιαι και Μία επιθυμίαι της Ενώσεως», 7/9/1856. 
98 Βλ. Βάσω Θεοδώρου, «Φιλανθρωπία και πόλη. Ορφανοί και άστεγοι παίδες στον Πειραιά γύρω στα 1875», 

Μνήμων 14 (1992), σ.71-90, καθώς και Βάσω Θεοδώρου, «Ο λόγος των φιλανθρώπων για τα φτωχά και 

περιπλανώμενα παιδιά 1870-1900», στο Πρακτικά διημερίδας Το παιδί στη νεοελληνική κοινωνία (19ος-20ος 

αιώνας). Αξίες, αναπαραστάσεις, αποτυπώσεις, Ε.Λ.Ι.Α.-Δ.Π.Θ./Σχολή Επιστημών Αγωγής, Αθήνα 1999, σ.121-

141. Επίσης, Βάσω Θεοδώρου, «Πειθαρχικά συστήματα και εργασία στα ορφανοτροφεία του β’ μισού του 19ου 

αιώνα», Μνήμων 21 (1999), σ.55-85, «Επαιτεία και αλητεία στην Αθήνα και τον Πειραιά. Οι πρώτες απόπειρες 

‘αναμόρφωσης παραστρατημένων παίδων’», Πρακτικά Β’ Διεθνούς Συνεδρίου Η Πόλη στους νεότερους χρόνους. 

Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος-20ος ), Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 2000, σ.203-220 και 

Βάσω Θεοδώρου, «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της φιλανθρωπίας. Από τον κοινωνικό έλεγχο στην 

αμοιβαιότητα», Μνήμων 25 (2003), σ.171-184. 
99 Καταστατικόν της Φιλοπτώχου Εταιρείας  Ερμουπόλεως, εκ του τυπογραφείου «Βήματος», χ.ε., 1915, σ.4, 

Δημοτικό Αρχείο/Σύλλογοι και Σωματεία, φ.18, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
100 Καταστατικόν του εν Ερμούπολει Σύρου ανεγνωρισμένου σωματείου Φιλάνθρωπος Επιτροπή Ερμουπόλεως, εκ 

του τυπολιθογραφείου Νικ.Φρέρη, εν Ερμούπολει Σύρου, 1915, σ.5, Δημοτικό Αρχείο/Σύλλογοι και Σωματεία, 

φ.15, ΓΑΚ – Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
101 Καταστατικόν του εν Ερμουπόλει ανεγνωρισμένου σωματείου «Η Περίθαλψις του Παιδός», εν Ερμούπολει 

Σύρου, εκ του τυπολιθογραφείου Νικολάου Φρέρη, 1915, σ.5, Δημοτικό Αρχείο/Σύλλογοι και Σωματεία, φ.11(1), 

ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
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τέχνας παίδων αρρένων, ηλικίας από 7 μέχρι 15 ετών δι’ απορίας μη δυναμένων να 

εκπαιδευθώσιν ιδία ή των συγγενών αυτών δαπάνη».
102

 

Η κουλτούρα, βέβαια, της φιλανθρωπίας στην Ερμούπολη δεν περιοριζόταν 

μόνο σε όσους ανήκαν σε σωματεία ή στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες των 

εύπορων Ερμουπολιτών, αλλά είχε περάσει ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 

αιώνα και στις εργατικές ενώσεις, που προσπάθησαν να δείξουν έμπρακτα την 

αλληλεγγύη τους στα άπορα και ορφανά παιδιά. Ενδεικτικά παραθέτω  από το 

καταστατικό των υποδηματοποιών, που προβλέπουν χρηματική βοήθεια «μετά τον 

θάνατον του μέλους [η οποία] θα χορηγήται εις την απορφανιζομένη οικογένεια του, 

εάν έχη σύζυγον ή κοράσια ελεύθερα, επί 6 μήνας από της ημέρας του θανάτου 

του».
103

 

Συχνό φαινόμενο ήταν να ιδρύουν ταμεία αλληλοβοήθειας. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα προέρχεται από τον κανονισμό του Ταμείου Αλληλοβοηθείας της 

Ενώσεως Εργατών Γαιανθράκων Σύρου. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού, το 

ταμείο αυτό «δύναται να παρέχει ιατρική περίθαλψη και φάρμακα, χρηματικόν 

επίδομα για ένα μήνα και βοήθημα, καθώς και έξοδα κηδείας με την προϋπόθεση 

βέβαια να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο ταμείο».
104

 

Το Μπαμπαγιώτειο Ορφανοτροφείο Θηλέων συνδιαμορφώθηκε με την 

κουλτούρα της φιλανθρωπίας και εξελίχθηκε επηρεαζόμενο από το ερμουπολίτικο 

οικονομικό-πολιτικό-κοινωνικό περιβάλλον. Όπως αναδείχτηκε από το πρώτο 

κεφάλαιο, η μεγάλη κοινωνική ανισότητα μπροστά στον θάνατο και η πείνα της  

Κατοχής, στέρησαν από την Ερμούπολη ένα ζωτικής σημασίας ανθρώπινο δυναμικό. 

Τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στην Κατοχή και στο αμέσως μεταπολεμικό 

διάστημα, έζησαν σε συνθήκες ένδειας και με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η διακοπή 

λειτουργίας των εργοστασίων άφησε τμήμα των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων 

του πληθυσμού χωρίς εργασία και εισόδημα, σε μια παρατεταμένη διάρκεια ανεργίας. 

Οι γονείς τους βίωσαν τον οικονομικό μαρασμό της πόλης, που δεν τους επέτρεπε να 

                                                           
102 Καταστατικόν του Συλλόγου Σχολής Απόρων Παίδων Ερμουπόλεως, εν Ερμουπόλει Σύρου, τύποις «Βήματος», 

1915,σ.5, Δημοτικό Αρχείο/Σύλλογοι και Σωματεία, φ21, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
103 Καταστατικόν του εν Ερμουπόλει Συνδέσμου των Υποδηματοποιών, εν Σύρω, εκ του τυπογραφείου Ρ.Πρίντεζη, 

1906, σ.3, Δημοτικό Αρχείο/ Σύλλογοι και Σωματεία, φ.1, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
104 Κανονισμός Ταμείου Αλληλοβοήθειας της «Ενώσεως Εργατών Γαιανθράκων Σύρου», χ.ε., 1915,άρθρο 2,σ.18, 

Δημοτικό Αρχείο/Σύλλογοι και Σωματεία, φ.20, ΓΑΚ-Αρχείο Νομού Κυκλάδων. 
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συντηρηθούν. Η επανεκκίνηση της τοπικής βιομηχανίας καθυστέρησε, έχοντας ως 

αποτέλεσμα την σχεδόν πλήρη αποβιομηχάνιση τη δεκαετία του 1950. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, πολλά παιδιά των ασθενέστερων κοινωνικών 

ομάδων βίωσαν εντονότερα την ανισότητα. Η ερμουπολίτικη αστική κοινωνία 

αφουγκράστηκε το πρόβλημα, κινητοποιήθηκε και φρόντισε να αποκλιμακώσει 

ενδεχόμενες εντάσεις.
105

 Λόγω της διαμορφωμένης κουλτούρας της φιλανθρωπίας 

στην Ερμούπολη, δεν καθυστέρησαν να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά αδιέξοδα και  

δεν περίμεναν τη λύση μόνο από το κράτος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επιπλέον – και 

σίγουρα δε μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας – η ύπαρξη τόσων ορφανοτροφείων 

σε ένα μικρό νησί! 

Το Μπαμπαγιώτειο Ορφανοτροφείο Θηλέων μελετήθηκε ως μια μορφή 

δημόσιας κοινωνικότητας που συνδεόταν τόσο με την τοπική εξουσία, όσο και με το 

κράτος. Σε μια περίοδο που αναπροσδιορίζονταν τα όρια και οι πρακτικές που 

εφάρμοζε το κράτος, αλλά και «όσο αναπτύσσεται το κράτος πρόνοιας, τόσο 

περισσότερο το κράτος γίνεται ρυθμιστής του ιδιωτικού, μετατοπίζοντας τα όρια με 

το δημόσιο»
106

 η ρευστότητα και συμπληρωματικότητα δημόσιου- ιδιωτικού γινόταν 

όλο και πιο εμφανής στη δομή και τη λειτουργία του ιδρύματος. 

Η διαχρονική σύνδεση του Ορφανοτροφείου με την τοπική πολιτική σκηνή 

και τη δημοτική αρχή του νησιού αποτελεί βοηθητικό στοιχείο για την αντίληψη της 

αυτονομίας ή της εξάρτησης από μορφές εξουσίας. Τα πρόσωπα που  διαδραμάτισαν 

ενεργό ρόλο σε αυτές τις διαδικασίες λειτούργησαν πότε ατομικά-ιδιωτικά και πότε 

μέσω του θεσμικού τους ρόλου, διατυπώνοντας όμως συγκεκριμένα αιτήματα και 

καθιστώντας τους ίδιους εκφραστές τού οικονομικού και κοινωνικού τους περίγυρου. 

Κλείνοντας, πιστεύω ότι θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να συγκριθεί η 

συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης είτε με το Ορφανοτροφείο Αρρένων, είτε με το 

Ορφανοτροφείο της Αγίας Βαρβάρας. Η μελέτη αντίστοιχων ιδρυμάτων στην 

Ερμούπολη θα φανερώσει ποσοτικά στοιχεία για τον αριθμό των ορφανών, 

αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο το κοινωνικό πρόβλημα, θα προβάλει τις 

πρακτικές που εφαρμόζονταν μέσα στα ιδρύματα, τη σχέση της εκπαίδευσης και της 

                                                           
105 Χρήστος Λούκος, Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 19ο αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2000, 

σ.259. 
106 Βλ. Έφη Αβδελά, «Το «δημόσιο» και το «ιδιωτικό» στη νέα πολιτική ιστορία ή τα μεταβαλλόμενα όρια του 

πολιτικού», Μνήμων 21 (1999), σ.219. 
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εργασίας με την πειθαρχία, τη  σχέση των τροφίμων με τη διοίκηση των ιδρυμάτων 

και την τοπική εξουσία και, ίσως, να στηριχθεί ακόμα καλύτερα η ανάλυση για μια 

κουλτούρα φιλανθρωπίας της Ερμούπολης. 
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Παράρτημα 

 

Πίνακας 1 

Ποσοτικά στοιχεία και  διαβαθμίσεις στον τρόπο δήλωσης των «εξώγαμων παιδιών» 

για τα έτη 1941-1955. 

 

Έτος Αναγνωρισμένα Υιοθετημένα Εξώγαμα Νόθα Αγνώστων 

γονέων 

Σύνολο 

1941 0 4 10 2 5 21 

1942 4 2 12 0 6 24 

1943 17 1 40 1 3 62 

1944 6 1 42 4 2 55 

1945 17 0 27 22 0 66 

1946 22 0 22 20 0 64 

1947 2 0 36 0 0 38 

1948 3 1 28 2 0 34 

1949 1 1 23 1 1 27 

1950 1 1 20 0 0 22 

1951 1 1 22 0 0 24 

1952 0 1 24 0 0 25 

1953 0 0 18 0 1 19 

1954 0 0 25 0 0 25 

1955 0 0 15 0 0 15 

 

Πηγή: Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων του Δήμου Ερμούπολης 1941-1955. 
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Η φωτογράφος Βούλα Παπαϊωάννου. Από το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη, εκδόσεις 

Άγρα-Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2006. 

 

 

(www.elia.org.gr) 

http://www.elia.org.gr/
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Φωτογραφικό υλικό του Αμερικάνικου Ορφανοτροφείου Near East Relief στην Σύρο 

(www.elia.org.gr) 

 

 

Φωτογραφία με τις νεαρές τροφίμους του Αμερικάνικου Ορφανοτροφείου της Near East Relief στη 

Σύρο (www.elia.org.gr). 

http://www.elia.org.gr/
http://www.elia.org.gr/
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Το πρώτο κτήριο του Μπαμπαγιώτειου Ορφανοτροφείου Θηλέων που κατασκευάστηκε μεταξύ 1867-

1870. Κατεδαφίστηκε  το 1924. 

 

 

Η έπαυλη Νικηφόρου Γεωργιάδη στη Ποσειδωνία  που στεγάστηκε το Ορφανοτροφείο Θηλέων στην 

Κατοχή και μεταπολεμικά. 
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Εξώφυλλο Καταστατικού του Συλλόγου Σχολής Απόρων Παίδων του 1915. 
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«Παιδόπολις «Άγιος Ανδρέας». Η φωτογραφία προέρχεται από το βιβλίο του Δ. Ν. Χάλαρη, Τα 

βάσανα μικρών ανθρώπων. Απο τον Έβρο στη Σύρο. Παιδουπόλεις, εκδόσεις Νομαρχίας 

Έβρου/Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου,σ.130. 

 

Φωτογραφία της Σουηδικής Οργάνωσης «Σώσατε τα Παιδιά» 1954. 
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Ζωγραφισμένη πρόσκληση για χοροεσπερίδα  για την ενίσχυση των Ορφανοτροφείων Σύρου του 

1952. 
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Ζωγραφισμένη στο χέρι πρόσκληση σε χοροεσπερίδα για την ενίσχυση των Ορφανοτροφείων Σύρου 

του 1952. 
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Διαφήμιση παστεριωμένου γάλατος ΒΙΟΣΥΡ. 

 

«Το γάλα είναι η θρεπτικωτέρα τροφή δι΄ υγιείς και ασθενείς. Η ελαφρά δίαιτα εκανονίσθη 

ούτως ώστε να παρέχη 30 δράμια σκόνης γάλακτος αποβουτυρωμένου ημερησίως. Η σκόνη γάλακτος 

έχει την ίδια θρεπτικήν αξίαν με το αποβουτυρωμένον νωπόν γάλα. Περιέχει λεύκωμα, ασβέστιο και 

άλλα άλατα, γαλακτοζάκχαρον και βιταμίνες Β1 και Β2 ». 
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Πίνακας δημάρχων 1934-1972 

 

Ευάγγελος Ξοχάκης             1934-1941 

Αριστοτέλης Λαδόπουλος   1940-1941 

Θεόδωρος Καρακάλας         1941-1943 

Δημήτριος Κούτσης             1943-1944 

Επαμεινώνδας Παπαδάμ      1944-5/7/1945 

Ευάγγελος Ξοχάκης             5/7/1945-1950 

Βασίλειος Κιλάκος              1950-1951 

Επαμεινώνδας Παπαδάμ      12/5/1951-1959 

Σταύρος Βαφίας    1959-1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Σ
ελ
ίδ
α
6

0
 

Πηγές – Βιβλιογραφία 

 

Αρχεία – Ανέκδοτες πηγές: 

 

Γενικά Αρχεία Κράτους-Αρχεία Νομού Κυκλάδων: 

Αρχείο Ορφανοτροφείου Θηλέων, φ. 1-340 

Δημοτικά Αρχεία: 

Δ/Α/Σύλλογοι και Σωματεία, φ. 2,11,12,21,29. 

Δ/Α/Φιλανθρωπία-Κοινωνική Πρόνοια, φ. 18,19,20,21,26. 

Δ/Α/Ποικίλα/Δημοτικό Ορφανοτροφείο Αρρένων, φ. 17,35,49. 

Ι/Δημοτικό Ορφανοτροφείο Αρρένων, φ.13. 

Ι/Ορφανοτροφείο Θηλέων, φ. 1-22. 

Ι/Ορφανοτροφεία Διάφορα, φ. 1(1-5), 2(1-11), 3(1-3). 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης, 1939-1951. 

Αρχείο Υγείας- Πρόνοιας φ.409, 420,426,427,428,650. 

Αρχείου 1
ου

 Γυμνασίου, φ. 151,278. 

Αρχείο Ερυθρού Σταυρού, φ.302. 

 

 

Δημοσιευμένες πηγές: 

 

Εγκύκλιοι: 

Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Διεύθυνσις Συντονισμού, Η έννοια της 

απορίας και ο τρόπος αποδείξεως αυτής, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήναι 

1952. 

Εφημερίδες: 

Αναγέννησις (1935-1946) 

Ασπίς (1944-1950) 

Αυγή 

Ελευθερία (1944-1945) 

Ελεύθερος κόσμος  (1935-1938) 

Θάρρος 

Κήρυξ των Κυκλάδων Κυκλάδων (1950-1950) 
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Κυκλαδικό φώς  (1950-1959) 

Στατιστικές: 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Απογραφή 7
ης

 Απριλίου 1951. 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Απογραφή 19
ης

 Μαρτίου 1961. 

 

 

Ηλεκτρονικές πηγές – Διαδίκτυο: 

www.public-sociality.gr 

www.benaki.gr 

www.elia.org.gr 

www.iaen.gr 

www.mnimon.gr 

 

 

Συνεντεύξεις:  

Κωστής Βαρβέρης, 27 Σεπτεμβρίου 2010, Ερμούπολη. 

Φιλωμένα Παπαμανώλη-Δαλεζίου, 7 Σεπτεμβρίου 2010, Ερμούπολη. 

 

 

Βιβλιογραφία: 

Αβδελά, Έφη, Δημόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. Καταμερισμός της εργασίας κατά 

φύλα στον δημόσιο τομέα, 1908-1955, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της 

Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, Αθήνα,1990. 

Αβδελά, Έφη – Αγγέλικα Ψαρρά, «Ξαναγράφοντας το παρελθόν. Σύγχρονές 

διαδρομές της ιστορίας των γυναικών», στο Έφη Αβδελά, Αγγέλικα Ψαρρά 

(επιμ.), Σιωπηρές Ιστορίες .Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, 

Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, σ.15-119. 

Αβδελά, Έφη,  «Το «δημόσιο» και το «ιδιωτικό» στη νέα πολιτική ιστορία ή τα 

μεταβαλλόμενα όρια του πολιτικού», Μνήμων 21 (1999), σ. 211-220. 

Αβδελά, Έφη, «‘Φθοροποιοί και ανεξέλεγκτοι απασχολήσεις’: Ο ηθικός πανικός για 

τη νεολαία στη μεταπολεμική Ελλάδα», Σύγχρονα Θέματα 90 (2005), σ. 30-43. 

Αβδελά, Έφη, «Νέοι εν κινδύνω»: επιτήρηση, αναμόρφωση και δικαιοσύνη ανηλίκων 

μετά τον πόλεμο, Πόλις, Αθήνα,2013. 

http://www.public-sociality.gr/
http://www.benaki.gr/
http://www.elia.org.gr/
http://www.mnimon.gr/
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