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ΒΑΣΩ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ 
ΟΡΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΕΓΟΙ ΠΑΙΔΕΣ 

ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΤΡΩ ΣΤΟ 1875 

Ή διερεύνηση του ιδεολογικού λόγου πού αρθρώνεται άπα τα έντυπα των 

φιλανθρωπικών εταιρειών το β' μισό του 19ου αιώνα, θα μπορούσε να ανα

δείξει ορισμένες όψεις τών κοινωνικών μεταλλαγών πού σηματοδοτούν τα 

πρώτα δειλά βήματα της αστικοποίησης καί της εκβιομηχάνισης την 'ίδια πε

ρίοδο. Πηγή σχετικά παραμελημένη προς τήν κατεύθυνση αυτή, δ χώρος της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας, καταγράφει, κάποτε με υπερβολή, τις ανησυχίες του 

κοινωνικού σώματος εμπρός στις απρόβλεπτες διαστάσεις πού παίρνουν ορι

σμένα παθολογικά φαινόμενα της πόλης. Ή χολέρα του 1854 φαίνεται δτι 

έκανε πολλούς να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο πού μπορεί να προέλθει άπο 

το χαμηλό βαθμό ανάπτυξης της δημόσιας υγείας. Οι άθλιες συνθήκες δια

βίωσης τών πτωχών στρωμάτων της πόλης δεν αφήνουν ασυγκίνητους τους 

μορφωμένους αστούς πού δραστηριοποιούνται, εϊτε μέσα στα δημοτικά συμ

βούλια, ε'ίτε μέσα στις φιλανθρωπικές εταιρείες για να επιβάλουν το δράμα 

του πολιτισμού πού τους διαπνέει. Τα ανησυχητικά φαινόμενα δεν αγγίζουν 

μόνο το χώρο της υγιεινής. Καθώς ό ρυθμός αύξησης του πληθυσμού επιτα

χύνεται στην 'Αθήνα και τον Πειραιά μετά το 1870, νέα προβλήματα εμφανί

ζονται: αύξηση τού αριθμού τών αστέγων, τών έκθετων, τών ορφανών, τών 

επαιτών, τών άεργων καί περιπλανώμενων νέων, της εγκληματικότητας και 

της παιδικής εκμετάλλευσης. Τροφοδοτημένη άπο τις εποχικές μεταναστεύ

σεις καί τους προσφυγικούς πληθυσμούς πού δημιουργούν τα πολεμικά γεγο

νότα, αυτή ή αστικοποίηση γεννά ανησυχίες πού ή καταγραφή τους θυμίζει 

τους κοινωνικούς προβληματισμούς τών ηγετικών στρωμάτων τών ευρωπαϊ

κών μεγαλουπόλεων τού 19ου α'ιώνα. *Αν καί οι αριθμητικές αντιστοιχίες θα 

έδειχναν πόσο υπερβολικοί είναι αυτοί οι φόβοι στην ελληνική περίπτωση, 

καθώς τα φαινόμενα κινούνται σε διαφορετική πληθυσμιακή κλίμακα, ή έλ

λειψη προνοιακών θεσμών ικανών να ανταποκριθούν στις νέες καταστάσεις 

πού δημιουργούνται στα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στις πόλεις-λιμάνια δπως 

ό Πειραιάς καί ή Ερμούπολη, κινητοποιεί τις συνειδήσεις. 
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Παράλληλα λοιπόν προς τις ενέργειες των δήμων και των ομάδων πολιτών 

πού συγκροτούνται στην 'Αθήνα, τον Πειραιά και τήν Ερμούπολη για την 

εκτέλεση έργων δημόσιας υγείας καί πολεοδομικού εκσυγχρονισμού —διά

νοιξη οδών και πλατειών, δενδροφύτευση, ανέγερση δημοτικών καταστημά

των πού οριοθετούν τις δραστηριότητες της αγοράς και τών υπηρεσιών, έργων 

εξυγίανσης και φωτισμού— αναλαμβάνονται δραστηριότητες άπο τους ίδιους 

φορείς για τη μόρφωση, τήν περίθαλψη καί τήν ηθική βελτίωση τών κατώ

τερων στρωμάτων. Ή 'ίδρυση ορφανοτροφείων, πτωχοκομείων, σχολών άπο

ρων παίδων, λαϊκών υπνωτηρίων, λαϊκών συσσιτίων καί εργαστηρίων άπορων 

γυναικών, πυκνώνουν από τα μέσα της δεκαετίας του 1860. Ή σύσταση εται

ρειών με σκοπό τή διάδοση σχολικών γνώσεων καί τεχνικών δεξιοτήτων, 

συγχρόνως όμως καί τήν εμφύτευση ορισμένων άξιων πού αφορούν στην υγιεινή 

καί τήν εργασία, δπως είναι οι στόχοι της «Εταιρίας τών Φίλων του Λαού», 

κινούνται σ' ένα χώρο διαφορετικό1. Μέσα άπο τή μύηση τών εργατικών τά

ξεων στις αρχές του κόσμου της εργασίας καί της ηθικής, ανιχνεύεται ένας 

ευρύτερος προβληματισμός πού στοχεύει στή γενικότερη στάση τών αμαθέ

στερων στρωμάτων απέναντι στην κοινωνία. 'Επιχειρείται ή μεταστροφή της 

στάσης αυτής άπο αρνητική σε θετική. Ή προετοιμασία ευνοϊκότερων δρων 

ένταξης τών στρωμάτων αυτών είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσα σ' ένα πλαί

σιο προληπτικής φιλανθρωπίας. Ή τελευταία βρίσκει ενα προνομιακό πεδίο 

δράσης στα άστεγα καί εγκαταλειμμένα παιδιά. Ό συγχρωτισμός τους με 

φθοροποιά στοιχεία, ιδιαίτερα στις πόλεις-λιμάνια, προδιαγράφει στα μάτια 

τών προστατών τους τή ροπή προς τήν εγκληματικότητα. Ή σωτηρία αυτών 

τών παιδιών, πού κινούνται έκτος οικογενειακού πλαισίου, ευαισθητοποιεί το 

μεγαλύτερο αριθμό φιλανθρωπικών εταιρειών. Οι παραλλαγές πού αποτυπώ

νονται στο λόγο της κάθε μιας άπο αυτές δεν είναι χωρίς σημασία για τή 

νοοτροπία καί τήν κοινωνική σύνθεση τών μελών πού τις απαρτίζουν. Έ στά

ση τών διανοουμένων, για παράδειγμα, εμφορείται άπο τις ιδέες του ρομαντι

σμού καί οδηγεί σέ ήπιες μορφές παρέμβασης προκειμένου για τήν παιδική 

περιπλάνηση συγκρινόμενη με τήν πιο σκληρή στάση τών βιομηχάνων. 

Δύο συνιστώσες είναι έν τούτοις κοινές σέ δλες τις απόπειρες της τελευ

ταίας τριακονταετίας του αιώνα: α) ή επιρροή άπο τήν ευρωπαϊκή εμπειρία 

πού έχει διαγράψει ήδη μια πορεία στον τομέα της περίθαλψης καί της επα

νόρθωσης καί β) ό επανακαθορισμός του χαρακτήρα της φιλανθρωπίας, πού 

μοιάζει να γλιστράει άπο τή σφαίρα της θρησκείας σ' εκείνη της πολιτικής 

οικονομίας. Έ επίκληση τών φιλανθρωπικών εταιρειών για συνδρομές δεν γί

νεται πλέον στο όνομα τοΰ χριστιανισμού, ή τουλάχιστον οχι μόνο, άλλα του 

πολιτικού καί κοινωνικού συμφέροντος. Ή ελεημοσύνη δέν είναι μόνο στάση 

1. Βλ. 'Εταιρία τών Φίλων τον Λαοϋ, αγγελία, 25 Δεκεμβρίου 1865, σ. 1-2 (δίφυλλο). 
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ηθική άλλα κυρίως κοινωνικό καθήκον. «Το αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυ-

τον είναι ή πολιτικωτάτη ρήτρα εξ όσων ποτέ ελέχθησαν», τονίζεται στην έκ

κληση πού απευθύνει 6 Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός για οικονομική βοή

θεια για τήν οικοδόμηση της Σχολής άπορων παίδων, τον 'Ιούνιο του 18752. 

Στη φιλοσοφία πού διαπνέει αύτο το κίνημα διατυπώνεται ή άποψη τής 

πολιτικής κοινωνίας ως οργανισμού, τα μέλη του οποίου βρίσκονται σε αλλη

λεπίδραση* εάν πάσχει ενα μέλος του οργανισμού αργά ή γρήγορα θα συμ

πάσχουν και τα υπόλοιπα3. Ή σύγκλιση των κοινωνικών αποστάσεων λειτουρ

γεί προστατευτικά για τήν πολιτική τάξη και εξασφαλίζει τήν κοινωνική ει

ρήνη. Για το λόγο αύτο κανείς δεν πρέπει να μένει αβοήθητος «διότι απελπί

ζεται πολλάκις και εν τη απελπισία του εγείρεται πολέμιος τής καθεστώσης 

έν τη πολιτεία τάξεως, ήτις φαίνεται εις αυτόν άδικος και ώς τοιαύτη σεβα

σμού άναξία. Τάς αληθείας ταύτας διδάσκουσιν ημάς πλείστα παραδείγματα 

έν τη 'Ιστορία, πλείστα δε παραδείγματα ζώντα»4. 

Στα πλαίσια του εξισορροπητικού ρόλου πού καλείται να παίξει ή φιλαν

θρωπία τήν περίοδο αυτή, οι μεγάλες δωρεές τών ομογενών για τήν κάλυψη 

πολιτιστικών αναγκών, δπως το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Θέατρο, ή 'Ακα

δημία γίνονται αντικείμενο κριτικής. Καυτηριάζεται, στίς πρωτοβουλίες αυτές, 

ή αναζήτηση τής προσωπικής προβολής, ή σπατάλη και το περιορισμένο όφε

λος για το σύνολο τής κοινωνίας. Καυτηριάζεται παράλληλα ή αυθόρμητη φι

λανθρωπία, οί ελεημοσύνες πού δίνονται ίςοί άπο τις εκκλησίες γιατί εθίζουν 

το λαό στην αργία και τήν πονηρία5. 

Έ οικονομική παράμετρος δεν θεωρείται ή σημαντικότερη για τήν επί

τευξη του έ'ργου ηθικοποίησης πού έχουν αναλάβει οί φιλανθρωπικές εται

ρείες. Πιο αποτελεσματική κρίνεται ή πρόληψη, ή οργάνωση και ό έλεγχος 

τών βοηθημάτων. Άπο τήν Οικονομική 'Επιθεώρηση καί τήν 'Εφημερίδα τών 

2. Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Λαχε'ιον ύπερ τής οικοδομής Σχολής απόρων 

παίδων, 'Αθήνα 16 'Ιουνίου 1875. 

3. «Διό ή γενική ασφάλεια καί ησυχία, ή ισχύς και ευημερία τής πολιτείας δέν κα-

τορθοΰται ή δέν διατηρείται ειμή δπου καί εφ' όσον τα πράγματα είναι ούτως έν αύτη 

διατεταγμένα, ώστε αϊ φυσικαί καί πνευματικαί χρεΐαι παντός μέλους τής κοινωνίας πλη

ρούνται καί ουδείς τών πολιτών λογίζεται τα του συμπολίτου του κακά ώς πάντη αλλό

τρια, μηδεμίαν έπιρροήν εις τήν έαυτοϋ ζωήν έχοντα...». Βλ. έκκληση τοϋ Διοικητικού 

Συμβουλίου του 'Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα τής 28ης Μαΐου 1856, μέ τίτλο: «Προς 

τους απανταχού φιλαγάθους και φιλελεήμονας Χριστιανούς», στο Λεύκωμα τής έβδομη-

κονταετηρίδος τοϋ ορφανοτροφείου Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώστα 1856-1930, 

'Αθήνα 1931, σ. 15. 

4. "Ιδιο. 

5. Βλ. Ι. Π. Ευταξίας, «ΙΙτωχολογία», Οικονομική Έπιθεώρησις, 19 (Σεπτ. 1874), 

σ. 298-309, καθώς καί τα άρθρα στο ϊδιο περιοδικό: « Ή έν 'Αθήναις Πτωχοκομία», 38 

('Απρίλιος 1876), σ. 91-94 καί «Πτώχεια καί 'Ιονική πρόνοια», 34 (Δεκ. 1876), σ. 445-455. 
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Κυριών, δύο έντυπα πού φιλοξενούν συχνά απόψεις για τήν προβλεπτική φι

λανθρωπία, προβάλλεται το μοντέλο του ιδρύματος πού χρηματοδοτείται άπό 

τήν εργασία τών 'ίδιων των τροφίμων. Αυτό το πρότυπο ιδρυματικής περί

θαλψης πού έχει δοκιμαστεί στην Ευρώπη και τήν 'Αμερική άφορα κυρίως 

ορφανοτροφεία και άσυλα άπορων παίδων, στα όποια ό ρόλος του διοικητικού 

συμβουλίου περιορίζεται στή σύναψη συμβολαίων με τεχνίτες της πόλης και 

στην επίβλεψη της εσωτερικής ζωής τών τροφίμων. Με τή λύση αυτή εθί

ζονται τα παιδιά στή χειρωνακτική εργασία, προετοιμάζονται για τον κοινω

νικό ρόλο πού τους περιμένει μετά τήν έξοδο τους άπο το 'ίδρυμα, εξασφαλί

ζοντας συγχρόνως και τα έξοδα διαβίωσης τους. 

Σ' αυτό το πλαίσιο λειτούργησε το Παιδαγίογεΐο ορφανών και άπορων 

παίδων στον Πειραιά το όποιο θα παρουσιάσουμε αμέσως πιο κάτω. Προσδιο

ρισμένο άπο τους οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς της πόλης, 

εικονογραφεί ιίς προσδοκίες τών βιομηχάνων και έμπορων, κυρίως, για κοι

νωνική ένταξη τών περιπλανώμενων νέων. Ή αποτυχία της απόπειρας δια

γράφει ενδεχομένως τα όρια παρέμβασης τών φιλανθρωπικών εταιρειών προς 

τήν κατεύθυνση αύτη. 

Στις 5 Μαρτίου του 1874, μια επιτροπή αποτελούμενη άπο τέσσερις 

διακεκριμένους δημότες του Πειραιά, τους: 'Ιωάννη Δημόκα, βιομήχανο, 'Ανα

στάσιο Διαμαντίδη, έμπορο, Πέτρο Ζητουνιάτη, στρατιωτικό γιατρό και Βα

σίλειο Κατσυφό, καθηγητή στή Σχολή Εύελπίδο^ν, υποβάλλει για έγκριση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο το καταστατικό μιας πρωτότυπης φιλανθρωπικής εται

ρείας με σκοπό τήν περίθαλψη και διαπαιδαγώγηση τών άπορων και εγκατα

λειμμένων παιδιών της πόλης. Ουσιαστικά, αυτή ή μικρή επιτροπή πολιτών 

ζήτα τή συνδρομή και τή συμμετοχή του Δήμου γιά τήν επιτυχία ενός εγχει

ρήματος πού αναμένεται να συναντήσει εύλογες αντιδράσεις, εάν δεν έχει εξα

σφαλίσει προηγουμένως τή θεσμική υποστήριξη και πλαισίωση. Στόχος της 

φιλανθρωπικής εταιρείας είναι να συγκεντρωθούν, μέ τή βοήθεια της δημο

τικής αστυνομίας, να συλληφθούν δηλαδή «6λα τα άστεγα και απροστάτευτα 

παιδία, δσα διάγουν εν αργία διαφθείροντα και διαφθειρόμενα, να συναχθώσιν 

ύπό κοινήν στέγην, να διδαχθώσι τα αναγκαία γράμματα δια να γίνωσι χρή

σιμοι πολΐται και να είσαχθώσιν εις τα εργοστάσια και τεχνουργεΐα όπως 

έκμάθωσι πρακτικήν τέχνην τίνα, 'ίνα εύρωσι πόρον ζο^αρκείας εις τον βίον 

των»6. 

6. Βλ. Καταστατικον ΙΙαιδαγωγείου άπορων παίδων εν Πειραιεΐ, Πρακτικά Jî/μο-

τικοΰ Συμβουλίου 1875-1874, ψήφισμα άρ. 315, συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 1874: 'Ιστο

ρικό 'Αρχείο Δήμου Πειραιώς" βλ. και ΈφημερΙς της Κυβερνήσεως, Διάταγμα της 6ης 

'Ιουλίου 1874, φ. 29 του έτους 1874, σ. 168. 



Φιλανθρωπία και πόλη: Πειραιά; 1875 75 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αντιμετωπίζει ευνοϊκά την πρόταση. Εγκρίνει το 

καταστατικό, θέτει το «Παιδαγωγεΐον ορφανών και άπορων παίδων» υπό την 

προστασία του, αποφασίζει να χορηγεί 5000 δρχ. ετησίως για την λειτουργία 

του και διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της πρώτης πενταετίας, στο όποιο 

συμμετέχει και ό δήμαρχος Δημήτριος Μουτζόπουλος. Ή κοινωνική και επαγ

γελματική σύνθεση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι χωρίς 

σημασία για το πνεύμα υποστήριξης με το όποιο αντιμετωπίζεται ή σύσταση 

της Εταιρείας. Βιομήχανοι, όπως οι Θεόδωρος Ρετσίνας, Πέτρος Δαμασκός 

και Γεώργιος Καψαμπέλης, μεγαλέμποροι και τραπεζίτες, όπως ό 'Αθανάσιος 

Ζίογράφος και ό Τρύφων Μουτζόπουλος. αδελφός του δημάρχου, δήμαρχος 

και ό 'ίδιος αργότερα, κτηματίες και ανώτεροι υπάλληλοι, μέλη της Ε τ α ι 

ρείας του Παιδαγωγείου, όπως θα φανεϊ στη συνέχεια, συνηγορούν υπέρ του 

ρυθμιστικού ρόλου του δήμου στον έλεγχο των δραστηριοτήτων του μετακι

νούμενου νεανικού πληθυσμού7. 

Χρέος και καθήκον του δήμου είναι, όπως ορίζεται στο νόμο πού ψηφί

στηκε το 1836, να φροντίζει για την περίθαλψη «άπορων και ενδεών», τη νο

σηλεία τών πασχόντων και την παροχή εργασίας προς τους «πένητας και άρ-

γοΰντας». Έ ν τούτοις, μέχρι τότε, τα μοναδικά ποσά πού προορίζονται για 

φιλανθρωπικά έργα στον Πειραιά είναι: 400 δρχ. για τή συντήρηση τών εκ

θέτων πού φιλοξενούνται στο Βρεφοκομείο 'Αθηνών και 1200 δρχ. για βοη

θήματα πού μοιράζονται στους άπορους τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. 

Νεοσύστατη πόλη ό Πειραιάς, δεν διαθέτει φιλανθρωπικά Ιδρύματα για τήν 

άντιμετο^πιση τών κοινωνικών αναγκών τών χαμηλότερων στρωμάτων του 

πληθυσμού. Έ πόλη δεν έχει Βρεφοκομείο, Πτωχοκομείο και 'Ορφανοτρο

φείο ενώ το Νοσοκομείο πού λειτουργεί άπό το 1865 είναι δωρεά του εμπό

ρου Νικήτα Τζανή. 

Για μια πόλη-λιμάνι με πρόσφατη ανάπτυξη άλλα σε ανοδική πορεία 

όπως είναι ό Πειραιάς τήν όγδοη δεκαετία του αιώνα, τα δημοτικά έργα για 

τήν ασφάλεια τών πολιτών θεωρούνται ανεπαρκή. Αυτές οι ανεπάρκειες και 

οι καθυστερήσεις σε συνδυασμό μέ τήν αύξηση του κινητού πληθυσμού τρο

φοδοτούν το αί'σθημα ανασφάλειας στην ομάδα τών ανερχόμενων αστών πού 

επιδιώκουν να μικρύνουν τήν απόσταση πού χωρίζει τήν πόλη τους άπο τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα. Στα 1874, ό Πειραιάς έχει τριπλασιάσει τον αριθμό τών 

κατοίκων πού απογράφονταν το 18398 και άπο πόλη-σταθμος και τόπος πα-

7. Το 1881 ό κυμαινόμενος πληθυσμός αντιστοιχεί στο 1/7 τοΰ συνολικού πληθυσμού 

της πόλης: Βλ. Π. Καμπούρογλου, 'Ιστορία τον Πειραιώς άπο τον 1833-1882 ετονς, 'Αθή

να 1883, σ. 107 και Χ. Άγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Έλλάάα τον 

19ο αιώνα, 'Αθήνα 1986, σ. 100. 

8. 'Από 3000 κατοίκους το 1833, ό πληθυσμός τοΰ ΙΙειραια αυξήθηκε σέ 6452 το 
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ροχής υπηρεσιών έχει αρχίσει να δίνει τα πρώτα δείγματα της βιομηχανικής 

απογείωσης πού θα ολοκληρωθεί την τελευταία δεκαετία του αιώνα. Ή Χρι

στίνα Άγριαντώνη σχολιάζοντας τα χαρακτηριστικά αυτής τής βιομηχανικής 

απογείωσης πού καταγράφεται γύρω στα 1875, σημειώνει: «Για την Ελλάδα 

ή επιτάχυνση τής ιστορίας αρχίζει τότε άπο τον Πειραιά»9. Διπλά ευνοημένος 

άπο την πολιτική και την οικονομική συγκυρία, δηλαδή άπο τήν ανακήρυξη 

τής 'Αθήνας σε πρωτεύουσα και τήν επερχόμενη παρακμή τής Ερμούπολης, 

συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες άπο δλες τις πόλεις-λιμάνια του 

ελεύθερου βασιλείου να υποδεχθεί το βιομηχανικό φαινόμενο, χωρίς ωστόσο 

να διαθέτει καμμία αξιόλογη υποδομή. Με ρυθμούς ανάπτυξης ανώτερους άπο 

των άλλων αστικών κέντρων ή βιομηχανία του Πειραιά συγκεντρώνει οχι 

μόνο τις σημαντικότερες μονάδες άλλα και τις πιο προηγμένες, όπως το μη

χανουργείο του Γ. Βασιλειάδη και το νηματουργείο πού 'ίδρυσαν το 1872 οι 

αδελφοί Ρετσίνα10. Συνολικά, το 1875 υπολογίζεται δτι στα 30 ατμοκίνητα 

εργοστάσια του Πειραιά, το 32% του συνόλου τής εθνικής βιομηχανίας, απα

σχολούνταν 1640 εργάτες. Μικρότερος άλλα οχι αμελητέος αριθμός εργάζον

ταν σε διάφορα μικροεργαστήρια, κυρίως τα επιπλοποιεία, λεπτουργεϊα, πιλο-

ποιεΐα, ύποδηματοποιεΐα και σιδηρουργεΐα11. Αυτή ή βιομηχανική κίνηση, σε 

συνδυασμό με τήν γειτνίαση με τήν πρωτεύουσα, θα πρέπει να ασκούσε ση

μαντική έλξη σε όσους αναζητούσαν καλύτερη τύχη κυρίως άπο τις νότιες 

περιοχές του βασιλείου, τα νησιά και τήν Πελοπόννησο, άλλα καί για δσους 

έφταναν εκεί σπρωγμένοι άπο βίαια γεγονότα, όπως τα κύματα προσφύγων 

πού δεν θα λείψουν άπο τήν πόλη μέχρι και το 192212. 'Από τις 55.000 Κρη

τικούς πού φυγαδεύτηκαν με ξένα πλοία για ν' αποφύγουν τις τουρκικές διώ

ξεις, άπο τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο του 1867, οι 23.000 αποβιβά

στηκαν στον Πειραιά. Ά ν και οί περισσότεροι επέστρεψαν στην πατρίδα τους 

1861, σε 10936 το 1870 καί σε 21798 το 1879. Βλ. Π. Καμπούρογλου, ο.π., σ. 105- στα

τιστικές πληροφορίες για τήν περίοδο 1837-1852 δίνονται στό: Γ. Αγγελόπουλος, Στατι

στική Πειραιώς, 'Αθήνα 1852, σ. 337. 

9. Βλ. Χρ. Άγριαντώνη, ο.π., σ. 105. 

10. Για τήν ανάπτυξη τής βιομηχανίας στον Πειραιά καί τήν καταγο^γή τών βιομη

χάνων, βλ. στο Ιδιο, σ. 98-105 καί 149-158. Βλ. επίσης τής ϊδιας «Πόλεις καί εκβιομη

χάνιση ή ή εκβιομηχάνιση σε μια μόνο πόλη» στό: Guy Burgel (έπιμ.), Ή Νεοελληνική 

Πόλη, 'Αθήνα, Εξάντας, 1989, σ. 25-37. 

11. Βλ. ΓΙ. Καμπούρογλου, ο.π., σ. 78-91. 

12. Για τήν γεωγραφική σύνθεση τοϋ μεταναστευτικού ρεύματος πού καταλήγει στον 

Πειραιά τη δεκαετία 1870-1880 βλ. Γ. Μπαφούνης, « Ό σχηματισμός τοϋ εργατικού δυ

ναμικού στον Πειραιά», Νεοελληνική πόλη. Όθο)μανικές κληρονομιές καί ελληνικό κράτος, 

Πρακτικά τοΰ διεθνούς συμποσίου ιστορίας, τ. Β', 'Αθήνα 1985, σ. 561-564 καί Β. Τσο-

κόπουλος, Πειραιάς, 1Η35-1870. Είσαγιογή στην 'ιστορία τοϋ ελλ.ηνικον Μάντσεστερ, 

'Αθήνα 1984, σ. 243. 
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μετά το τέλος των εχθροπραξιών, αρκετοί θα πρέπει να εγκαταστάθηκαν ορι

στικά στην πόλη αν κρίνουμε από τις ειδήσεις των εφημερίδων. Δημιούργη

σαν και δική τους συνοικία, τα Κρητικά, πού ενισχύθηκε άπό τις επόμενες 

φουρνιές προσφύγων πού δεν θα είναι ολιγάριθμες μέχρι το τέλος του αιώνα. 

Αυτές οι απρόβλεπτες μαζικές αφίξεις τροφοδότησαν πιθανόν τη βιο

μηχανία με φτηνή εργατική δύναμη τήν περίοδο πού τήν είχε ανάγκη, τα προ

βλήματα πού δημιούργησαν όμως στην πόλη ήταν συχνά εκρηκτικά. Πόλη 

ουσιαστικά της τελευταίας δεκαπενταετίας, παρά τους γοργούς ρυθμούς ανά

πτυξης και το δυναμισμό τών κατοίκων της, οχι μόνον είναι απροετοίμαστη 

να δεχτεί μία δημογραφική επιβάρυνση τέτοιας έκτασης άλλα βρίσκεται μα-

κρυά άπό το όραμα της ευρωπαϊκής πόλης του 19ου αιώνα: καλοσχεδιασμένη. 

καθαρή, ήσυχη και εξοπλισμένη με κτίρια συλλογικής χρήσης. Ό απολογι

σμός, εν τούτοις, της τελευταίας δεκαετίας έχει να επιδείξει αξιόλογα δημο

τικά έργα13. Ή διάνοιξη δρόμων καί πλατειών, ή λιθόστρωση ενός τμήματος 

του δικτύου, ή δενδροφύτευση, ή σιδηροδρομική σύνδεση με τήν 'Αθήνα, ή 

ανέγερση νοσοκομείου, εκκλησιών και σχολείων αλλάζουν σταδιακά τήν οψη 

της πόλης. Με τή λέσχη του Χρηματιστηρίου, το 1873, και το ρολόι πού το

ποθετείται στην είσοδο της πόλης —« όντως θέαμα μαγευτικότατον και λίαν 

ζηλευτον»— θέλουν να δώσουν στον εισερχόμενο ξένο το μέτρο της πρόσφα

της ανάπτυξης. *Αν και τα έργα αυτά θα πρέπει να έδιναν ενα αίσθημα ικα

νοποίησης στους μεγαλέμπορους και εργοστασιάρχες πού είχαν επενδύσει σε 

ακριβές κατοικίες, πολλοί άπο τους οποίους συμμετείχαν στο Δημοτικό Συμ

βούλιο, τα μεγάλα δημοτικά έργα πού οραματίζονταν έ'μεναν ακόμη απραγ

ματοποίητα. 

ΟΊ εξαγγελίες του δημάρχου για το 1874 εικονογραφούν αυτές τις προσ

δοκίες με τήν έξης προτεραιότητα: φωτισμός της πόλης με φωταέριο, μετα

φορά πόσιμου ύδατος σε δλες τις συνοικίες καί, τέλος, βελτίωση τών συνθη

κών υγιεινής. Πρόκειται για προβλήματα πού δεν παύουν να επανέρχονται 

στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 

αιώνα μεταφέροντας έτσι τις ανησυχίες τών δημοτών για τήν έλλειψη ασφά

λειας καί το φόβο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών πού συχνά οδηγούσαν 

στο θάνατο. 

"Αν το φωταέριο εγκαινιάζεται τελικά το 187814, δεν συμβαίνει το ίδιο 

13. Βλ. Π. Καμπούρογλου, 8.π., σ. 32-33 καί Πρακτικά τον Δημοτικού Συμβουλίου 

1873-1877: 'Ιστορικό 'Αρχείο Δήμου Πειραιά. Για τα δημοτικά έργα επί δημαρχίας Δ. 

Μουτζόπουλου (1866-1874) βλ. επίσης Γ. Παρασκευόπουλος, 'Ακτίνες και νέφη. 'Ανα

μνήσεις μιας πεντηκονταετίας, 1882-1932, 'Αθήνα 1932, σ. 95 καί Β. Τσοκόπουλος, ό'.π., 

σ. 116-125. 

14. Το 1876 εκφράζονται ακόμη αμφιβολίες στο Δημοτικό Συμβούλιο για τήν αναγ

καιότητα φωτισμού της πόλης. Τελικά υπερισχύουν οι εκσυγχρονιστές πού υποστηρίζουν: 
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μέ το νερό15 πού θα φτάσει στις απόμακρες συνοικίες μετά άπό δύο δεκαετίες. 

Χωρίς νερό και δίκτυο υπονόμων οι συνθήκες υγιεινής θα αργήσουν πολύ νά 

βελτιωθούν. Μέχρι τότε ή κατάσταση θα ελέγχεται μέ περιορισμούς, έπιβλέ-

ψεις και τιμωρίες1 0. Απο τήν πληϋωρα απαγορεύσεων και ποινών που αφο

ρούν στην καθαριότητα συμπεραίνουμε για τους κινδύνους πού προκαλούν οι 

ελλείψεις στον τομέα της υγιεινής. Παρά τίς λεπτομερείς προβλέψεις των πα

ραβιάσεων, ή αναποτελεσματικότητα τών μέτρων μαρτυρεΐται και άπο τίς 

επιτροπές πολιτών πού συσταίνονται για να επικουρούν τη δημοτική αστυνο

μία στο έργο της, όταν τα προβλήματα οξύνονται17. Οί συνθήκες περίθαλψης 

«όταν μία πόλις φωτίζεται καλώς, ή περιουσία τών πολιτών φρουρείται, ή κίνησις του 

εμπορίου εξασφαλίζεται και ή εργασία πολλαπλασιάζεται». 'Αντίθετα «το σκότος της νυ

κτός ενθαρρύνει τους κακόβουλους και λωποδύτας, περιορίζει τήν κίνησιν και παρεμποδίζει 

τήν έργασίαν». Βλ. έφ. Ποσειδών, 15 'Απριλίου 1878 και 19 Αυγούστου 1878. Βλ. επίσης 

τα Πρακτικά τον Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδρίαση 15ης Αυγούστου 1878. 

15. Μέ πανηγυρισμούς υποδέχονται οί Πειραιώτες τήν έναρξη υδραυλικών έργων 

πού διευκολύνουν τή μεταφορά του νερού σε πλατείες, οπού τοποθετούνται πίδακες και 

κρήνες. Επιλέγονται δμως τα κεντρικά σημεία: ή πλατεία Θεμιστοκλέους και το κηπάριο 

μπροστά στο Χρηματιστήριο. Στην περιοχή τών εργοστασίων, στή Λάκκα του Βάβουλα, 

στην ύδραϊκή και τήν κρητική συνοικία, ή έλλειψη δικτύου ύδρευσης θα δημιουργεί αρκετά 

προβλήματα υγιεινής για δύο ακόμη δεκαετίες. Βλ. έφ. Ποσειδών, 3 'Απριλίου 1875, 26 

Μαΐου 1875 και 6 Δεκεμβρίου 1875. Γενικά για τήν εγκατάσταση υδραυλικών έργων στον 

Πειραιά, βλ. 'Υπουργείο 'Εσωτερικών, "Υδρευσις και εξυγίανσις τών πόλεων 'Αθηνών 

και Πειραιώς. Μέρος Α'. "Εκθεσις Γ. Μπέχμαν, 'Αθήνα 1900. 

16. Ή επίβλεψη της καθαριότητας ανατίθεται στους αστυνομικούς κλητήρες και το 

δημοτικό γιατρό. Σύμφωνα μέ το βασιλικό διάταγμα περί δημοτικής αστυνομίας του 1836, 

οί αστυνομικοί οφείλουν νά επαγρυπνούν για τήν τήρηση τών υγειονομικών κανονισμών 

δχι μόνο στις πλατείες και τους δρόμους άλλα και στο εσωτερικό τών αυλών. Να υποχρεώ

νουν τους οικοδεσπότες «προς οίκοδόμησιν τών απαιτουμένων αναγκαίων, νά άπαγορεύου-

σιν τήν έξοδον τών αναγκαίων προς τάς οδούς καί έμπροσθεν τών οικιών», να συστήνουν 

στους ιδιοκτήτες οικοπέδων νά τα περιτειχίζουν για να μή χρησιμοποιούνται ώς αφοδευτή

ρια, νά απαγορεύουν τή σφαγή τών ζώων «έστω καί αμνών» μέσα στην αγορά, νά απα

γορεύουν στους δημότες να περιφέρουν ελεύθερα ζώα μέσα στην πόλη, να υποχρεώνουν 

τους κεραμοποιούς να ξεραίνουν τους βόθρους καί πολλά άλλα. Βλ. ΈφημερΙς της Κυβερ

νήσεως, άρ. φ. 85, 31 Δεκεμβρίου 1836, σ. 437-440. ΟΊ ιδιοκτήτες πού συλλαμβάνονται 

νά πετούν ακαθαρσίες στους δρόμους τιμωρούνται* άπό τό 1898 ή επιβολή τών ποινών 

ανακοινώνεται μέ σάλπιγγες στις συνοικίες προς παραδειγματισμό τών υπολοίπων. Βλ. 

έφ. Σφαίρα Πειραιώς, 19 Νοεμβρίου 1898. 

17. Ή ανάγκη ενίσχυσης της δημοτικής αστυνομίας εΐναι ένα θέμα πού προβάλλεται 

συχνά άπό τόν πειραϊκό τύπο, ιδιαίτερα άπό τίς εφημερίδες Ποσειδών καί Σφαίρα. Βλ. 

σχετικά μέ τήν ανάγκη ενίσχυσης τών δημοτικών κλητήρων γενικά (Σφαίρα, 9 Μαρτίου 

1883 καί 16 Νοεμβρίου 1898), για προστασία πολιτών (Σφαίρα, 29 Σεπτεμβρίου 1882), 

για προστασία φρενοβλαβών (Σφαίρα, 1 Αυγούστου 1897), για επαιτεία μικρών παιδιών 

(Σφαίρα, 30 Μαρτίου 1883), για απαγόρευση τυχερών παιγνιδιών (Ποσειδών, 25 Δεκεμβρ. 

1876), για έλεγχο της πορνείας (Ποσειδών, 24 'Απριλίου 1873), για επίβλεψη λωποδυτών 

(Σφαίρα, 21 Φεβρουαρίου 1883). 
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δεν βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο. Ό δημοτικός γιατρός, αν και πληρώνεται 

για να επισκέπτεται τις άπορες οικογένειες, αποφεύγει τις απόμακρες συνοι

κίες ιδιαίτερα σε περιόδους επιδημίας. 

Έ μετάδοση μολυσματικών νόσων είναι σταθερό φαινόμενο στο λιμάνι 

του Πειραιά στη δεκαετία του 1870. Ή προχειρότητα με την οποία αντιμε

τωπίζονται οι μαζικές προσελεύσεις προσφύγων και ή απροθυμία των πτω

χότερων στρωμάτων να υποβληθούν σε υποχρεωτικό εμβολιασμό1 8 δεν σώζει 

την πόλη ούτε άπο εκείνες τις επιδημίες πού είναι ιάσιμες. Ή ευλογιά, για 

παράδειγμα, μαστίζει τις πτωχές συνοικίες μέ τις ξύλινες καλύβες, όπως το 

Κερατοχώρι και τη Λάκκα του Βάβουλα για μια εικοσαετία1 9. Στη δημοτική 

αστυνομία ανατίθεται ή απολύμανση των οικιών και ή μεταφορά τών μολυ

σμένων στα παραπήγματα του Κανθάρου πού χρησιμεύουν για θεραπευτήριο 

ή στο Εύλογιοκομεΐο στην 'Αθήνα. 

"Ενας άλλος τομέας σημαντικός για την ευταξία της πόλης πού ανατίθεται 

στή δημοτική αστυνομία είναι δ έλεγχος τών μετακινήσεων τών πολιτών. Οί 

ξενοδόχοι είναι υποχρεωμένοι να σημειώνουν τά στοιχεία τών διερχομένων σέ 

ειδικά έντυπα πού συγκεντρώνονται κάθε δεκαπενθήμερο άπο τήν αστυνομία. 

Σέ χωριστή στήλη σημειώνονται οί ύποπτοι, όσοι «οντες εν στάσει να έργα-

σθώσιν, δεν έχουν ούτε μέσα υπάρξεως, ούτε έργόχειρον, ούτε έγγυητάς» και 

«οι κακόβουλοι, οί δώσαντες ψευδείς διακηρύξεις»20. Στο 'ίδιο πλαίσιο καθη

κόντων εγγράφεται και ή απομάκρυνση τών ενοχλητικών ομάδων και ιδιαί

τερα τών επαιτών: «ή έπαίτησις δέν πρέπει να συγχωρείται και μάλιστα ή 

εις τάς οδούς, άλλ' ούτε ή διατριβή τών επαιτών εις δημόσια έ'ργα»21. Στο 

18. Οί γονείς, επιμελητές και επίτροποι, παιδιών πού δέν τα έχουν υποβάλει σέ 

εμβολιασμό τιμωρούνται μέ πρόστιμο 10 δρχ. 'Εάν επαναληφθεί ή απείθεια, επιβάλλεται 

κράτηση άπο μια βδομάδα μέχρι 3 μήνες. Βλ. εφ. Ποσειδών, 4 Απριλίου 1874. Για τη 

μοιρολατρική στάση πολλών οικογενειών και τήν απροθυμία τους να εμβολιαστούν, βλ. 

εφ. .Σφαίρα, 20 'Ιουνίου 1897. 

19. Στην έξαρση του κακοϋ, τον Μάιο -Ιούνιο 1874 «ουδείς εκ της πρώτης ή μέσης 

τάξεως άπεβίωσεν εξ εύφλογίας. Ή επιδημία προσέβαλε ανεξαιρέτως τήν κατωτέραν και 

μάλλον άκάθαρτον τάξιν», διαβάζουμε στην εφημερίδα Ποσειδών της 13ης 'Ιουλίου 1874. 

20. Βλ. Διάταγμα περί δημοτικής αστυνομίας, δ.π., § 45, σ. 438. 

21. Ή σωματική αναπηρία τών επαιτών αποτελεί πρόσθετο λόγο δίωξης. «Πρέπει 

να άπομακρύνωνται πάντοτε, προ πάντως όμως οί αηδείς, ασθενείς και ανάπηροι, δια να 

μή συμβαίνουσιν ως έκ τούτου δυστυχήματα εις τάς εγκύους γυναίκας». Βλ. ίδιο § 46, 

σ. 438. Ή δίιοξη της επαιτείας μικρών παιδιών στοχεύει κάποτε στην προφύλαξη τους 

άπο τις εκμεταλλευτικές διαθέσεις γονέων και σωματεμπόρων. Για το φαινόμενο αυτό 

στον Πειραιά βλ. εφ. Σφαίρα, 30 Μαρτίου 1883: Σέ κάθε γωνιά κεντρικής όδοϋ και ιδίως 

στον Τινάνειο κήπο «καθ' έκάστην διαμένουσι παίδες ή κοράσια μικρά ανάπηρα ή κωφά

λαλα έπαιτοϋντα. Ταύτα, ως πληροφορούμεθα, μισθώνουσι τινές έκ τών άστοργων γονέων 

των αντί 200 ή 300 δρχ. ετησίως μέ το δικαίωμα να τά περιφέρωσι άπο πόλεως εις πό-
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διάταγμα περί δημοτικής αστυνομίας του 1836 αποτυπώνεται ή κατασταλτική 

αντίληψη για το ρόλο των επαιτών στην οποία είχαν καταλήξει οί δυτικές 

κοινωνίες το 19ο αιώνα, αντίληψη πού απομακρύνεται άπο τη σωτηριολογική 

αξία της βοήθειας προς τον πτωχό και υιοθετεί τήν αρχή της ταξινόμησης 

των περιπτώσεων. «Έπαΐται και αργοί πρέπει να άναγκάζωνται εις εργασίας 

δταν είναι ικανοί εργασίας* εις έναντίαν περίπτωσιν πρέπει να άποπέμπωνται 

πάντοτε εις τους δήμους των και προς τούτο τίθενται υπό ίδιαιτέραν έπαγρύ-

πνησιν καί συνοδείαν». Το 1874 δεν είχε δημιουργηθεί ακόμη Πτωχοκομείο 

στην πόλη. Ό δήμος πλήρωνε 2000 δρχ. το χρόνο στο Πτωχοκομείο 'Αθη

νών για να περιθάλπεται εκεί ορισμένος αριθμός επαιτών. "Ομως, άπο τα διαρ

κή παράπονα πού διατυπώνονται δημόσια για οχλήσεις επαιτών καί τις συ

στάσεις για ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας, συμπεραίνουμε για τήν ανε

πάρκεια τών μέσων αντιμετώπισης. Οί κάτοικοι φοβούνταν Οτι θα μετατρε

πόταν ή πόλη τους σε λωποδυτούπολη της 'Ανατολής22. Το 1875 θυμούνταν 

ακόμη τις ταραχές πού προξένησε στην πόλη τους «όχλος επαιτών» δύο χρό

νια πριν καί τις αντιστάσεις πού αντιμετώπισαν όταν επιχείρησαν να τους 

οδηγήσουν μέ τή βία στα εργοστάσια. 
,νΑν δμως ή επιχείρηση εξαναγκασμού σέ εργασία είναι έ'ργο επίπονο καί 

ατελέσφορο δταν πρόκειται για ενήλικες, ό σωφρονισμός καί ή διδασκαλία 

τών παιδιών του δρόμου αφήνει πολλές ελπίδες για επιτυχία. Το όφελος για 

τήν κοινωνία, δχι μόνο το μελλοντικό, ή μετατροπή τών άλητοπαίδων σέ 

έντιμους καί εργατικούς οικογενειάρχες, το μόνιμο στερεότυπο τών φιλανθρω

πικών οργανώσεων τοΰ είδους, άλλα καί το άμεσο, ή απαλλαγή της πόλης 

άπο τις ενοχλητικές ομάδες τών νεαρών ταραξιών, ό εθισμός τών παιδιών 

στις αρχές της παραγωγικότητας, σέ συνδυασμό μέ τήν πρόσκαιρη έλλειψη 

εργατικών χεριών, πείθει αρκετούς Πειραιώτες ν' αποτολμήσουν το πείραμα. 

Ή ιδέα ιδρύσεως ορφανοτροφείου μέ ανάλογους σκοπούς είχε διατυπωθεί άπο 

τον 'Ιούλιο του προηγούμενου έτους23, ή διαδικασία όμως για τήν πραγματο-

λιν προς έπαιτείαν. Το δε χείριστον είναι δτΐ οί μισθωτοί ούτοι άπαιτοΰσιν παρά τών άτυ

χων τούτων όντων ώρισμένον χρηματικον ποσόν καθ'έκάστην, άλλως ή μάστιγξ λειτουργεί». 

Γενικά για το θέμα της σωματεμπορίας μικρών παιδιών στην 'Αθήνα, τις συνθήκες δια

βίωσης εργαζομένων έπαρχιωτόπαιδων καί τις προσπάθειες του συλλόγου Παρνασσός βλ. 

Μ. Π. Λάμπρου, 'Απόρων παίδων βίος καί έθιμα, άνατύπωσις έκ του ΙΓ" τόμου τοΰ περιο

δικού Παρνασσός τοΰ μηνός 'Απριλίου 1890, σ. 4-13. 

22. Βλ. εφ. '// φωνή τον Πειραιώς, 24 'Ιουνίου 1869. 

23. Ή πρώτη δημοσίευση για τήν ί'δρυση Παιδαγωγείου έγινε τον 'Ιούνιο του 1873 

στην εφ. Ποσειδών (15 'Ιουνίου 1873). α'Άσμενοι άναγγέλλομεν εις το κοινον της πόλεως, 

δτι αξιότιμοι τίνες συμπολΐται, εν οίς καί οί ευεργετικοί κύριοι Ζητουνιάτης καί Δημόκας 

επιχειρούν τήν εν Πειραιεϊ σύστασιν 'Ορφανοτροφείου εν ω θέλουσι διατρέφεσθαι οί αργοί 

παίδες αποστελλόμενοι καί είς τα διάφορα εργοστάσια. Προσεχώς θέλομεν διαγράψει τά 
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ποίηση του έπισπεύτηκε δταν ή ανησυχία για την αύξηση της νεανικής εγκλη

ματικότητας διογκώθηκε καί ιδιαίτερα δταν, το Μάρτιο του 1874, τα κρού

σματα των κλοπών πολλαπλασιάστηκαν. Οι δράστες των κλοπών στα εργο

στάσια του Δημόκα καί του Βολωνάκη, στα εμπορικά κάτω άπο το Χρημα

τιστήριο καί στο Ναό της Άγιας Τριάδος ήταν δλοι γύρω στα 18. Οι δια

μαρτυρίες υψώνονται δταν ή συμπεριφορά τών νέων θίγει το αίσθημα αξιο

πρέπειας τών περαστικών24. 'Επειδή, δπως συμπεραίνεται, ή αστυνομική αρχή 

δεν κατάφερε να τους «περιστείλη οδηγούσα αυτούς εις διάφορα έντιμα έργα», 

το εγχείρημα αναλαμβάνει μια επιτροπή πολιτών με σκοπό να εντάξει τα παι

διά στα εργοστάσια, να τους εξασφαλίσει τροφή καί στέγη καί να τους διδά

ξει τα αναγκαία γράμματα' έργο πρωτότυπο στο είδος του, τις δυσκολίες του 

όποιου δεν αγνοεί ή επιτροπή25. 

Άπο τους πρώτους πού υποστηρίζουν τήν ιδέα του Παιδαγωγείου καί 

δραστηριοποιούνται για τήν υλοποίηση της είναι οι βιομήχανοι με πλούσια 

κοινωνική δράση. Ό 'Ιωάννης Δημόκας, ιδιοκτήτης άλευρόμυλου (1862) καί 

νηματουργείου (1871) ενισχύει συχνά τα φιλανθρωπικά έργα: ήταν μέλος της 

επιτροπής περίθαλψης Κρητών το 1867 καί πρόεδρος τής Λέσχης του Χρη

ματιστηρίου. Ό Μιλτιάδης Βολίονάκης, υιός του Αθανάσιου Βολωνάκη, άπο 

τους πρώτους νηματουργούς του Πειραιά καί μέλος τής επιτροπής προσφύ

γων, με συμμετοχή σε διάφορα βιομηχανικά καταστήματα, δεν ήταν πάνω 

άπο 35 χρονών, δπως καί ό Δημόκας, τήν εποχή του Παιδαγωγείου. Αυτοί 

οι δύο βιομήχανοι με τον Αναστάσιο Διαμαντίδη, μεγαλέμπορο, άναλαμβά-

καθ' έκαστα του φιλάνθρωπου τούτου έ'ργου, εφ' ώ ευχαρίστως μανθάνομεν Οτι έπροθυμήθη 

να συνδράμη καί το δημοτικον συμβούλιον». Για το ΐδιο θέμα βλ. εφ. Ποσειδών, 14 Νοεμ

βρίου 1873. 

24. «ΟΊ έν τοις δημοσίαις όδοΐς καί άγυιαίς περιτρέχοντες απροστάτευτοι καί πλεί

στοι ορφανοί παίδες ένεκα τής όσημέραι αυξανομένης πληθύος αυτών, ού μόνον καθίστανται 

όχληρότατοι καί επιβλαβείς τοις καθ' όδον περιπατοϋσιν άλλα καί έ'ξωθεν τών οικημάτων 

τών οικοδεσποτών διαπράττουσι τα αισχιστα, υβρίζοντες, έμπαίζοντες, γυμνονώμενοι καί 

τα προστυχόντα μετά μεγίστης αναίδειας αρπάζοντες. Είναι λοιπόν μεγίστη όπισθοδρό-

μησις άμα δε καί αμαρτία τοσούτοι παίδες ηλικιωμένοι να περιφέρονται άνευ εργασίας τάς 

οδούς καί να κατατρίβωσι τον πολύτιμον χρόνον εις αισχρότητας καί κλοπάς...»: εφ. Πο

σειδών, 27 'Ιουλίου 1874. 

25. «Το συστηθεν ένταΰθα όρφανοτροφεΐον είναι πρωτότυπον ε'ις το είδος του παρ' ή-

μΐν τουλάχιστον, διότι ό κύριος αύτοϋ σκοπός είναι νά συναγάγη τα έν αργία καί άθλιο -

τητι βιοϋντα ανέστια λογικά οντά, τα μετερχόμενα κατά το φαινόμενον μεν τον σανδα-

λοκαθαριστήν, πράγματι δε καί άληθεία πασαν κακοήθειαν καί πράξεις ετι έγκληματικάς, 

έξασκούμενα έξ αυτής τής νεαρας ηλικίας εις τήν κακίαν καί προπαρασκευάζοντα ε'ις έαυτά 

μεν τέλος οίκτρόν, εις τήν κοινωνίαν δε μέλλον δυσάρεστον, να είσαγάγη αυτά ύπο στέγην, 

νά διδάξη τα αναγκαία γράμματα καί πρακτικάς τινας τέχνας, δπως εΰρωσι πόρον ζωάρ

κειας εις τον βίον των»: εφ. Ποσειδών, 7 'Ιουνίου 1874. 

U 
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νουν να περιέλθουν τα εργοστάσια καί τεχνουργεΐα για να πληροφορηθούν πό

σοι ενδιαφέρονται να προσλάβουν καί πόσους ορφανούς με ημερομίσθιο 60 λε

πτά για 2 ετη. 'Ημερομίσθιο πού θα πρέπει να τοποθετηθεί στη μεσαία κλί

μακα αν λάβουμε υπόψη δτι το 1875 σε 5 ατμοκίνητα εργοστάσια του Πει

ραιά ή εργασία των αγοριών πληρωνόταν άπο 20 λεπτά μέχρι 1,5 δραχμή26. 

"Αλλοι πόροι θα προέρχονταν άπο τις συνδρομές των εταίρων, ένώ ή 

δημοτική συνδρομή τών 5000 δρχ. ετησίως αναμενόταν να ανακουφίσει τις 

δυσκολίες τών πρώτων ετών. Ή ετήσια συνδρομή τών εταίρων οριζόταν σε 

αρκετά χαμηλό επίπεδο: 12 δρχ., ένώ οι εργοστασιάρχες καί τεχνίτες πού θα 

δέχονταν να προσλάβουν 10 παιδιά με ημερομίσθιο 50 λεπτά για Ινα έτος θα 

κατατάσσονταν στην τάξη τών ευεργετών. 

Άπο τον κατάλογο τών συνδρομητών πού δημοσιεύτηκε διακρίνεται ή 

γενναιοδωρία και το ενδιαφέρον όλων εκείνων πού υποστήριξαν με τή δράση 

τους το άσυλο: βιομήχανοι πού πρόσφεραν άπο 50 εως 200 δρχ., έμποροι. 

γιατροί, δάσκαλοι καί καθηγητές27. 

Μετά τήν καταγραφή τών οικονομικών διαθεσιμότητων ακολούθησε ή 

απογραφή τών «άγυιοπαίδων» άπο τήν 'Αστυνομία. Μια μάνδρα, του Δ. 

Όμηρίδη-Σκυλίτση, διατέθηκε για προσωρινό κατάλυμα, ένώ σύμφωνα με 

άλλη πηγή ενα παλιό σαπωνοποιεΐο διαμορφώθηκε κατάλληλα για το σκοπό 

αυτό 2 8 . 

ΟΊ παιδαγωγικές αρχές βάσει τών οποίων οργανώθηκε το 'ίδρυμα δεν 

μοιάζουν να διαφέρουν άπο άλλες αντίστοιχες προσπάθειες στην Ελλάδα καί 

τήν Ευρώπη. 'Ακολουθήθηκε, αν καί σε αρχαϊκή μορφή, ή γνωστή συνταγή 

πού εφαρμοζόταν ευρύτατα σέ ορφανοτροφεία καί επανορθωτικά 'ιδρύματα για 

τήν εμφύτευση καλών συνηθειών σέ άπορα παιδιά πού, για διάφορους λόγους, 

στερούνταν οικογενειακής προστασίας. Ό συνδυασμός αυτός περιλαμβάνει τε-

26. Για τήν αμοιβή της παιδικής εργασίας αυτή τήν περίοδο στή βιομηχανία βλ. 

Χρ. Άγριαντώνη, ΟΙ απαρχές..., δ.π., σ. 195-200. Σχετικά με τήν εργασία ορφανών παι

διών σέ βιομηχανίες τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα βλ. Μ. Ρηγίνος, «Μορφές παιδι

κής εργασίας στην ελληνική βιομηχανία-βιοτεχνία 1909-1936», «'Ιστορικότητα της παι

δικής ηλικίας καί της νεότητας», Πρακτικά τον Διεθνούς Συμποσίου, 'Αθήνα 1986, τ. Β', 

σ. 417-423. 

27. Βλ. "Εκθεσις της τριμήνου καταστάσεως τοϋ εν ΠειραιεΙ ΠαιΟαγωγείου τών 

ορφανών και απόρων παίδων και ισολογισμός τών κατά το αυτό χρονικόν διάστημα εσόδων 

και εξόδων αύτοϋ, Πειραιάς 1874. Σύμφο^να με τον κατάλογο τών συνδρομών οι Τρύφων 

καί Δημήτριος Μουτσόπουλος, 'Ιωάννης Δημόκας, οι αδελφοί Βολωνάκη, οί αδελφοί Κα-

ψαμπέλη καί ό Δ. Νικολαΐδης πρόσφεραν άπο 200 δρχ., οί Π. Κορωναϊος, Π. Ζητουνιά-

της, Β. Τσάτσης, Χρ. Σταμόπουλος, Π. Δαμασκός, Ν. Μελετόπουλος, Α. Σ. Όμηρίδης, 

Ι. Α. Σταματόπουλος, Α. Π. 'Ησαΐας καί ό Σπ. Καλογερόπουλος έδωσαν άπο 100 δρχ. 

28. Ή δεύτερη εκδοχή θεωρείται πιθανότερη αν κρίνουμε άπο τα έΈοδα εγκαταστά

σεως πού αναφέρονται μόνο σέ κρεβάτια καί σέ μαγειρικά σκεύη. 
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χνική εκπαίδευση, στοιχειώδεις σχολικές γνώσεις, ηθική διδασκαλία και αυ

στηρή επίβλεψη των τροφίμων29. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό, οι τρόφιμοι εξετάζονταν άπο τον επιμε

λητή του Καταστήματος, το δάσκαλο και το γιατρό ενώπιον του διοικητικού 

συμβουλίου και κατατάσσονταν στην τέχνη και τήν τάξη πού τους ταίριαζε. 

Έκτος του Καταστήματος θα διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή και αριθμητική: 

«δσα γράμματα είχον χρείαν διά τήν τέχνην των και δσα τοις ήτο αναγκαία 

δια τήν ήθικήν των διαμόρφωσιν»30. 

Ό χρόνος παραμονής στο Παιδαγωγεϊο εξαρτάται από τήν πρόοδο τών 

οίκοτρόφων στην απόκτηση τεχνικών γνώσεων. «Δεν είναι δυνατόν δμως ό 

εισερχόμενος οκταετής να διαμείνη πλέον τών 7 ετών, ό δωδεκαετής πλέον 

τών 4, ό δεκαπενταετής πλέον τών 2 κλπ.»31. 

Πριν τήν οριστική έξοδο άπο το Παιδαγωγεϊο οί τρόφιμοι θα εξετάζονταν 

στα μαθήματα και θα διαγωνίζονταν στα έργα τους. Για το σκοπό αυτό κα

λούνταν «ως τεχνογνώσται οί δοκιμότεροι τεχνΐται». «Και ό μεν άριστα έκ-

πονήσας έργον βραβεύεται, ό δέ δευτερεύων ή τριτεύων επαινείται εν τή εκ

θέσει. Ό διανύσας άξίως τον όρισθησόμενον χρόνον μαθητείας και δια τα 

έργα του αναδειχθείς ικανός περί τήν τέχνην απολύεται λαμβάνων άπόδειξιν 

της ικανότητος του». 

Ή Εταιρεία του Παιδαγωγείου διαχειρίζεται τα έσοδα άπο τήν εργασία 

τών τροφίμων. Δεν παραβλέπεται, έν τούτοις, καί ή αρχή πού συνοδεύει τήν 

πειθαρχία καί τον εθισμό στην εργασία, ή μύηση στην αποταμίευση. «Τα εκ 

της εργασίας τών υποτρόφων έσοδα μέχρι 60 λεπτά δι' έκάστην ημέρα εισέρ

χονται ολοσχερώς εις το ταμεΐον της Εταιρίας, τα δέ περιπλέον εισέρχονται 

εις τα ταμιευτήρια καί παραδίδονται εις τους παΐδας δταν έξέλθωσιν του 

εκπαιδευτηρίου». 

Καί μετά τήν εξοδό τους άπο το ίδρυμα οί νέοι δέν θα έχαναν τήν επαφή 

τους μέ τους ανθρώπους του. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως φυσικός κηδεμών 

τών υποτρόφων, θα φρόντιζε για τήν επαγγελματική τους αποκατάσταση καί 

θα τους επιτηρούσε μέχρι να ενηλικιωθούν. 

29. Για τή λειτουργία ορφανοτροφείων καί άσυλων άπορων παίδων βλ. ενδεικτικά: 
Δ. Σ. Μπαλάνου, Ή περίθαλψις τών ορφανών εν τω έλληνικώ κρατεί, Αθήνα 1919' Μ. 
de Gerando, De la Bienfaisance publique, Βρυξέλλες 1839' καί Dr Ladame, Les Orphe
linats de la Suisse et des principaux pays de l'Europe avec un apperçu historique, Πα
ρίσι 1879. 

30. Βλ. Καταστατικον Παιδαγωγείου, ο.π. 
31. Φαίνεται να υιοθετείται εδώ ή αρχή πού δέχεται οτι ή πιο αποτελεσματική 

περίοδος εγκλεισμού είναι ή μεταξύ 7 καί 15 ετών. Είσοδος στα 7, δταν αρχίζουν οί κίν
δυνοι της περιπλάνησης καί Ιξοδος στα 15 δταν έχουν αποκτηθεί οί καλές συνήθειες πού 
θα βοηθήσουν το νέο να αντιμετωπίσει τίς δυσκολίες. 
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Προσδιορισμένο κυρίως άπο την πρωτοτυπία του, την εισαγωγή δηλαδή 

των παιδιών σε εργαστήρια, το καταστατικό είναι φτωχό σε πληροφορίες πού 

άφοροΰν στην εσωτερική ζωή του ιδρύματος. Ό προγραμματισμός του χρόνου, 

ή διάταξη του χώρου, δ έλεγχος των κινήσεων, ή διατροφή, ή υγιεινή, το σύ

στημα αμοιβών και ποινών, θέματα πού κρίνονται στρατηγικά για τήν απο

τελεσματική λειτουργία οικοτροφείων το 19ο αιώνα, εδώ απουσιάζουν. Κά

ποιες αναφορές στα καθήκοντα του επιμελητή και του παιδονόμου διαγράφουν 

άχνα το ρόλο τους. Στο πρόσωπο του επιμελητή συγκεντρώνονται όλες εκεί

νες οι αρμοδιότητες πού σε άλλα Ιδρύματα βρίσκουμε να μοιράζονται σ' ενα 

πολυάριθμο προσωπικό. Ό επιμελητής προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο 

δσες αλλαγές κρίνει απαραίτητες για τήν πρόοδο του Καταστήματος, συντάσ

σει το πρόγραμμα τών μαθημάτων και φροντίζει για τήν τοποθέτηση τών 

παιδιών σέ εργαστήρια, προμηθεύεται «τα άναγκαιοΰντα εις τροφήν και ένδυ-

μασίαν» και συντάσσει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος32. 

Ό παιδονόμος φροντίζει για τήν καθαριότητα και τήν υγιεινή τών κοιτώ

νων, οδηγεί τα παιδιά σέ δλες τις εξόδους, δηλαδή στα εργαστήρια, στην 

εκκλησία, και τους περιπάτους. Κοιμάται στο κατάλληλο σημείο του κοιτώ

να, άπο δπου είναι σέ θέση να ελέγχει τα παιδιά και τή νύκτα. Ό επιμελητής 

ανακαλεί τους παρεκτρεπομένους στα καθήκοντα τους και επιβάλλει τις «αρ

μόδιες ποινές». Ό χαρακτήρας τών ποινών και ή φύση τών παραπτωμάτων 

δεν προσδιορίζονται. Γνωρίζουμε όμως δτι στο Παιδαγωγεΐο κάποιος χώρος 

λειτούργησε ως φυλακή. Έάν θεωρήσουμε τή φυλακή ως ενα ακραίο μέτρο 

πού έτεινε να εξαφανιστεί άπο τους κανονισμούς τών 'ιδρυμάτων τις τελευ

ταίες δεκαετίες του αιώνα, σέ συνδυασμό μέ τήν παρουσία αστυνομικών κλη

τήρων στο Παιδαγωγεΐο, συμπεραίνουμε για το κατασταλτικό πλαίσιο μέσα 

στο όποιο λειτούργησε το 'ίδρυμα, το όποιο επιβεβαιώνεται και άπο τις εκθέ

σεις πού δημοσιεύονται. 

Ή έλλειψη λεπτομερούς κανονισμού πιθανόν να οφείλεται στο βιαστικό 

τρόπο πού οργανώθηκε ή εταιρεία του Παιδαγωγείου, στον πανικό πού δη

μιουργήθηκε άπό τή ζωηρότητα τών νέων καί, κυρίως, στην απειρία τών με

λών της επιτροπής33. Μόνον ένας, ό Βασίλειος Κατσυφός, καθηγητής σέ στρα-

32. Στις αρχές 'Ιουνίου διορίζεται επιμελητής στο Παιδαγωγεΐο «ό αρχαίος διδά
σκαλος Παππαγεωργακόπουλος...», βλ. εφ. Ποσειδών, 8 'Ιουνίου 1874. Τον πρώτο μήνα 
λειτουργίας τοϋ καταστήματος, Ί'σως καί αργότερα, τα παιδιά πηγαινοέρχονταν άσυνό-
δευτα στά εργαστήρια «...ελεύθεροι άλλ' οχι καί άνευ αταξιών τινών...»: εφ. Ποσειδών, 
1 Ιουνίου 1875. 

33. Τρεϊς μήνες μετά τήν έναρξη λειτουργίας τοϋ 'ιδρύματος οί έφοροι ομολογούν 
δτι δέν έγνώριζαν τις δυσκολίες τοϋ έργου πού είχαν αναλάβει. «""Αν είχομεν αναλάβει 
τήν διοίκησιν 'Ορφανοτροφείου τινός, οίον τοϋ αειμνήστου Χατζηκώστα, το έργον ημών 
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τιωτική σχολή, θα είχε ΐσως κάποια πείρα σε θέματα οργάνωσης οικοτρο

φείων. "Αλλωστε, προβλήματα σημαντικότερα, ή έλλειψη κτιρίου, πόρων και 

προσωπικού αντιμετωπίστηκαν βιαστικά προκειμένου να απαλλαγεί ή πόλη 

άπο το δυσάρεστο θέαμα της νεανικής περιπλάνησης. 'Ακόμη δμως και αν 

είχαν το χρόνο να προετοιμάσουν καλύτερα το θεσμικό πλαίσιο αυτής τής 

απόπειρας, ή πραγματικότητα θα ακύρωνε τις προθέσεις τους. 

Στις 20 Μαΐου έγιναν τα εγκαίνια του Παιδαγωγείου. Τήν προηγουμένη 

είχαν συλληφθεί άπο τήν αστυνομία γύρω στα 60 άτομα, μετά άπο δύο μέρες 

άλλα 10* στο τέλος του μηνός είχαν συγκεντρωθεί 93 άτομα. Οι 68 ήταν ηλι

κίας 10-15 ετών και οι υπόλοιποι 16-20 ετών. Το έργο τής αστυνομίας δεν 

θα πρέπει να ήταν εύκολο αν κρίνουμε άπο τήν περιγραφή πού δημοσιεύεται 

στην έκθεση του πρώτου τριμήνου λειτουργίας του ιδρύματος. «Οί παίδες ού

τοι προ τής εις το Παιδαγωγεΐον εισαγωγής των έζων άθλίως μετερχόμενοι 

τινές μεν τον σανδαλοκαθαριστήν καί άλλοι διαφόρους άλλας ύπηρετικάς υπη

ρεσίας, έσθ' δτε κακοήθεις και έγκληματικάς. Τα 9/10 έξ αυτών δεν εΐχον 

οίκογένειαν, ούτε κατοικίαν, διανυκτέρευον δε καθ' δλον το έτος εν γνώσει 

τής 'Αστυνομίας υπαίθριοι υπό τάς στοάς τών εργαστηρίων. Το 1/10 έξ αυ

τών εΐχον οικογενείας άλλ' ή προστασία τών γονέων αυτών ήτον εντελώς χα

λαρά. Διεσπαρμένοι δε ούτοι καθ' ολην τήν πόλην συνεννοοΰντο προς άλλή-

λοις καί διέπραττον ούκ ολίγας έγκληματικας πράξεις»34. 

Μετά το άνοιγμα του Παιδαγωγείου απαγορεύεται στα παιδιά να περι

φέρονται άεργα στην πόλη ή να εργάζονται ως λούστροι ή βαστάζοι. "Οσα 

παιδιά έρχονται άπο τήν 'Αθήνα για να ασκήσουν αυτά τα επαγγέλματα οδη

γούνται πίσω άπο τίς αστυνομικές αρχές ή περιορίζονται στο Παιδαγωγεΐο. 

«Τα τοιαύτα ποταπά δέ έργα άτινα δεν παρασκευάζουσιν άνδρας χρησίμους 

εις τον τόπον, δύνανται να άναλάβωσι πτωχοί οίκογενειάρχαι εν ώρισμέναις 

θέσεσι, περιοριζόμενοι υπό τής 'Αστυνομίας ως εν Ευρώπη»35. 

Έ γεωγραφική προέλευση τών συλληφθέντων δεν διαφέρει πολύ άπο τη 

σύνθεση τών κατοίκων του Πειραιά. 'Από τους 93, οί 25 δηλώνουν άπο οικο

γένειες πού είχαν εγκατασταθεί άπο παλαιότερα στον Πειραιά, 20 προέρχονται 

άπο τήν Κρήτη, 18 άπο τα νησιά του Άργοσαρωνικοΰ, 12 άπο τήν Πελοπόν

νησο. "Εξι είναι άπο τίς Κυκλάδες, 3 άπο τα παράλια τής Μικράς 'Ασίας, 

2 άπο τήν 'Αθήνα καί οί υπόλοιποι αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις άπο 

θα ήτο εύχερέστατον, πρώτον μεν διότι καί περί τήν έκλογήν τών υποτρόφων ήθέλομεν 
προσέχει, δεύτερον δέ διότι ή διεύθυνσις μεγάλου ή μικροϋ άριθμοϋ παίδων εντός τοϋ κα
ταστήματος δ',αιτωμένων, εκπαιδευομένων καί εργαζομένων εΐναι φύσει εύκολωτέρα...». 
Βλ. "Εκθεσις..., δ.π., σ. 1. 

34. Βλ. "Εκθεσις..., δ.π., σ. 2. 
35. Έφ. Ποσειδών, 23 Μάιου 1874, σ. 1. Εγκαίνια 'Ορφανοτροφείου Πειραιώς. 
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τη Μακεδονία, την Κεφαλληνία και το Γαλαξείδι36. 

Ώ ς προς τήν οικογενειακή κατάσταση συμπεραίνουμε δτι 61 περισσότεροι, 

το 56%, έχουν εγκαταλείψει ή έχουν εγκαταλειφθεί άπο τήν οικογένεια τους. 

Το 26% είναι ορφανοί κυρίως άπο πατέρα (πλειοψηφούν οι Κρήτες) και οι 

υπόλοιποι δηλώνουν αμφιθαλείς. Άπο τήν κατάταξη τους σύμφωνα με τις 

γραμματικές τους γνώσεις φαίνεται δτι οι περισσότεροι θα πρέπει να ήταν 

αναλφάβητοι. 

Άπο τήν επομένη της εισαγωγής τους στο 'ίδρυμα και άφοΰ καθαρίστηκαν 

και φόρεσαν ομοιόμορφες στολές, πού είχε ράψει μια επιτροπή Κυριών, οδη

γήθηκαν οι τρόφιμοι σε διάφορα εργαστήρια, δπου μοιράστηκαν ώς έξης: 21 

σε σιδηρουργεΐα, 6 σε ατμόμυλους, 5 σε υαλουργείο, 5 σε καθεκλοποιειο, 2 

σε ξυλουργείο, 2 σε τυπογραφείο, 2 σε καδοποιεΐο, 2 σε τορνευτήριο, και άπο 

Ινας σε σαπωνοποιεΐο, όπλοποιεΐο και άμαξοποιεΐο. Τα ονόματα των επιχει

ρήσεων δεν αναφέρονται. Είναι επομένως δύσκολο να διακρίνουμε τα εργαστή

ρια άπο τίς βιομηχανίες. Είναι χαρακτηριστικό πάντως δτι δεν αναφέρεται 

κανένα νηματουργείο, αν και ιδιοκτήτες νηματουργείων είχαν βοηθήσει οικο

νομικά το Παιδαγωγειο και είναι γνωστό δτι χρησιμοποιούνταν σ' αυτά παι

διά με ημερομίσθιο άπο 20 λεπτά μέχρι 1 δραχμή. "Ισως επειδή στα νημα

τουργεία εργάζονταν κυρίως κορίτσια37. 

Άπο τον κατάλογο των συνδρομητών είναι εύκολο να εντοπίσουμε τους 

πιο γενναιόδωρους βιομηχάνους για τους οποίους μας επιτρέπεται να υποθέ

σουμε δτι θα είχαν υποστηρίξει τήν προσπάθεια και με τήν πρόσληψη τροφί

μων. Άπο το συνδυασμό αυτό καταλήγουμε στή σκέψη δτι μεταξύ τών μηχα

νουργείων πού άπορρόφησα\ τα περισσότερα παιδιά θα πρέπει να περιλαμβά

νονταν του Βασιλειάδη και του Mac Dowal. 'Ιδιοκτήτες ατμόμυλων πού ενί

σχυσαν το Παιδαγωγειο είναι οι: Δημόκας, Παναγιωτόπουλος, Σταματόπου-

λος, Σεφερλής και Καπράνος. Το άγγειοπλαστεΐο πού αναφέρεται θα πρέπει να 

ήταν τών αδελφών Βολωνάκη και Ζαρόκωστα. Τέλος, το μοναδικό υαλουργείο 

πού λειτουργούσε το 1874 ήταν του Όμηρίδη-Σκυλίτση, με ξένους τεχνίτες. 

Τα μέλη της 'Επιτροπής πού είχαν κάνει τήν έρευνα για τήν τοποθέτηση 

τών νέων σε τεχνουργεΐα και εργαστήρια είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα 

δτι πάνω άπο 60-70 παιδιά δεν θα ήταν δυνατόν να απορροφηθούν στον Πει

ραιά. Διαπίστωσαν επίσης οτι προτιμότερη καί για παιδαγωγικούς λόγους θα 

ήταν ή εγκατάσταση εργαστηρίων μέσα στο ίδρυμα38. 

36. Οι πληροφορίες πού άφοροϋν στην οικογενειακή κατάσταση, τήν ηλικία, τη γεω

γραφική προέλευση, τή διαγωγή καί το χρόνο αποφοίτησης προέρχονται άπο το Μητρώο 

ορφανών πού διασώζεται στο Ζάννειο 'Ορφανοτροφείο Πειραιώς. 

37. Βλ. Χρ. Άγριαντώνη, Οί απαρχές..., δ.π., σ. 200 καί Γ. Μπαφούνης, υ.π., σ. 564. 

38. Ή συγκέντρωση τών παιδιών σ' ενα οίκημα, Οπου θα διδάσκονταν καί θα έξα-
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Το σύστημα τοποθέτησης των νέων σε εργαστήρια συνάντησε πολλές 

δυσκολίες στην πράξη. Έ κυριότερη ήταν ή αντίσταση τών περισσότερων 

τροφίμων στην πειθαρχία πού προϋπόθετε τη μετατροπή τους σε εργάτες. 

'Από τους 93 πού εντάχθηκαν στο Παιδαγωγεΐο το πρώτο τρίμηνο, σχεδόν 

οί μισοί αποπειράθηκαν να δραπετεύσουν άπο τις πρώτες ημέρες, άλλοι με 

επιτυχία και άλλοι οχι, έ'νας πέθανε άπο πνευμονία, αρκετοί τέθηκαν υπό επι

τήρηση και μερικοί κρατήθηκαν στη φυλακή. Κατά τών εξεγερθέντων, ή επι

τροπή πάλαιψε με δλα τα μέσα, ήταν αδύνατο δμως να πείσει νέους 15-20 

ετών πού είχαν συνηθίσει στην ανεξαρτησία να υποταχθούν σε σκληρή εργασία. 

*Αν καί χρησιμοποιήθηκαν Ολα τα παιδαγωγικά μέσα —και νουθεσία 

και απειλή και τιμωρία— ή απογοήτευση είναι φανερή στον απολογισμό πού 

δημοσιεύεται οκτώ μήνες αργότερα: «Εις έναγώνιον πόλεμον έτέθημεν, Κύ

ριοι, καθ' όλον το παρελθόν έτος εγκαταλελειμμένοι σχεδόν εις τάς δυνάμεις 

μας. Ή παραλυσία δεν ήνείχετο τον περιορισμόν, ειχομεν καθ' έκάστην δρα

πετεύσεις. Συλλαμβάνοντες τους δραπέτας έπειθαναγκάζαμεν αυτούς εις τήν 

έργασίαν, άλλα πάλιν έδραπέτευον και πάλιν συλλαμβανόμενοι περιωρίζοντο 

εις τον άκταιωρόν, εις τήν Πάραλον, εις τον στρατώνα, καθ' δσον τάς εντός 

του Καταστήματος τούτου φύλακας τάς κατέστησαν άχρηστους. Διετρύπων 

τους τοίχους και τήν γήν ως κουνέλια καί έδραπέτευον, εως ου πεισθέντες 

οτι δέν δύνανται να διαβιώσουν έν Πειραιει, πλην 2-3 θηρίων υποκρυπτόμε

νων εν Πειραιει, οί λοιποί άπήλθον οριστικώς της πόλεως καί άλλοι μεν άπε-

καταστάθησαν οριστικώς εις 'Αθήνας, άλλοι δε εις τάς ιδιαιτέρας των πατρί

δας...». Γι' αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, ή επιτροπή προτείνει να ύπο-

χρείοθοΰν σέ εργασία στο στρατό ή στο ναυτικό. 

Ό λόγος τών νεαρών πρωταγωνιστών απουσιάζει, φυσικά, άπο τις πηγές 

πού διασώζονται. Δέν γνωρίζουμε επομένως αν ή εξασφάλιση τροφής καί 

στέγης, τα καινούργια ρούχα, το σχολείο αντιστάθμιζαν τήν κούραση καί τή 

σκληρή πραγματικότητα του εργοστασίου στα μάτια τών πρώην ελεύθερων 

έπαρχιωτόπαιδων. "Αν θεωρήσουμε έν τούτοις τον υψηλό αριθμό αποδράσεων 

ως συλλογική έκφραση αντίστασης στον αυταρχισμό τών προστατών τους καί 

ώς επιθυμία επιστροφής στην αβεβαιότητα της περιπλάνησης, φαίνεται οτι 

το αγαθό της ελευθερίας μετρούσε περισσότερο άπο τή βελτίωση τών υλικών 

συνθηκών διαβίωσης. Δέν γνωρίζουμε, επίσης, αν οί νέοι είχαν εναλλακτικές 

λύσεις όπως ή επιστροφή στον τόπο προέλευσης ή ή φιλοξενία σέ κάποιο συγ-

σκοϋνταν σέ ενα επάγγελμα, καί ή αποκοπή άπο τήν πόλη αποδεικνύεται στρατηγικό παι
δαγωγικό μέσο, δπως διαπιστώνει ή επιτροπή μετά άπο οκτώ μήνες λειτουργίας τοΰ Παι-
δαγωγείου. Βλ. "Εκθεση λογοδοσίας πού δημοσιεύεται στην έφ. Ποσειδών, 7 Μαρτίου 
1875, σ. 1 καί 2. 
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γενικό σπίτι. Ή απροθυμία τους να ενταχθούν στον κόσμο της βιομηχανικής 

εργασίας είναι Ι'σως ένας δείκτης της γενικότερης απροθυμίας των αγροτών 

νά μετατραπούν σε βιομηχανικούς εργάτες. 

Άπο τους 93 πού είχαν οδηγηθεί με τη βία στο Παιδαγωγεΐο το Μάιο, 

μόλις οι μισοί βρίσκονται εκεί τον 'Ιούλιο και ακολουθούν το πρόγραμμα δι

δασκαλίας και εργασίας πού ορίζει ό Κανονισμός: 9 εργάζονται στο ύποδη-

ματοποιεϊο πού είχε αρχίσει να λειτουργεί στο χώρο του ιδρύματος άπο τον 

Αύγουστο39, οί υπόλοιποι σέ οσα εργαστήρια και εργοστάσια τους δέχονταν 

ακόμη παρά το αρνητικό κλίμα πού δημιουργήθηκε μετά τα πρώτα δείγματα 

απείθειας. Έ 'Εφορεία διαμαρτύρεται για τήν έλλειψη ανοχής των βιομηχά

νων δεν διατηρεί δμως αυταπάτες για το μέλλον του φιλανθρωπικού έργου 

πού έχει αναλάβει. Έ φ ' δσον οί εργοστασιάρχες και τεχνίτες αρνούνται να 

προσλάβουν «αργούς παΐδας» και οί εύποροι δημότες δεν συνεισφέρουν για 

τήν 'ίδρυση τεχνουργείου μέσα στο Κατάστημα, είναι δυνατόν «να διατηρηθή 

το 'ίδρυμα καρκινοβατών, άλλ' ουδέποτε θέλει δυνηθεί να φθάση εις τον ύψη-

λον αυτού προορισμόν, όστις εστί να αποκόψει βαθμηδόν και κατ' ολίγον άπο 

της Πρωτευούσης και του Πειραιώς τήν ρίζαν της αργίας έξ ής τρέφεται ή 

κακοδαιμονία και γεννάται το έγκλημα»40. 

Χωρίς τους εργατικούς μισθούς πού καλύπτουν περίπου τα μισά έξοδα, 

ή οικονομική βάση του ιδρύματος περιορίζεται. Οί συνδρομές τών εταίρων, 

το ενδιαφέρον τών οποίων επίσης ατονεί μπροστά στις δυσκολίες, δεν άρκοϋν 

ούτε για τα έξοδα διατροφής τών παιδιών, διατροφή αρκετά λιτή ακόμη και 

για οικοτροφεία αυτού του τύπου: στοιχίζει 59 λεπτά τήν ημέρα για κάθε 

τρόφιμο και περιλαμβάνει ψωμί, τυρί και έληές για το μεσημέρι, και για βρα-

δυνό, κρέας, 2 φορές τήν εβδομάδα και τις υπόλοιπες ήμερες όσπρια και λα

χανικά41. 

Πράγματι, μέχρι το τέλος του έτους προσλήφθηκαν άλλοι 18 νέοι πού 

παρουσίασαν τις ί'διες τάσεις απόδρασης. 'Ακόμη δμως και εκείνοι πού άπο-

39. «Έσχηματίσθη και ύποδηματοποιεΐον ένθα εργάζονται περί τους 10 παίδες 
οίτινες Ιμενον αδιάθετοι εις εργασίας. Προσεχώς δε θέλει σχηματισθη και σιδηρουργεΐον, 
ένθα θέλουσι ιδίως έργάζεσθαι οί άτιθασότεροι τών παίδων, ϊνα εντός τοϋ καταστήματος 
έκμανθάνωσι τήν τέχνην ύπο τάς όψεις τών διευθυνόντων». Βλ. έφ. Ποσειδνώ, 13 'Ιουλίου 
1874. 

40. «...πολλοί εκ τών τεχνουργών της πόλεως δεν έδείχθησαν ανεκτικοί εις τάς 
παρεκτροπάς τών παίδων και ταχέως κορεσθέντες άπέπεμπον πολλούς...». Βλ. έφ. 77ο-
σειδών, 7 Μαρτίου 1875. 

41. Σχετικά με τις απόψεις για τήν διατροφή πού ταιριάζει στα ορφανά βλ. Δ. Σ. 
Μπαλάνος, δ.π., σ. 52 πβ. επίσης με το πρόγραμμα διατροφής, για τήν ϊδια περίοδο: Κα
νονισμός τοϋ εν Σμύρνη "Ελληνικού 'Ορφανοτροφείου ίδρνθέντος τον Φεβρονάριον τον 
1870, Σμύρνη 1874, σ. 15. 
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λύθηκαν με καλή διαγωγή δεν συμπλήρωσαν παραμονή στο 'ίδρυμα μεγαλύ

τερη άπο 5 μήνες, μικρό χρονικό διάστημα για τήν απόκτηση τεχνικών γνώ

σεων και τήν αλλαγή των συνηθειών. 

Μέσα σε παρόμοιες συνθήκες είναι πιθανό το Παιδαγωγεΐο να έκλεινε 

αν δεν ενισχυόταν άπο το κληροδότημα της 'Ελένης Ζαννή. Ή διαθήκη της 

δημοσιεύεται το Φεβρουάριο του 1875, είχε συνταχθεί δμως στις 24 Μαΐου 

του 1874, τις ήμερες δηλαδή πού εγκαινιαζόταν το Παιδαγωγεΐο καί, σύμ

φωνα με πληροφορίες πού διοχετεύονται στον τύπο, στην απόφαση της επη

ρεάζεται άπο 3 μέλη της επιτροπής, τους οποίους ορίζει καί εκτελεστές της 

διαθήκης της42. 

Με εξασφαλισμένα τα οικονομικά μέσα και με τήν πείρα ενός έτους, 

ή Εταιρεία θα τολμήσει εκείνες τις θεσμικές αλλαγές πού επιχειρούν να εξα

λείψουν τίς αδυναμίες του εγχειρήματος. Με τροποποίηση του Καταστατικού, 

το Παιδαγωγεΐο μετατρέπεται σε 'Ορφανοτροφείο. Δέχεται πλέον μόνον άπορα 

παιδιά, ηλικίας 8-10 ετών πού έχουν πιστοποιητικό ορφάνιας καί άπο τους 

δύο γονείς ή μόνον άπο τον πατέρα. Ή παραμονή τους στο ίδρυμα προβλέ

πεται μέχρι τήν ηλικία τών 18 ετών. 

Ή τεχνική εκπαίδευση ανατίθεται σε τεχνουργούς πού έχουν το δικαίωμα 

να εγκαταστήσουν τα εργαστήρια τους στο ίδρυμα πληρώνοντας ενα συμβο

λικό ενοίκιο. Ώ ς αντάλλαγμα είναι υποχρεωμένοι να εκπαιδεύουν τα παιδιά 

στην τέχνη τους χωρίς να αμείβονται. Στο σχέδιο του κτιρίου πού εκπονείται 

άπο τον δημοτικό αρχιτέκτονα 'Ιωάννη Λαζαρίμο, λαμβάνεται υπόψη ή εμπει

ρία άπο παρόμοια ιδρύματα, ώστε να ικανοποιούνται ο'ι παιδαγωγικές αρχές 

πού επιτρέπουν τή διαρκή επίβλεψη νέων ατόμων πού διαβιούν σε μαζικούς 

χώρους. Τέλος, Ινας λεπτομερής κανονισμός, σπάνιος στο είδος του, αποτε

λούμενος άπο 540 άρθρα, ρυθμίζει τή συμπεριφορά τών τροφίμων καί τίς 

αρμοδιότητες του προσωπικού. 

Μέσα άπο τίς αλλαγές πού προτείνονται διαγράφεται ή προσπάθεια τών 

εταίρων του Παιδαγωγείου να εφαρμόσουν όλες τίς πρακτικές στις όποιες 

είχε οδηγηθεί ή ευρωπαϊκή εμπειρία μετά άπο αναζητήσεις μισού αιώνα. 

Άπο τήν επανόρθωση πιο αποτελεσματική θεωρείται ή πρόληψη τών κακών 

έξεων, τών ανεπιθύμητων σκέψεων καί τών ανατρεπτικών πράξεων. Στην 

οπτική αυτής της παιδαγωγικής, ή διάπλαση χρηστών χαρακτήρων έγκειται 

κυρίως στο σωστό συνδυασμό τεχνικών, με τήν προϋπόθεση οτι ό εγκλεισμός 

έχει γίνει σε μικρή ηλικία" ή ορθή οργάνωση του χώρου, ό αυστηρός προγραμ-

42. Πρόκειται για τους Π. Ζητουνιάτη, Γ. Καλαμβοκίδη, Β. Στάη. Βλ. Πρακτικά 

Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδρίαση 25ης Φεβρουαρίου 1875: 'Ιστορικό 'Αρχείο Δήμου 

Πειραιώς. 
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ματισμος του χρόνου, δ διαχωρισμός των περιπτώσεων ανάλογα μέ το παρελ

θόν και τη συμπεριφορά του παιδιού, το ιεραρχημένο σύστημα αμοιβών και 

ποινών, ή παροχή στοιχειώδους διδασκαλίας και ή εκμάθηση ενός χειρωνα

κτικού επαγγέλματος συνθέτουν τη φιλοσοφία αυτής τής παιδαγωγικής των 

άπορων πού χαρακτηρίστηκε άπο έναν άπο τους υποστηρικτές της ώς δια

νοητική ορθοπαιδική (orthopédie mentale). 
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