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ΒΑΣΩ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΟ Β' ΜΙΣΟ TOT 19ου ΑΙΩΝΑ 

Έ συμβολή των φιλανθρωπικών εταιρειών στην περίθαλψη τών ορφανών και 

τών περιθο^ριακών παιδιών τών μεγάλων πόλεων του 19ου αιώνα έχει συχνά 

μελετηθεί σε μια απόπειρα να κατανοηθούν οι κοινωνικοί φόβοι πού αναδύθη

καν μέσα άπο τους μετασχηματισμούς της βιομηχανικής κοινωνίας. Οι ανησυ

χίες τών φιλελεύθερων αστών σχετικά με τήν επικινδυνότητα της απροστάτευ

της παιδικής ηλικίας τών πόλεων έχει γίνει προσπάθεια να προσεγγιστούν μέσα 

άπο μια σειρά κειμένων στα όποια αποτυπώνονται οι απόπειρες τών φιλανθρο!)-

πων να διαχειριστούν τα κοινωνικά προβλήματα του 19ου αιώνα. Πηγή έμ

μεση για τήν ανίχνευση τών ιδεολογικών ανησυχιών της εποχής, άλλα και τών 

θεσμών πού επινοήθηκαν, τα κείμενα αυτά έχουν αναδειχθεί σε κύρια πηγή για 

τήν κατανόηση τών κοινωνικών αναπαραστάσεων τών μεσαίων και ανώτερων 

τάξεων για τίς περιθωριακές ομάδες της πόλης. 

Λιγότερο γνωστές παραμένουν έν τούτοις οι παιδαγωγικές πρακτικές πού 

υιοθετήθηκαν για τήν ανατροφή καί, έν μέρει, τήν αναμόρφωση τών παιδιών 

πού οδηγήθηκαν στα 'ιδρύματα. Παρά τήν ποικιλία πού ανιχνεύεται στην κα

ταγωγή τών πρωτοβουλιών πού οδηγούν στή σύσταση τών ορφανοτροφείων 

—ενδιαφέρον ομάδων πολιτών καί δημοτικών συμβουλίων, θρησκευτικότητα, 

συναισθηματικά κίνητρα πού έχουν να κάνουν με τήν προσωπική ιστορία τών 

ιδρυτών, δπως ή απώλεια προσφιλούς προσώπου, ή άτεκνία κ.ά.—, κάποιες κοι

νές συνιστώσες στή λειτουργία τους κάνουν φανερή τή γενική αποδοχή αυτών 

τών κανονιστικών διατάξεων πού αποβλέπουν, μέσα άπο μία δέσμη μέτρων, 

τόσο στην περίθαλψη τών περιπλανο')μενων καί ακηδεμόνευτων άπορων παιδιών 

δσο καί στην έγχάραξη τών κοινά αποδεκτών ηθικών άξιων. 

Ή ίδρυματοποίηση αποτελεί μια ιδιαίτερη φάση στην ιστορία της παιδι

κής περίθαλψης του 19ου αιώνα. Στή φάση αυτή, πού σηματοδοτεί τήν προ-

επιστημονική αντιμετώπιση περιθωριακών παιδιών —άστεγων, φτωχών καί 

ανεπιθύμητων—, πρωταγωνιστούν οι φιλανθρωπικές εταιρείες. ' Η παρουσία τών 

φιλάνθρωπων στο κίνημα σωτηρίας τών περιθωριακών παιδιών στην Ελλάδα 

είναι κυρίαρχη άπο το 1850 περίπου μέχρι τή δεύτερη δεκαετία του 20οΰ αίώ-
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να1. Στον ευρωπαϊκό χώρο, αντίστοιχα, ή περίοδος αιχμής της φιλανθρωπικής 

δράσης τοποθετείται στην τριακονταετία 1830-1860: τότε θα διατυπωθούν οι 

κυριότερες προτάσεις για τη διαχείριση της απροστάτευτης παιδικής ηλικίας 

τών πόλεων, προτάσεις πού διαμορφο^νονται υπό την επιρροή ενός γενικότερου 

κινήματος ηθικοποίησης2. Έ συστηματική οργάνωση τών στατιστικών υπηρε

σιών στις ευρωπαϊκές χώρες τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα έφερε στο 

φώς μια κατηγορία πληθυσμού πού δρούσε στο περιθώριο: τις ομάδες τών άπο

ρων παιδιών πού ζούσαν μακριά άπο τήν οικογενειακή επιτήρηση. Τα ευρήματα 

τών νεαρών στατιστικών υπηρεσιών ανέδειξαν τή σχέση ανάμεσα στις συνθήκες 

κοινωνικής στέρησης καί νεανικής εγκληματικότητας, θέτοντας τους φιλάνθρω

πους μπροστά σε νέα καθήκοντα. Έ αδιαφορία απέναντι στή θρησκεία καί τήν 

ηθικότητα πού παρατηρούνταν σε πολλές ομάδες φτωχών πού δεν υιοθετούσαν 

τις παραδοσιακές οικογενειακές άξιες, ή περιφρόνηση τών κανόνων υγιεινής, ή 

άγνοια γενικότερα τών άξιων του βιομηχανικού πολιτισμού καί ή αποχή από 

το σχολείο, θεωρήθηκαν υπεύθυνα για τήν αθλιότητα μέσα στην οποία ζούσαν 

τα κατώτερα στρώματα. "Ενα γενικότερο ενδιαφέρον για τήν τύχη τών άτυχων 

πλασμάτων εντείνεται στις δεκαετίες του 1830 καί του 1840, για να καταλήξει 

στή σύσταση μιας σειράς φιλανθρωπικών εταιρειών μέ στόχο κυρίως τήν απο

μάκρυνση τών παιδιών άπο τις φαύλες επιδράσεις της αστικής ζωής3. Παρά 

1. Για μια γενική θεώρηση τών φιλανθρωπικών προσπαθειών καί τών ιδρυμάτων πού 
συστάθηκαν στην 'Αθήνα τον 19ο α'ιώνα για τήν περίθαλψη τών άπορων παιδιών καί γυναι
κών βλ. Μαρία Κορασίδου, Οι άθλιοι τών 'Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φι
λανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, 'Αθήνα, Ι.Α.Ε.Ν., 1995. 

2. Οι κυριότεροι θεωρητικοί εκπρόσωποι αύτοϋ του κινήματος φιλανθρωπίας ήταν ό 
Charles Lucas καί ό de Gerando στή Γαλλία, ό Jean Ducpétiaux στο Βέλγιο, ό Johann 
Hinrich Wichern στή Γερμανία καί ή Mary Carpenter στή Βρετανία. 

3. Συχνά οι προσπάθειες αυτές έ'χουν ερμηνευτεί μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο του 
«κοινωνικού ελέγχου» τών ανώτερων καί μεσαίων τάξεων απέναντι στις κατώτερες πού εκ
λαμβάνονται ως επικίνδυνες. Ή ευρέως διαδεδομένη αυτή θέση μεταξύ τών ιστορικών, ιδιαί
τερα τή δεκαετία τοϋ 1970 καί του 1980, αμφισβητείται τελευταία στην αγγλική βιβλιο
γραφία άπο εκείνους πού θεωρούν Οτι μια τέτοια ερμηνεία είναι πολύ θολή καί περιοριστική 
για τήν ερμηνεία τών κινήτρων πού κρύβονται πίσω άπο μια πληθώρα φιλανθρωπικών εται
ρειών μέ αντιτιθέμενους σκοπούς καί συχνά διαταξική υποστήριξη. Υποστηρίζουν οτι ακόμη 
καί αν ή ανησυχία για ενδεχόμενη πολιτική εκτροπή ήταν πιθανή σε περιόδους εθνικών καί 
πολιτικών κρίσεων, καί ή βοήθεια προς τους αδύνατους εμπεριείχε το στοιχείο της πρόλη
ψης κοινωνικών αναταραχών, ή αντοχή τών ιδρυμάτων αυτών στο χρόνο δέν δικαιολογεί 
αυτή τή μονόπλευρη ερμηνεία. Στο πλαίσιο αυτής της κριτικής θεώρησης δίνεται μια ευρύ
τερη σημασία στην έγνοια της φιλανθρωπίας, εκτείνοντας την στην περιοχή της αλληλοβοή
θειας καί της άτυπης ιδιωτικής ενίσχυσης σέ δύσκολες στιγμές μεταξύ γειτόνων, συγγενών 
καί συναδέλφων, ή οποία διαπερνάει δλα τα κοινωνικά στρώματα. Μία παρουσίαση τών από
ψεων αυτών δίνεται στο F. Κ. Frochaska, «Philanthropy», στο F. M. L. Thompson 
(έπιμ.), The Cambridge Social History of Britain 1750-1950, τ. 3, Καίμπριτζ, Cam
bridge University Press, 1990, σ. 357-393, οπού καί σχετική βιβλιογραφία. 
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την ποικιλία των μοντέλων πού υιοθετήθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, 

κοινή ήταν ή πεποίθηση σε δσους δραστηριοποιούνταν στο χώρο της φιλανθρω

πίας για τήν αποτελεσματικότητα τών μεθόδων «κατασκευής» χρήσιμων μελ

λοντικών πολιτών. Οι φιλάνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν δλα τα μέσα πού δρουν 

συνολικά γιά να διδάξουν και να «κατασκευάσουν» μελλοντικούς χρήσιμους ενή

λικες: αυστηρή πειθαρχία, επαγγελματική εκπαίδευση, μύηση στην οικονομία 

μέσω της αποταμίευσης, ηθική διδασκαλία, εκμάθηση συνηθειών υγιεινής. 

Ή μελέτη της εσωτερικής λειτουργίας τών ελληνικών ορφανοτροφείων του 

19ου αιώνα φέρνει στο φώς ένα ειδικό παιδαγωγικό οπλοστάσιο πού είχε επι

νοηθεί και είχε δοκιμαστεί και άλλου για τήν προετοιμασία τών σωμάτων και 

τών ψυχών τών νεαρών πλασμάτων τά όποια κινδύνευαν να στραφούν προς τήν 

εγκληματικότητα, καθώς συνδύαζαν τρεις προϋποθέσεις, 'ικανές να τα οδηγή

σουν στο περιθώριο: είχαν χάσει τους γονείς τους, προέρχονταν από τα φτω

χότερα στρώματα της πόλης και στερούνταν συγγενών πρόθυμων να αναλάβουν 

τήν ανατροφή τους. 

'Αποκομμένος άπο το κοινωνικό και το οικογενειακό του περιβάλλον, ό 

τρόφιμος υποβάλλεται, στο εσωτερικό του ιδρύματος, σέ μια σειρά παιδαγω

γικών πρακτικών πού χαρακτηρίζονται άπο το νόμο της σταθερότητας, της 

έπαναληπτικότητας και της πολλαπλότητας τών μέσων, προκειμένου να εθιστεί 

στην αίσθηση της τάξης και της κανονικότητας, να αποκτήσει υγιείς συνήθειες, 

ηθικές άξιες και τεχνικές δεξιότητες. Διάχυτη είναι ή αντίληψη σέ δλες τις από

πειρες πού πραγματοποιούνται στο χώρο τής περίθαλψης και της επανόρθω

σης δτι τά μόνα εφόδια πού θα μπορούσαν να οπλίσουν το φτωχό ορφανό παιδί 

απέναντι σέ μεγαλύτερη εξαθλίωση είναι ή εργασία και ή πειθαρχία. "Ολες οι 

προσπάθειες επικεντρώνονται αφενός στο να απαλείψουν τις συνέπειες του οικο

γενειακού ή γενικότερα τού κοινωνικού περιβάλλοντος τού παιδιού υπό τήν επιρ

ροή τού οποίου είχαν διαμορφωθεί οι αντιλήψεις και οι συνήθειες του πριν τήν 

εισαγωγή του στο ίδρυμα, και αφετέρου να διαπαιδαγωγήσουν μέ τέτοιες αρ

χές τα φτωχά παιδιά ώστε να προετοιμάσουν εκείνες τις ψυχικές υποδοχές και 

τις σωματικές αντοχές πού θα προσδώσουν στους μελλοντικούς ενήλικες τα χα

ρακτηριστικά πού τους ταιριάζουν: υπακοή στους νόμους, μια ταπεινή κοινω

νική θέση, ενα επάγγελμα πόλεως, συνήθως τεχνίτη για τα αγόρια καί υπηρέ

τριας για τα κορίτσια. 

Κοινές συνιστώσες καί παραλλαγές στο θέμα τής έγχάραξης τών ηθικών 

στάσεων, τών δεξιοτήτων καί τών αναμενόμενων συμπεριφορών είναι δυνατόν 

να εντοπιστούν τόσο στα κανονιστικά, απολογητικά καί πανηγυρικά κείμενα 

πού δημοσιεύουν εταιρείες καί αδελφότητες πού διοικούν τά ορφανοτροφεία —κα

ταστατικά ίδρυσης, εσωτερικοί κανονισμοί, ετήσιες λογοδοσίες καί αναμνη

στικές εκδόσεις—, οσο καί στα αρχεία τών ιδρυμάτων πού διασώζουν μερικές 

όψεις τής καθημερινής ζωής τών ορφανών. Στα πρώτα ανιχνεύονται οι προθέ-
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σεις και οι αρχές πού διαπνέουν τις φιλανθρωπικές απόπειρες, όπως εκφράζον

ται μέσα άπα ενα λόγο κανονιστικό, ενώ στα δεύτερα θα αναζητήσουμε τις ρωγ-

μές, τις άναντιστοιχίες και τις αποκλίσεις άπο τους επιθυμητούς στόχους των 

κανονικοτήτων4. 'Από το ευρύ φάσμα των θεμάτων πού αναφέρονται στους κα

νονισμούς, θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε τρία κυρίως: την εργασία, την 

επιβολή της πειθαρχίας και το σύστημα αμοιβών και ποινών. 

Έ συγκριτική ανάλυση τών εσωτερικών κανονισμών πού διεΐπαν τήν καθη

μερινή ζωή τών τροφίμων προέρχεται άπο επτά ιδρύματα πού δημιουργήθη

καν το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα —με ιδιαίτερη πυκνότητα άπο τήν πέμ

πτη μέχρι τήν έβδομη δεκαετία— στην 'Αθήνα, τον Πειραιά, τήν Ερμούπολη 

και τή Σμύρνη. Ά ν και οι πρωτοβουλίες για τήν ίδρυση τών ορφανοτροφείων 

ανιχνεύονται σε τρεις διαφορετικούς χώρους— τα δημοτικά συμβούλια, τις ομά

δες πολιτών πού συστήνουν φιλανθρωπικές εταιρείες και, σέ μία μοναδική πε

ρίπτωση, στο Πατριαρχείο—, οι βασικές αρχές πού διέπουν τή λειτουργία τους 

εγγράφονται σέ Ινα κοινό λόγο, ή αποκωδικοποίηση του οποίου μας επιτρέπει 

να προσεγγίσουμε άπο μια διαφορετική, άπο τις ώς τώρα γνωστές, πλευρά τή 

στάση του κοινωνικού σώματος απέναντι στα περιθωριακά παιδιά τον προηγού

μενο αιώνα. 

Το δυναμικό τών ορφανοτροφείων τον προηγούμενο αιώνα κυμαινόταν άπο 

25 παιδιά, συνήθως τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, μέχρι 200 μέ 250 παι

διά στην καλύτερη περίπτωση. Πρόκειται για αριθμούς πού βρίσκονται αρκετά 

μακριά άπο τους αντίστοιχους τών ευρωπαϊκών ιδρυμάτων. Θα πρέπει δμως να 

διευκρινίσουμε οτι τα ιδρύματα αυτά δεν στέγαζαν αποκλειστικά ορφανά παι

διά. Ά ν και οι Οροι εισδοχής τών ορφανών, όπως αναφέρονται στα καταστα

τικά σύστασης τών φιλανθρωπικών εταιρειών και αδελφοτήτων, ήταν αυστη

ροί και αναφέρονταν μέ αποκλειστικότητα στην ορφάνια, συνήθως και άπο τους 

δύο γονείς, στα ηλικιακά όρια, πού ποίκιλλαν μεταξύ 5 και 7 χρόνων κατά 

περίπτωση, και τήν απορία, πού θα πιστοποιεΐτο μέ ορισμένο, αντικειμενικό 

τρόπο, κάποιες εξαιρετικές διατάξεις ή άρρητες πρακτικές επέτρεπαν και τήν 

4. Στη μελέτη αύτη στηρίζομαι στα καταστατικά 'ίδρυσης, τους κανονισμούς εσωτε
ρικής λειτουργίας, τις ετήσιες λογοδοσίες και τις πανηγυρικές εκδόσεις τών ορφανοτροφείων: 
Γεωργίου καί Αικατερίνης Χατζηκώνστα, πού ιδρύθηκε στην 'Αθήνα το 1856, του Ζαν-
νείου 'Ορφανοτροφείου Πειραιώς, πού άρχισε να λειτουργεί άπο το 1875, του 'Ορφανοτρο
φείου Θηλέων 'Ιωάννου καί Μαριγοΰς Χατζηκυριάκου πού ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1889, 
τοϋ Άμαλίειου 'Ορφανοτροφείου Κορασιών, πού Ιδρύθηκε στην 'Αθήνα το 1855, του 'Ορφα
νοτροφείου Θηλέίον τών αδελφών Μπαμπαγιώτου, πού ιδρύθηκε στην Ερμούπολη το 1874, 
τοϋ Δημοτικού 'Ορφανοτροφείου 'Αρρένων Έρμουπόλεως πού ιδρύθηκε το 1855, τοϋ Έλ-
ληνικοΰ 'Ορφανοτροφείου Σμύρνης, που ιδρύθηκε το 1870 καί στο όποιο λειτουργοΰσαν τμή
ματα αρρένων, θηλέων και νηπίων. 
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εισαγωγή παιδιών πού δέν συγκέντρωναν αυτές τις προϋποθέσεις: παιδιά νό

θα5, παιδιά άστεγα, πού περιπλανούνταν στην πόλη και δδηγοΰνταν στο 'ίδρυ

μα άπο την αστυνομία6, παιδιά πού οι γονείς τους είχαν καταδικαστεί σε φυ

λάκιση, ή τέλος παιδιά άπο ευπορότερα στρώματα πού γίνονταν δεκτά στο ορ

φανοτροφείο ως υπότροφα, των οποίων ό ένας άπο τους δύο γονείς ήταν εν 

ζωη άλλα αδυνατούσε ή δέν επιθυμούσε να αναλάβει τήν ανατροφή του παιδιού 

του. Ή δημιουργία νέας οικογένειας, οπού το παιδί άπο προηγούμενο γάμο 

ήταν ανεπιθύμητο, φαίνεται οτι ήταν ό κυριότερος λόγος πού έκανε τους γο

νείς να καταφεύγουν σ' αυτή τή λύση. "Ετσι, έκτος άπο τήν περίθαλψη των 

ορφανών, τα ορφανοτροφεία καλούνταν να καλύψουν και άλλες ανάγκες: να εξα

φανίσουν άπο τή θέα της πόλης τις ενοχλητικές παρουσίες πού υπογράμμιζαν 

οτι ή οδός προς τήν πρόοδο δέν ήταν άνέφελη ή να προσφέρουν λύσεις εξομά

λυνσης του οικογενειακού βίου σέ περιπτώσεις ανεπιθύμητων παιδιών7. Ή συγ

κέντρωση παιδιών άπο διαφορετικά περιβάλλοντα στον ϊδιο χώρο πιθανόν να 

αύξανε τους φόβους για απόκτηση κακών συνηθειών στα ορφανά και να συνέ

βαλλε στή μεγαλύτερη αυστηρότητα τών κανονισμών8. 

5. Το Ελληνικό 'Ορφανοτροφείο Σμύρνης δέν δέχεται ορφανά «διεφθαρμένων γονέων 

και μεμυημένα της διαφθοράς αυτών», λειτουργεί όμως και ώς έκθετοτροφείο άν και κάτι 

τέτοιο δέν διακρίνεται σαφώς στους στόχους του. Στο άρθρο 10 του κανονισμού αναφέρεται: 

«Παν προσαγόμενον βρέφος άνευ επιθέτου υπάρχον λαμβάνει τοϋτο υπό της εφορίας ουδέ

ποτε δέ επιτρέπεται να γίνεται μνεία οτι ήτο έγκαταλελειμμένον, ουδέ γίνεται ή ελαχίστη 

διάκρισις, καθότι πάντα τα εν τω Καταστήματι θεωρούνται και αναγνωρίζονται ώς νόμιμα 

ορφανά», Βλ. Κανονισμός τοϋ εν Σμύρνη Ελληνικού 'Ορφανοτροφείου ίδρυθέντος τον Φε-

βρονάριον τοϋ 1870, Σμύρνη 1874, σ. 4. 

6. «Άναγκαστικώς δέ υποχρεούνται ύπο τοϋ Δοιικητικοϋ Συμβουλίου και εισάγονται 

εν τω 'Ορφανοτροφείο) ο'ι ανέστιοι και οί άλητεύοντες εν Πειραιεϊ παίδες, εϊτε ορφανοί τύ-

χωσιν οντες είτε μή». Βλ. Καταστατικον της Φιλανθρωπικής 'Εταιρείας τον Παιδαγωγείου 

τών άπορων παίδων μετονομασθέντος Όρφανοτροφεϊον 'Ελένης Νικήτα Ζάνη. Έγκαινια-

σθέντος rfj 20rj Μαΐου 1875, Πειραιάς 1875, σ. 6. 

7. Στο Μητρώον 'Ορφανών τοϋ αρχείου τοϋ Ζαννείου 'Ορφανοτροφείου Πειραιώς απο

τυπώνεται αρκετά καλά αυτή ή συνύπαρξη τών διαφορετικών προελεύσεων. Για παράδειγμα, 

το 1879, στο μητρώο ορφανών είναι εγγεγραμμένοι 73 ορφανοί, 4 νόθοι, 14 υπότροφοι και 

8 άστεγα παιδιά πού είχαν συλληφθεί άπο τήν αστυνομία. 

8. Ή συγκέντρωση ορφανών, νόθων και παιδιών τοϋ δρόμου κάτω άπο τήν ϊδια στέγη 

θεωρείται οτι ακυρώνει στην πράξη τα οφέλη της παιδαγωγικής πού εφαρμόζεται στα ιδρύ

ματα και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται. Σύμφωνα μέ τον de Gerando, θεωρητικό 

της 'ιδρυματικής περίθαλψης, ό συγχρωτισμός τών διαφορετικών περιπτώσεων ευθύνεται για 

τήν αδυναμία εφαρμογής μιας εξειδικευμένης παιδαγωγικής κατά περίπτωση. Συστήνει το 

διαχωρισμό τών περιπτώσεων σέ ειδικές πτέρυγες ανάλογα μέ τήν προέλευση, τήν ηλικία 

και το χαρακτήρα: στα ορφανά ταιριάζει μια ήπια παιδαγωγική πού θα ενισχύσει τήν ψυχή 

τους ένώ για εκείνα πού προέρχονται άπο το δρόμο και έχουν ήδη αποκτήσει κακές συνή

θειες προτείνει μια πιο αυστηρή επιτήρηση μέ στόχο το ξερίζωμα τών παθών καί τών κα-
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'Εκπαίδευση καί εργασία 

Ή εργασία αποτελεί βασική συνιστώσα της παιδαγωγικής πού εφαρμοζόταν 

στα ιδρύματα. Ή άξια πού αποδίδεται στη χειρωνακτική εργασία συνδέεται 

τόσο με τή φροντίδα για απόκτηση μιας επαγγελματικής δεξιότητας δσο καί 

με τήν επιβολή μιας πειθαρχίας του σώματος. Ή καθημερινή εξάσκηση τών 

παιδιών στα εργαστήρια πού λειτουργούσαν στο 'ίδρυμα πίστευαν δτι θα τους 

εξασφάλιζε μια οικονομική ανεξαρτησία και θα προετοίμαζε τήν κοινωνική έν

ταξη τους στον κόσμο τών εργατών. Ή εκμάθηση ενός επαγγέλματος θα τους 

απομάκρυνε από τους κινδύνους της αεργίας καί της περιθωριακότητας, συγ

χρόνως όμως θα προετοίμαζε το σώμα καί το πνεύμα τους για το μελλοντικό 

τους ρόλο. Οι θεωρητικοί της ιδρυματικής περίθαλψης υποστήριζαν δτι ή ερ

γασία δημιουργεί συνήθειες τάξης καί κανονικότητας, επιβάλλοντας στα σώ

ματα τών παιδιών μια ακριβή πειθαρχία, ασκεί τή σωματική τους αντοχή, συ

νηθίζοντας τα στην καταπόνηση καί τή σκληρή δουλειά, ενώ παράλληλα λει

τουργεί ως μέσο «ηθικής υγιεινής»9. 
,νΑν καί στους στόχους πού αναφέρονται στα καταστατικά ίδρυσης τών ορ

φανοτροφείων ή εκμάθηση ένος επαγγέλματος κατέχει ισότιμη θέση με τήν 

παροχή σχολικής εκπαίδευσης, ό χρόνος πού αφιερώνεται στην τελευταία είναι 

πολύ περιορισμένος. Ή εκμάθηση τών «βιοφελών επιτηδευμάτων» κατέχει σα

φώς σημαντικότερη θέση τόσο στο λόγο τών κανονισμών δσο καί στο πρό

γραμμα τών ιδρυμάτων. Στο ημερήσιο πρόγραμμα τών περισσότερων ορφανο

τροφείων ή σχολική εκπαίδευση προορίζεται μόνο για τα μικρότερα παιδιά —τα 

μεγαλύτερα απασχολούνται χειρωνακτικά Ολη τή διάρκεια της ημέρας—, ενώ 

ό χρόνος πού καλύπτει δεν ξεπερνάει τις δύο με τρεις ώρες, συνήθως άπο τις 

8 εως τις 11 π.μ. Το περιεχόμενο της σχολικής εκπαίδευσης, πού προσφέρεται 

στο εσωτερικό τών ιδρυμάτων άπο ενα δάσκαλο πού προσλαμβάνεται ειδικά για 

το σκοπό αυτό, ποικίλλει τόσο άπο ίδρυμα σε ίδρυμα δσο καί μέσα στο χρόνο. 

Σε γενικές γραμμές παρατηρείται δτι δσο προχωρούμε στα χρόνια καταβάλλε

ται προσπάθεια να αποκτούν οί τρόφιμοι γνώσεις πλήρους δημοτικού σχολείου, 

ενώ στα πρώτα χρόνια ίδρυσης τών ορφανοτροφείων οί αξιώσεις αρκούνταν 

στην απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων —γραφής, ανάγνωσης καί εκτέλεσης τών 

τεσσάρων πράξεων της αριθμητικής. 'Ιδιαίτερη σημασία δινόταν πάντα στην 

ηθική διδασκαλία καί τήν ιερή κατήχηση10. 

κών επιρροών. Βλ. M. de Gerando, De la bienfaisance publique, τ. A', Βρυξέλλες 1839, 
σ. 285 κ.έπ. 

9. Για τις σωματικές καί ηθικές επιπτώσεις της χειρωνακτικής εργασίας στους τρο
φίμους τών ιδρυμάτων βλ. στο ϊδιο, σ. 436. 

10. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα της σημασίας πού αποδίδεται τόσο στην εκμάθηση 
τών τεχνών δσο καί στη σχολική εκπαίδευση στα πρώτα χρόνια ίδρυσης τών ορφανοτρο-
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'Ακόμη δμως καί στην περίπτωση πού ή σχολική εκπαίδευση ανταποκρι

νόταν στο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου, θα έπρεπε να προσαρμόζεται 

στις ιδιαίτερες ανάγκες των τροφίμων καί στην επαγγελματική ειδίκευση πού 

είχε επιλέξει το 'ίδρυμα. Πρόκειται για μια στοιχειώδη εκπαίδευση πού απευ

θύνεται σε πτωχά παιδιά πού δεν θα συνέχιζαν τις σπουδές τους: θα έπρεπε 

επομένως να αποκτήσουν μόνο εκείνες τις γνώσεις πού θα τους ήταν απαραί

τητες για να ασκήσουν το επάγγελμα για το όποιο τα προόριζαν. Για τις τρο

φίμους του Άμαλίειου, για παράδειγμα, ή στοιχειώδης αυτή εκπαίδευση εξει

δικεύεται ως έξης: «Έκ δε τών γνώσεων καί έργων θέλουν διδάσκεσθαι δσα 

συντελοΰσιν εις το νά άναδείξωσιν αύτας φιλόπονους καί φρόνιμους της οικίας 

οικονόμους, καί χρησιμωτάτας εις τήν κοινωνικήν τάξιν, εις ην προορίζονται, 

καί ίδίοος εις τήν άτυχη μεσαίαν τάξιν του φιλόπονου καί εργατικού λαοΰ... 

"Οθεν έκ μεν τών γραμμάτων θέλουσι μανθάνει ού μόνον το άναγινώσκειν ελευ

θέρως καί γράφειν, άλλα καί το να λαλώσιν ορθώς καί να γράφωσιν όπωσουν 

με όρθογραφίαν, καί να έννοώσι καλώς τήν καθαρώς λαλουμένην έλληνικήν, τα 

αναγκαιότερα της πρακτικής αριθμητικής προς μάθησιν καί τήρησιν τών οικια

κών κατάστιχων, τα κυριώτατα συνοπτικής γεωγραφίας καί ιστορίας καί μά

λιστα τα της Ελλάδος»11. Γιά τα αγόρια πού προορίζονταν για τεχνικά επαγ

γέλματα ιδιαίτερη σημασία δινόταν στή διδασκαλία της ιχνογραφίας, απαραί

τητη στην ξυλουργική, τή σιδηρουργία καί τή ραπτική. 'Οποιαδήποτε όμως καί 

αν ήταν ή ιδιαίτερη έμφαση πού δινόταν σε ορισμένες πλευρές της σχολικής 

γνώσης, ή εκπαίδευση στα ορφανοτροφεία δεν έπρεπε να ξεπερνάει έ'να όριο, 

το όποιο καθορίζεται άπο τήν κοινωνική θέση πού αναμένεται να καταλάβουν 

τα ορφανά μετά τήν εξοδό τους. Παρά τή στοιχειώδη μορφή στην οποία περιο

ριζόταν αυτή ή εκπαίδευση για φτωχά παιδιά, διατυπώνονταν συχνά φόβοι μή

πως τους δημιουργήσει φιλοδοξίες υψηλότερες άπο τον προορισμό τους. Μέρος 

μιας ευρύτερης δέσμης άρχων, ή εκπαίδευση δεν έπρεπε να καλλιεργεί «εις 

τάς άπαλάς καρδίας καί τάς αθώας ψυχάς τών παίδων τούτων ιδέας αντιβαί

νουσας εις τον προορισμόν των»12. 

Σε σύγκριση με τή σχολική, ή επαγγελματική εκπαίδευση κατέχει ση-

φείων, δίνεται στον οργανισμό τοΰ 'Ορφανοτροφείου Γεωργίου καί Αικατερίνης Χατζηκών
στα (1858): «οι τρόφιμοι αύτοϋ διδάσκονται χειρωνακτικάς τέχνας οίον τήν σιδηρουργικήν, 
τήν ξυλουργικήν και τήν ραπτικήν, τήν σκυτοτομικήν καί τήν υφαντικήν. Έκτος δέ τούτων 
διδάσκονται τήν άνάγνωσιν, τήν γραφήν, τάς άναγκαιοτέρας πράξεις της αριθμητικής, τήν 
ίχνογραφίαν καί τήν ίεράν κατήχησιν». Όρφανοτροφεΐον Γεωργίου καί Αικατερίνης Χατζη
κώνστα 1856-1908, 'Αθήνα 1908, σ. 26. 

11. Βλ. Κανονισμός Φιλανθρωπικής Κοριών Εταιρίας τοΰ Άμαλιείου 'Ορφανοτρο
φείου, 'Αθήνα 1856, σ. 5 καί 'Οργανισμός της εν 'Αθήναις Φιλανθρωπικής Κυριών 'Εται
ρίας, 'Αθήνα 1882, σ. 5. 

12. Βλ. στο ίδιο. 
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μαντικότερη θέση τόσο στη φιλοσοφία οσο και στο πρόγραμμα των ορφανοτρο

φείων. Εξειδικευμένη κατά φύλα, υπακούει σε λεπτομερείς προδιαγραφές και 

απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο ημερήσιο πρόγραμμα των ορ

φανών. Στα περισσότερα ορφανοτροφεία του 19ου αιώνα τα εργαστήρια των 

τεχνιτών λειτουργούσαν στο εσωτερικό τών ιδρυμάτων. Χώροι πού είχαν κτι

στεί ειδικά για το σκοπό αυτό στον περίβολο τών Ιδρυμάτων νοικιάζονταν σε 

τεχνίτες της πόλης, οί όποιοι εγκαθιστούσαν εκεί τα εργαστήρια τους και έπαιρ

ναν εξωτερικές παραγγελίες, μέ την υποχρέωση, ως αντάλλαγμα, να εκπαι

δεύουν ορισμένο αριθμό ορφανών. "Αλλοτε πάλι δέν πλήρωναν ενοίκιο, αντίθετα 

πληρώνονταν για να μαθαίνουν την τέχνη στα παιδιά. Στα συμβόλαια πού υπο

γράφονταν μεταξύ τών τεχνιτών και τών μελών τών διοικητικών συμβουλίων, 

αναφέρονταν, έκτος άπό τους οικονομικούς ορούς, και θέματα παιδαγωγικής 

δπως ό τρόπος επίβλεψης τών ορφανών και ή ρύθμιση της συμπεριφοράς τών 

«εργοστασιαρχών». Οικονομικές στενότητες ή άλλοι λόγοι οδηγούσαν κάποτε 

τα μέλη τών φιλανθρωπικών εταιρειών να εκχωρούν σε τεχνίτες το δικαίωμα 

ανέγερσης εργαστηρίων μέσα στο ίδρυμα, δπως συνέβη στο Ζάννειο ορφανοτρο

φείο αρρένων στον Πειραιά, το διάστημα 1878-188213. Έ υιοθέτηση παρό

μοιων λύσεων επιβεβαιώνει την έμμονη στην αντίληψη του ορφανοτροφείου ώς 

χώρου κλειστού και αποκομμένου από τον εξωτερικό κόσμο. Ό συγχρωτισμός 

τών παιδιών μέ τον κόσμο της εργασίας και τους ανθρώπους της αγοράς φο

βούνταν δτι θα τους επηρέαζε αρνητικά και θα παρεμπόδιζε την αυστηρή επι

τήρηση τους14, αν και δέν έλειπαν οι φωνές πού επεσήμαιναν τους κινδύνους 

πού θά επέφερε αύτη ή απομόνωση σέ νέους ανθρώπους, άπειρους και ανυπο

ψίαστους άπό τους κινδύνους πού επρόκειτο να αντιμετωπίσουν μετά την απο

φοίτηση τους, πού προβλεπόταν συνήθως στην ηλικία τών 16 ετών15. "Ετσι, οι 

13. Στην περίπτωση αυτή οί τεχνίτες είχαν το δικαίωμα χρήσης τών εργαστηρίων 
για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

14. «Δέν πρέπει άλλως να λησμονήται δτι ή εισαγομένη προς έκμάθησιν τέχνη δέον 
να διδάσκεται εντός του ιδρύματος, διότι ή αποστολή τροφίμων είς εξωτερικά εργαστήρια, 
προς έκμάθησιν τέχνης, έχει, παρ' ήμϊν τουλάχιστον, πολλά τα τρωτά, ού μόνον διότι οί 
τρόφιμοι στερούνται ούτω της ανθρωπιστικής και σχολικής μορφώσεως, ήτις είναι απαραί
τητος, άλλα και διότι συνήθως υποβάλλονται υπό τών εργοστασιαρχών εις εργασίας δυσα
ναλόγους προς τήν ήλικίαν και δύναμιν αυτών στερούμενοι δ' επιβλέψεως υπόκεινται εις 
κινδύνους τών κακών συναναστροφών, και φέροντες ε'ξωθεν κακάς συνηθείας συντελοϋσιν 
είς χαλάρωσιν τής τάξεως τοΰ σχολείου», σημειώνει ό Δ. Σ. Μπαλάνος ό όποιος είχε εργα
στεί ώς διευθυντής στο 'Ορφανοτροφείο Χατζηκώνστα στις αρχές του 20οΰ αιώνα. Βλ. 
Δ. Σ. Μπαλάνος, Ή περίθαλψις τών ορφανών εν τω ελλψικώ κράτει, 'Αθήνα 1919, σ. 66. 

15. Ή ΈφημερΙς τών Κυριών σέ μιά σειρά άρθρων καυτηριάζει τήν εκπαίδευση πού 
παρέχει ή διοίκηση τοϋ Άμαλίειου στις ορφανές ώς πολυτελή. 'Υποστηρίζει δτι ή παρα
μονή τους στο ίδρυμα δέν τις προετοιμάζει για τον υπηρετικό βίο και άλλα πρακτικά επαγγέλ
ματα τής αγοράς. Μόνο ή τεχνική μόρφωση και ή γνώση τών κινδύνων θά σώσει τις άπει-
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μετακινήσεις των τροφίμων έκτος του ιδρύματος αποφεύγονταν στις περιπτώ

σεις όμως πού κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, λεπτομερείς διατάξεις καθόριζαν τον 

ακριβή χρόνο τών μετακινήσεων και τον τρόπο επίβλεψης: «μετακινούνται στοι-

χηδον εν σιωπή ύπο τήν έπίβλεψιν του μάστορη»16, αναφέρεται στον κανονι

σμό του ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα. Για τήν καλή φήμη του ιδρύματος, οι 

ορφανοί όφειλαν να παρουσιάζουν ενα αξιοπρεπές θέαμα στην πόλη. 

Τα εργαστήρια πού λειτουργούσαν μέσα στο ίδρυμα είχαν σχέση με τα 

επαγγέλματα για τα όποια προορίζονταν οι ορφανοί: πρόκειται σχεδόν πάντα 

για ενα επάγγελμα τεχνίτη για τα αγόρια, συνήθως ξυλουργού, σιδηρουργού, 

ράφτη ή υποδηματοποιού, πού συναντάμε στα περισσότερα ιδρύματα, ενώ σπα

νιότερα αναφέρονται, ως λιγότερο επιτυχημένα, εκείνα του καθεκλοποιοϋ, του 

κλειθροποιοΰ, τού έφαπλωματοποιοΰ, του βιβλιοδέτη ή του υφαντή. 'Απόπει

ρες πού έγιναν για να εισαχθούν και άλλες τέχνες, όπως αυτή του κηπουρού ή 

του τυπογράφου για παράδειγμα, δεν απέδωσαν17. 

Εργαστήρια κεντητικής, πλεκτικής, ποικιλτικής (προετοιμασία προικιών) 

ή ραπτικής φορεμάτων καί άσπρορρούχων πού διευθύνονταν άπό μοδίστρες, λει

τουργούσαν στα ορφανοτροφεία θηλέων, καθώς οι ορφανές προορίζονταν για 

οικονόμοι, υπηρέτριες ή μοδίστρες18. Ή συμμετοχή τών ορφανών κοριτσιών 

ρες δεκαεξάχρονες άπό «το δρόμο της κακίας». Προτείνει, να οδηγούνται οί ορφανές στην 

αγορά «όπως έθισθώσιν εις τήν διάκρισιν τών υγιών και καταλλήλων δι' εκαστον έδεσμα 

τροφίμων», να επισκέπτονται συχνά το έκθετοτροφεϊο για να μαθαίνουν να περιποιούνται 

τα βρέφη καί να εισαχθούν περισσότερες τέχνες πού θα αυξήσουν τους πόρους τοϋ κατα

στήματος. Βλ. μεταξύ άλλων «Τις ό προορισμός τών εν τω Άμαλιείω άνατρεφομένων», 

Έφημερϊς τών Κυριών, τχ. 63 (1888), σ. 6, «Καί πάλιν περί τών ορφανών», δ.π., τχ. 97 

(1889), σ. 1. 

16. "Οταν οί ορφανοί πλησιάζουν στην απόλυση τους, καλό είναι να συνοδεύουν τον 

μάστορα σε εξωτερικές εργασίες: «δπως ερχωνται καί ούτοι εις έπαφήν μετά της κοινωνίας 

καί λαμβάνο^σιν πεΐραν της μετά τών άλλων ανθρώπων συμπεριφοράς καί τών μετ' αυτών 

συναλλαγών. Όφείλουσιν δμως οί έργοστασιάρχαι να έπαναφέρωσιν αυτούς αύθις εις το Ό ρ -

φανοτροφεΐον, ουδέποτε δέ να μεταχειρίζωνται αυτούς εις τάς οίκιακάς των υποθέσεις, δί-

κην υπηρετών». Βλ. Κανονισμός της 'Εσωτερικής 'Υπηρεσίας τον 'Ορφανοτροφείου Γεωρ

γίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα, 'Αθήνα 1900, σ. 13. 

17. Μεγαλύτερη επαγγελματική επιλογή πρόσφεραν τά ορφανοτροφεία Χατζηκώνστα 

καί Ζάννειο, δπου λειτουργούσαν, τη δεκαετία τοϋ 1880, εργαστήρια ραπτικής, υποδηματο

ποιίας, ξυλουργικής καί σιδηρουργικής, ενώ στο ορφανοτροφείο αρρένων τοϋ δήμου Έρμου -

πόλεως, έκτος τών παραπάνω, λειτούργησαν για ενα διάστημα καί εργαστήρια καθεκλοποιίας 

καί έφαπλωματοποιίας. Τα πιο μεγάλα καί οργανωμένα εργαστήρια φαίνεται δτι ήταν τά 

ατμοκίνητα σιδηρουργεΐα καί ξυλουργεία πού λειτουργούσαν στο ορφανοτροφείο Χατζηκών

στα καί στο Ζάννειο. 

18. Στο Άμαλίειο αναφέρεται δτι είχε εισαχθεί το 1888 ή διπλογραφία καί ή κατα-

στιχογραφία, χρήσιμη σε υπαλλήλους εμπορικών καταστημάτων καί σε οικονόμους. Βλ. «Το 

Άμαλίειον Όρφανοτροφεΐον», ΈφημερΙς των Κυριών, τχ. 57 (1888), σ. 1. 
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στην καθημερινή εργασία του ιδρύματος θεωρείτο ότι συμπλήρωνε τήν εκπαί

δευση τους: «δια να διδάσκονται καί νά συνειθίζωσιν εις τάς οίκιακάς εργα

σίας»19. Σύμφωνα με εβδομαδιαία προγράμματα πού άναρτώντο στο κατάστη

μα, οι μεγαλύτερες ορφανές αναλάμβαναν εναλλάξ συγκεκριμένη υπηρεσία —πλύ

σιμο, καθαριότητα, μαγείρεμα, σιδέρωμα—, τήν ώρα πού οι υπόλοιπες απασχο

λούνταν με το ράψιμο. Δεν έλειπαν εν τούτοις οί περιπτώσεις όπου καί τα αγό

ρια ασχολούνταν με αυτές τις εργασίες, όταν το συμβούλιο έκρινε Οτι θα έπρεπε 

να εξοικονομηθούν πόροι άπο τους μισθούς των υπαλλήλων20. 

Ό χρόνος απασχόλησης στα εργαστήρια ποίκιλλε ανάλογα με τήν ηλικία. 

Τα μεγαλύτερα ορφανά, όσα είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο των σχολικών γνώ

σεων, απασχολούνταν αποκλειστικά με τήν εκμάθηση της τέχνης, ενώ τα μι

κρότερα αφιέρωναν άπο 4 έως 6 ώρες τήν ημέρα στο εργαστήριο σύμφωνα μέ 

το πρόγραμμα21. Τά ωράρια εργασίας ήταν σκληρά, καθώς ακολουθούσαν τους 

ρυθμούς της βιομηχανικής εργασίας της εποχής, ιδιαίτερα για τά αγόρια πού 

δούλευαν όλη τήν ήμερα, μερικές φορές και τή νύκτα. Για παράδειγμα στο Ζάν-

νειο ορφανοτροφείο τά παιδιά ηλικίας πάνω άπο 12 ετών «οδηγούνται υπό του 

άρχιτεχνίτου εις τάς εργασίας των καί υποχρεούνται εις έργασίαν άπο της ανα

τολής του ηλίου μέχρι της δύσεως αύτοϋ... Κατά τον χειμώνα οί ήμίσεις εκ 

τών εργαζομένων παίδων εις το σιδηρουργεΐον θέλουσι έργάζεσθαι εναλλάξ καί 

κατά τάς νυκτερινάς ώρας καθ' ας αϊ έργασίαι παύουσι»22, Οπως αναφέρουν οί 

όροι του συμβολαίου πού είχε υπογράψει ό σιδηρουργός Χ. Παπαϊωάννου μέ 

το διοικητικό συμβούλιο τού ιδρύματος το 1878. Στο ορφανοτροφείο Χατζη

κώνστα, το 1879, οί ορφανοί εργάζονται «μέχρι της 9ης μ.μ., τουλάχιστον, 

όπως έξοικειώνωνται [...] μετά της νυκτερινής ταύτης εργασίας, εις ην θά ύπό-

19. Δημοσία διαθήκη, Καταστατικοί' καί Κανονισμός τον ορφανοτροφείου τών αδελ
φών Μπαμπαγιώτον, σ. 39. 

20. Βλ. για παράδειγμα τον κανονισμό του ελληνικού ορφανοτροφείου Σμύρνης: «Ου
δείς υπηρέτης ή υπηρέτρια είσί παραδεκτοί εντός του Καταστήματος, άλλ' άπασα ή υπηρε
σία εκτελείται ύπ' αυτών τών ιδίων παίδων». Κανονισμός τοϋ εν Σμύρνη 'Ελληνικού 'Ορφα
νοτροφείου ίδρνθέντος τον Φεβρουάριον τον 1870, Σμύρνη 1874, σ. 9. 

21. Ό χρόνος έναρξης καί παύσης της εργασίας οριζόταν μέ ακρίβεια στους κανονι
σμούς. Στο Άμαλίειο για παράδειγμα: «...άπο της 10ης ώρας π.μ. τα κοράσια ασχολούνται 
εις εργόχειρα μέχρι της 12ης παρά 1/4, ότε ό κώδων καλεί αυτά να εύπρεπισθώσι πριν ή 
είσέλθωσιν εις το έστιατόριον δια το γεΰμα... Άπο της 2ας ώρας μ.μ. μέχρι της 5ης καί 1/4 
καταγίνονται είς τά διάφορα εργόχειρα, κατόπιν δ' ετοιμάζονται δια το δεϊπνον, τοϋ οποίου 
ή τακτική ώρα είναι ή 6η μ.μ.», Κανονισμός της εσωτερικής διοικήσεως τοϋ εν 'Αθήναις 
Έθνικοϋ 'Ορφανοτροφείου τών Κορασιών, 'Αθήνα 1881, σ. 5. 

22. Πρακτικά τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοϋ Ζάννειου ορφανοτροφείου Πειραιώς, 
συνεδρίαση της 14ης 'Οκτωβρίου 1878. Συμφωνία μεταξύ τοϋ Δ.Σ. τοϋ ορφανοτροφείου 
καί τοϋ Χρ. Παπαϊωάννου, σιδηρουργοΰ. Βρίσκονται στο αταξινόμητο αρχείο τοϋ 'Ορφα
νοτροφείου. 
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κείνται, όταν άποφοιτήσο:>σι»23. Θα πρέπει εν τούτοις να σημειώσουμε οτι ανα

φορές σε τόσο σκληρά ωράρια εργασίας έχουμε για τήν έβδομη και την ογδόη 

δεκαετία του 19ου αιώνα, ενώ στις αρχές του 20οΰ οί εργάσιμες ώρες δεν ξε

περνούν τις 8 τήν ημέρα. Στην κριτική πού έχει αρχίσει να ασκείται σέ τέ

τοιες υπερβολές, γύρω στο 1920, τονίζονται οί συνέπειες της υπερκόπωσης στην 

εύθραυστη υγεία καί τήν ανάπτυξη παιδιών συνήθως καχεκτικών 2 4. 
ΛΑν καί ό σκοπός λειτουργίας τών εργαστηρίων ήταν ή εκμάθηση τεχνι

κών δεξιοτήτων στα παιδιά, ή οικονομική διάσταση τους δεν ήταν χωρίς ση

μασία για τή λειτουργία του ιδρύματος. Καθώς τα εργαστήρια λειτουργούσαν 

με το σύστημα τών παραγγελιών άπό εξωτερικούς πελάτες 2 5, τα κέρδη χρησι

μοποιούνταν ε'ίτε για αύξηση τών πόρων του ιδρύματος, είτε για ενίσχυση του 

ταμείου τών ορφανών. Οί αποταμιεύσεις πού δημιουργούνταν μέ αύτο τον τρό

πο χρησίμευαν ως εφόδιο —«κομπόδεμα»— τών ορφανών για να αντιμετωπί

σουν τα πρώτα έξοδα μετά τήν εξοδό τους από το 'ίδρυμα. Ή «κακή» διαγωγή 

πάντως τών τροφίμων στή διάρκεια της παραμονής τους στο ίδρυμα ήταν ικα

νή να τους στερήσει αύτο το οικονομικό εφόδιο. Ή απόδοση τους στην τέχνη 

ήταν μεταξύ τών στοιχείων πού λαμβάνονταν υπόψη στή διαμόρφωση τού χα

ρακτηρισμού της διαγωγής τους. 

Λόγω της πολύωρης καθημερινής επαφής τών ορφανών μέ τους τεχνίτες, 

δ ρόλος τών τελευταίων στή διαπαιδαγοιγηση τών παιδιών θεωρείτο σημαντι

κός. Ειδικές λεπτομερείς διατάξεις τών εσωτερικών κανονισμών καθόριζαν τα 

δρια τών δραστηριοτήτων τους καί τή στάση τους απέναντι στα παιδιά. Μέσα 

άπό τις διατάξεις αυτές επιχειρείται να οριοθετηθεί ή συμπεριφορά τους στο 

πλαίσιο μιας παιδαγωγικής διάστασης. Οί «εργοστασιάρχες» είναι υποχρεω

μένοι να υπακούουν στις αποφάσεις τού διοικητικού συμβουλίου καί να αποδέ

χονται τις διατάξεις του κανονισμού: να προσέρχονται καί να αποχωρούν ορι

σμένη ώρα 2 6, να ελέγχουν τή συμπεριφορά τών τεχνιτών πού απασχολούν, να 

τηρούν ορισμένη αναλογία μεταξύ του αριθμού τών μαθητών καί τών τεχνιτών, 

να έχουν αναρτημένους πίνακες στους οποίους να αναγράφονται οί ημέρες τών 

23. Βλ. Κανονισμός της εσωτερικής υπηρεσίας τον 'Ορφανοτροφείου Γεωργίου καί 

Αικατερίνης Χατζηκώνστα, δ.π., σ. 14. 

24. Βλ. Δ. Σ. Μπαλάνος, Ή περίθαλψις..., δ.π., σ. 52. 

25. ,ΧΑν καί οί τεχνίτες πού αναλάμβαναν εξωτερικές παραγγελίες κατηγορούνταν συ

χνά οτι αδιαφορούσαν για τή διδασκαλία τών ορφανών, καθώς ενδιαφέρονταν κυρίως για 

τήν ταχύτητα εκτέλεσης της παραγγελίας, το σύστημα της εργολαβίας ϊσχυε στα περισσό

τερα ορφανοτροφεία. 

26. «Ό Μαΐστωρ διευθύνει το έργοστάσιον. Έρχεται δέ ε'ις αύτο τον μέν χειμώνα 

επακριβώς τήν 7Χ/2 της πρωίας καί μένει μέχρι της μεσημβρίας, επανερχόμενος δέ τήν lx/a 

μένει μέχρι της 8ης...». Βλ. Κανονισμός τον εν Σμύρνη'Ελληνικού 'Ορφανοτροφείου..,, ο.π., 

σ. 26. 
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εορτών και οί αργίες, τα ονόματα των παιδιών πού απασχολούνται στο εργα

στήριο, οι ώρες υπηρεσίας και τα άρθρα του κανονισμού πού τους άφοροΰν27. 

'Οφείλουν επίσης νά φέρονται με ευγένεια στους προσερχόμενους και νά είναι 

συνεπείς στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, ((δίδοντες οΰτω το καλόν περί 

τούτου παράδειγμα εις τους μαθητάς των»28. Γενικά, να εμπνέουν στα ορφανά 

την αγάπη προς τήν εργασία και «την πεποίθησιν ότι δια της τέχνης θα άπο-

κατασταθώσιν έντίμως εν τη κοινωνία ως χρήσιμα μέλη αυτής»29. Έ συμπε

ριφορά τους απέναντι στους ορφανούς πρέπει να είναι ήπια και πατρική' να μην 

χρησιμοποιούν λέξεις «βάναυσους και απρεπείς». Οί κινήσεις και οί ομιλίες 

τους, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπόκεινται επίσης σε περιορισμούς: στο ορφα

νοτροφείο Σμύρνης, «δ Μαΐστωρ εισερχόμενος εις το κατάστημα έμβαίνει κατ' 

ευθείαν εις το Έργοστάσιον χωρίς να άπευθύνη εις ούδένα τον λόγον, επίσης 

και όταν εξέρχεται... Ουδεμία ομιλία επιτρέπεται εν τω έργοστασίω ούτε παρά 

του Μαΐστορος, ούτε παρά τών μαθητευομένων, ειμή μόνον ο,τι άφορα τα της 

διδασκόμενης τέχνης»30. 'Υπεύθυνοι τόσο για τήν επιμέλεια τών παιδιών τις 

ώρες πού εργάζονται οσο και για τήν επίδοση τους στις τέχνες, οί εργολάβοι, 

αποτελούν τμήμα του πειθαρχικού μηχανισμού του ιδρύματος: καθημερινά κρα

τούν σημειώσεις για τή διαγωγή τών ορφανών, οί σημειώσεις αύτες μεταφέ

ρονται, κάθε Σάββατο, στο διευθυντή για νά τις καταχωρήσει στο βιβλίο αμοι

βών και ποινών31. Φροντίζοντας για τήν κανονικότητα εκτέλεσης τών παραγγε

λιών και τήν ευταξία τών μαθητών, θα πρέπει νά ελέγχουν μήπως οί τρόφιμοι, 

δταν ζητούν άδεια νά βγουν έξο:>, «...βραδύνωσι τήν έπάνοδόν των πέραν της 

αναγκαίας ώρας, κατατρίβοντας τάς στιγμάς των εις παιγνίδια, ή άλλως... μή 

έξέρχωνται πολλοί συγχρόνως, ει μή μόνον άνά εις... νά μή έπιτρέπωσι δε τήν 

εξοδον εις αυτούς ει μή δις άπο της μ.μ. ενάρξεως της εργασίας μέχρι της 

εσπέρας»'1'2. Ui ιοιοι οι «μαστοροι» ύεν έχουν εν τούτοις το οικαιωμα να επι-

27. Βλ. για παράδειγμα τον Κανονισμό τής εσωτερικής υπηρεσίας τον ορφανοτροφείου 
Ελένης Ζάννη, Πειραιάς 1920, σ. 45-46. 

28. Βλ. Κανονισμός της εσωτερικής υπηρεσίας τον ορφανοτροφείου Γεωργίου και Αι
κατερίνης Χατζηκώνστα, δ.π., σ. 13. 

29. Στο ίδιο. 
30. Βλ. Κανονισμός τον εν Σμύρνη Έλληνικον 'Ορφανοτροφείου..., δ.π., σ. 25. 
31. Ή ενημέρωση γίνεται καθημερινά στο ορφανοτροφείο Σμύρνης: «Ό Μαΐστωρ δί

δει καθ' έκάστην σημείωσιν της προόδου και διαγωγής έκαστου τών μαθητευομένων, δπως 
σημειοϋται είς τον ελεγχόν των και αναλόγως γίνηται ή αΰξησις ή έλάττωσις της αμοιβής 
ως και ό έπαινος, ή ή τιμωρία αυτών». Βλ. στο ίδιο. 

32. Βλ. Κανονισμός τής εσωτερικής υπηρεσίας τον 'Ορφανοτροφείου Γεωργίου και 
Αικατερίνης Χατζηκώνστα, δ.π., σ. 14. Πβ. και τή διάταξη του Κανονισμού τής εσωτερικής 
υπηρεσίας του Όρφανοτροφείον 'Ελένης Ζάννη, δ.π., σ. 44: «Κατά το διάστημα τής εργα
σίας άπαγορεύουσι εις τους παϊδας νά έξέρχωνται τών εργαστηρίων έπιτρέπουσι δε τήν έξο-
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βάλλουν τιμωρίες. Είναι υποχρεωμένοι όμως άπό τον κανονισμό να αναφέρουν 

στον διευθυντή τις αταξίες των εργαζομένων παιδιών και εκείνος να τους τι

μωρεί ((προσηκόντως». Ό τελευταίος περιορισμός συναρτάται ϊσως με τη βά

ναυση συμπεριφορά κάποιων τεχνιτών πού δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν ύβρεις 

και ξυλοκοπήματα όταν οι παραγγελίες δεν εκτελούνταν γρήγορα ή προκαλούν

ταν βλάβες στα υλικά33. 

Πειθαρχικά συστήματα 

Στις στρατηγικές μέσω των οποίων επιτυγχάνεται ή πειθαρχία, ιδιαίτερη ση

μασία κατέχει ή επιτήρηση τών τροφίμων, ή διαρκής αξιολόγηση της συμ

περιφοράς τους, καθώς καί ή τήρηση ενός λεπτομερούς προγράμματος. 'PI διαρ

κής επίβλεψη επιτυγχάνεται έκτος τών άλλων και μέσω διατάξεων πού αφο

ρούν τήν εξουσία και τις αρμοδιότητες τών υπαλλήλων. 'Ενταγμένοι σε ενα 

ιεραρχημένο όργανο, λιγότερο ή περισσότερο πολυάνθρωπο, του οποίου προΐ

σταται ένας διευθυντής/μιά διευθύντρια, διαχέουν κάθετα τήν επίβλεψη σε όλους 

τους χώρους και σε δλα τα ορφανά, σύμφωνα με λεπτομερείς διατάξεις πού 

καθορίζουν τα όρια τών αρμοδιοτήτων τους. Ό διευθυντής, διορισμένος άπό τήν 

εφορεία του ιδρύματος, είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις αποφάσεις της καί 

να λογοδοτεί μόνο σ' αυτήν34. "Εχοντας υπό τήν επίβλεψη του όλους τους υπαλ

λήλους, εσωτερικούς καί εξωτερικούς, αποφασίζει για τήν πρόσληψη, τήν προ

αγωγή ή τήν απόλυση τους. Κατοικεί στο ίδρυμα όπως καί οι περισσότεροι 

υπάλληλοι καί έχει το δικαίωμα να εξέρχεται μόνο σε ορισμένες ήμερες καί 

ώρες πού ορίζονται στον κανονισμό. Στο πρόσωπο του συγκεντρώνονται αρμο

διότητες καί καθήκοντα τόσο παιδαγωγικά όσο καί πρακτικά. 'Επιφορτισμένος 

με τήν επιτήρηση τόσο της ηθικής οσο καί της τεχνικής διδασκαλίας, αποδίδει 

αμοιβές καί ποινές σέ ορφανά καί υπαλλήλους, κρατάει τα βιβλία του κατα

στήματος, ελέγχει τήν καθαριότητα τών χώρων καί τών ορφανών στή διάρ

κεια επιθεωρήσεων πού γίνονται σέ καθορισμένη ώρα καί ήμερα, κρατάει τα 

κλειδιά του καταστήματος, ελέγχει τις εξόδους τών υπαλλήλων καί γενικά εξε

τάζει «αν ολα λειτουργούν κατά γράμμα». Οι υπ' αυτόν υπάλληλοι —παιδο

νόμοι, επιμελητές, δάσκαλοι, τεχνίτες καί υπηρετικό προσωπικό— υπάγονται 

δον μόνον έπ' όλίγην ώραν δι' άναπόφευκτον αυτών ανάγκην, καί ουχί εις πλείονας τοϋ ενός 
εκάστοτε». 

33. «Ό εργολάβος, αγοράζων αυτός τα υλικά εξ ιδίων, θεωρεί πασαν προσγινομένην 
ζημίαν ύπο αρχαρίου ως έγκλημα καθοσιώσεως, όπερ —κατά τήν ιδίαν άντίληψιν— θεωρεί 
τιμωρητον δι' ύβρεων, βλασφημιών καί ξυλοκοπήματος, γινόμενος ούτως αίτιος καί ηθικής 
βλάβης». Βλ. Δ. Σ. Μπαλάνος, ό'.π., σ. 65. 

34. Ό διευθυντής ελέγχεται άπο τήν εφορία για τήν πορεία τοϋ καταστήματος σέ τα
κτά χρονικά διαστήματα, συνήθως κάθε Σάββατο. 



68 Βάσω Θεοδώρου 

στίς διαταγές του και έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στην επίβλεψη των 

τροφίμων, πού καθορίζονται με ακρίβεια. Οι λεπτομέρειες με τις όποιες περι

γράφονται τα καθήκοντα του προσωπικού και ή διαβάθμιση τών ευθυνών τους 

επιχειρούν να διαγράψουν με σαφήνεια τη συγκεκριμένη θέση πού κατέχει ό 

κάθε υπάλληλος στην ιεραρχία του ιδρύματος, να κανονικοποιήσουν τη συμπε

ριφορά τους και να προδιαγράψουν «τον κύκλον της ενεργείας έκαστου»35. Φό

βοι για την επιρροή πού μπορεί να έχουν πρόσωπα αμφιβόλου ηθικής στή δια

παιδαγώγηση τών ορφανών επιβάλλουν δλο και λεπτότερους διαχωρισμούς στή 

διαβάθμιση τών ευθυνών και τον καθορισμό τών υποχρεώσεων. Τα απαιτού

μενα προσόντα για τήν πρόσληψη τών υπαλλήλων, ακόμη και εκείνων πού ανή

κουν στο υπηρετικό προσωπικό, καθορίζονται επίσης λεπτομερώς σε ορισμέ

νους κανονισμούς ορφανοτροφείων. Στα κείμενα αυτά, πού έχουν συνταχθεί στα 

τέλη του 19ου αιώνα, κάποιες εξειδικεύσεις στα κριτήρια πρόσληψης τών υπαλ

λήλων —σωματικά, ηθικά και επιστημονικά— αποτυπώνουν τήν εμπειρία στην 

οποία έχουν καταλήξει δσοι ασχολούνται με τή διοίκηση παρόμοιων ιδρυμά

των: προσδιορίζουν για παράδειγμα οτι ό διευθυντής θα πρέπει να έχει παι

δαγωγική εμπειρία, να είναι πτυχιούχος του διδασκαλείου ή της φιλοσοφικής 

σχολής, ό παιδονόμος να έχει στρατιωτική εμπειρία36 —απόστρατος αξιωματι

κός συνήθως—, ή πλύντρια να εϊναι «γυνή ύπερήλιξ άλλα ακμαία κατά τάς 

σωματικάς της δυνάμεις, παρελθόντος άνεπιλήπτου και μή έχουσα... σύζυγον 

ουτε τέκνα ανήλικα» , ο «πυλωρός» να προέρχεται απο το στρατό, κ.α. 

Σε ορισμένους κανονισμούς, οι όποιοι αποπνέουν μια στρατιωτική αντί

ληψη στην οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας του 'ιδρύματος, προβλέπεται 

και ή συμμετοχή τών ορφανών στην ιεραρχία της εξουσίας επίβλεψης. Ή ανά

θεση παρόμοιων αρμοδιοτήτων στους τροφίμους ενέχει το χαρακτήρα διάκρι

σης. Στην κατώτερη βαθμίδα αύτοΰ του ιεραρχικά δομημένου οργάνου επίβλε

ψης, «προβιβάζονται οι άξιώτεροι εξ αυτών [τών ορφανών] εις έπόπτας 1ης, 

2ας, 3ης τάξεως και φέρουν τον βαθμόν των επί του στήθους τών ενδυμάτων 

αυτών»38. Οι βαθμοφόροι αναλαμβάνουν να επιβλέπουν άπο 2 εως 6 παιδιά ό 

35. Ό αριθμός τών άρθρων του κανονισμού πού αναφέρονται στις υποχρεώσεις του 
προσωπικού αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της σημασίας πού αποδίδεται στή συμπεριφορά 
τών υπαλλήλων για τήν καλή λειτουργία του ιδρύματος. Στην περίπτωση τοϋ κανονισμού 
τοϋ Ζάννειου ορφανοτροφείου οι υποχρεώσεις τών υπαλλήλων περιγράφονται σέ 325 άρθρα. 

36. Ό παιδονόμος έχει τή μεγαλύτερη ευθύνη στην επιτήρηση τών τροφίμων: μεταξύ 
άλλων φροντίζει για τήν επιβολή της τάξης, συνοδεύει τα παιδιά στις εξόδους, τρώει κοντά 
τους καί κοιμάται στον κοιτώνα για να τους επιτηρεί και στή διάρκεια της νύκτας. 

37. Βλ. Κανονισμός Δημοτικού ορφανοτροφείου 'Αρρένων υποβληθείς εις το Δημοτι-
κον Συμβούλων τη 4η Δεκεμβρίου, 1891: ΓΑΚ, Αρχεία Νομοϋ Κυκλάδων, Δημοτικό 'Αρ
χείο Ερμούπολης, Ι/Δημοτικό 'Ορφανοτροφείο Άρρένων/11. 

38. Αυτός ό στρατιωτικός τρόπος οργάνωσης αποτυπώνεται στον κανονισμό τοϋ έλ-
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καθένας, για τη συμπεριφορά των οποίων είναι, υπεύθυνοι. Ό επόπτης λειτουρ

γεί ως επικεφαλής του μικρού λόχου πού του έχουν εμπιστευτεί, ανταποκρινό

μενος σε καθήκοντα τόσο πρακτικά Οσο και διοικητικά: φροντίζει γιά την κα

θαριότητα και την κοσμιότητα τών έπιβλεπομένων, επιδιορθώνει τα ροΰχα τους, 

τους διδάσκει την προσευχή, τους ετοιμάζει για επιθεώρηση, «...δια πασαν δε 

ελλειψιν τιμωρείται και αυτός μετά του παιδός»39. Σε ειδικά φυλλάδια κατα

γράφουν οι επόπτες «ελλείψεις και σφάλματα τών παίδων», τα όποια «τρίς της 

εβδομάδος άπαντες όμοΰ θέλει παρουσιάζουν [...] εις την Διοικήτριαν, αύτη δε 

θέλει εφαρμόζει τάς ποινάς, δίδουσα τάς σημειώσεις εις δύο έπόπτας, οίτινες 

είσίν επιφορτισμένοι να φροντίζωσι την έκτέλεσιν της ποινής έκαστου τών 

καταδικασθέντων...»40. Ή επιτήρηση τών χώρων είναι επίσης ενα άπό τα κα

θήκοντα τών εποπτών: υπεύθυνοι για την εποπτεία «εφ' ένος μέρους αιθούσης 

ή εργαστηρίου ή μαγειρείου», καταγράφουν σε ειδικές καταστάσεις, έπιπλα, εν

δύματα ή σκεύη και είναι υπεύθυνοι «δια πάν δ,τι ήθελε λείψει ή θραυσθή εξ 

αμελείας αυτών εις τήν δια πληρωμής εκ τών ιδίων των άποζημίωσιν»41. Οι 

καταγραφές τών καθημερινών δραστηριοτήτων μεταφέρονται σε ειδικά κατά

στιχα βάσει τών οποίων γίνεται κάθε εβδομάδα ή απονομή ανταμοιβών και 

ποινών. Ή εποπτεία του χώρου και τών οίκοτρόφων, μέσα άπό μια λεπτομερή 

και διαρκή παρατήρηση, καταγραφή και αξιολόγηση συμπεριφορών και δρα

στηριοτήτων, θεωρείται δτι εξασφαλίζει στή διοίκηση τή δυνατότητα πληρέ

στερου έλεγχου σέ Ιδρύματα πού στεγάζουν μεγάλο αριθμό τροφίμων. 

Στο παράδειγμα τών καθηκόντων τών εποπτών αποτυπώνεται ή διαβά

θμιση τών μικροεξουσιών στο εσωτερικό ένος ιεραρχικά δομημένου οργάνου επί

βλεψης. Ή διευθέτηση τοΰ χρόνου σύμφωνα με ωρολόγια, εβδομαδιαία και ετή

σια προγράμματα πού καθορίζουν τή διάρκεια τών δραστηριοτήτων και επι

χειρούν να κανονικοποιήσουν τήν καθημερινή ζωή ορφανών και υπαλλήλων, απο

τελεί επίσης μέρος ένος μηχανισμού άσκησης εξουσίας. Ή ακρίβεια με τήν 

οποία χαράσσεται το ωρολόγιο κυρίως πρόγραμμα στους κανονισμούς όλων τών 

ιδρυμάτων μαρτυρεί τήν αξία πού αποδίδεται στην τήρηση τοΰ χρόνου για τήν 

καλή λειτουργία τοΰ ιδρύματος. Ή διαδοχή τών δραστηριοτήτων με ακρίβεια 

ληνικοΰ ορφανοτροφείου Σμύρνης, δπου οι ορφανοί διακρίνονται σέ τάγματα και φέρουν 
στολές μέ διαφορετικό χρώμα σέ κάθε τάγμα. Βλ. Κανονισμός..., ο.π., σ. 10. Τα καθήκοντα 
τών εποπτών είναι παρόμοια μέ εκείνα τών λοχαγών τοΰ 'Ορφανοτροφείου της Αίγινας. 
Για το σχέδιο οργανισμού τοΰ ορφανοτροφείου της Αίγινας βλ. Γ.Α.Κ., Όθωνικον Άρχεΐον 
Υπουργείου Παιδείας, φ. 42. 'Αναλογίες παρατηροΰνται επίσης και μέ τα καθήκοντα τών 
πρωτόσχολων τοΰ αλληλοδιδακτικού σχολείου. Για το θέμα αυτό βλ. 'Ιωσήφ Σολομών, 'Εξου
σία και τάξη στο νεοελληνικό σχολείο, 'Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1992, σ. 143-145. 

39. Βλ. Κανονισμός τοϋ 'Ελληνικού 'Ορφανοτροφείου Σμύρνης..., ο.π., σ. 10. 
40. Στο ϊδιο. 
41. Στο ϊδιο. 
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στή διάρκεια της ημέρας διακρίνει, το χρόνο σε τμήματα πού είναι αφιερωμένα 

στην τεχνική διδασκαλία, το σχολείο, τήν εργασία μέσα στο 'ίδρυμα, τή γυμνα

στική, την τήρηση τών θρησκευτικών καθηκόντων, τα γεύματα, τή φροντίδα 

της υγιεινής, το παιγνίδι, τήν ανάπαυση. Πρόκειται για ενα χρόνο «καθαρό», 

αφιερωμένο αποκλειστικά στή δραστηριότητα για τήν οποία προβλέπεται άπο 

το πρόγραμμα, για ενα χρόνο «γεμάτο» πού δεν αφήνει περιθώρια για αυτό

νομη χρήση του, καθώς τα ορφανά είναι διαρκώς απασχολημένα. Έ ήμερα τους 

ξεκινάει αρκετά νωρίς, σέ ώρα πού ποικίλλει κατά περίπτωση άπο τίς 4.30, 

δπως στο ορφανοτροφείο της Σμύρνης, στή διοίκηση του οποίου πρυτανεύει μια 

μοναστηριακή αντίληψη του χρόνου, εως τίς 8 το αργότερο για τά μικρότερα 

κορίτσια του Άμαλίειου, το όποιο συχνά δέχεται κριτική για το χαλαρό και 

μαλθακό τρόπο χειραγώγησης τών ορφανών. Έ διαδοχή τών δραστηριοτήτων 

στή διάρκεια μιας τυπικής ημέρας στο ορφανοτροφείο δίνεται από το παρα

κάτω πρόγραμμα: 

«εγερσις τήν 4.30 της πρωίας, καθαρισμός και τακτοποίησις (4.30-5.15), 

νίψιμον και ενδυσις (5.15-5.45), έπιθεώρησις (5.45), προσευχή (5.45-6), πρό

γευμα (6-6.30), μελέτη (6.30-7.45), γυμναστική (8-8.30), σχολεΐον και εργα

σία (8.30-12), γεΰμα (12-12.30), καθαρισμός του εστιατορίου (12.30-13), ά-

νάπαυσις και έπιθεώρησις (13-13.15), γυμναστική (13.15-14), σχολεΐον και 

εργασία (14-17), άνάπαυσις (17-18.30), μελέτη (18.30-19.45), δεΐπνον (19.45-

20.30), καθαρισμός του εστιατορίου (20.30-21), άνάπαυσις και προσευχή (21-

21.15), κατάκλισις (21.15)»42. 

Έ έναρξη και ή παύση τών δραστηριοτήτων ρυθμίζονταν άπο ενα σύστημα 

ηχητικών σημείων, όπως ό ήχος κουδουνιών, ή άπο επαναλαμβανόμενα κτυ

πήματα πού οι ορφανοί όφειλαν να αποκωδικοποιούν καί, ανταποκρινόμενοι αυ

τομάτως, να κατευθύνονται στους οικείους χώρους, πολλές φορές στοιχηδόν43. 

Ή «εις το έστιατόριον μετάβασις», στο Ζάννειο ορφανοτροφείο για παράδειγμα, 

42. Το πρόγραμμα προέρχεται άπο το ορφανοτροφείο Σμύρνης, βλ. ό'.π., σ. 14. Άπο 
τον κανονισμό συμπεραίνεται ότι το ορφανοτροφείο θα πρέπει να λειτουργούσε μέσα σε ενα 
ευρύτερο εκκλησιαστικό συγκρότημα, όπως συνέβαινε με πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα πού 
αποτελούσαν παραρτήματα καθολικών μοναστηριών, κυρίως στή Γαλλία. Τα ορφανά είναι 
υπεύθυνα για τήν καθαριότητα του καταστήματος, γι' αυτό αφιερώνεται λιγότερος χρόνος, 
σέ σχέση με άλλα ιδρύματα, στην επαγγελματική εκπαίδευση. 

43. Χαρακτηριστικό τών αυτοματοποιημένων κινήσεων πού επέβαλλε στους ορφανούς 
το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο απόσπασμα άπο τον Κανονισμό της εσωτερικής υπηρεσίας 
τον 'Ορφανοτροφείου Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα, δ.π., σ. 18: «Άμα δια κω-
δωνοκρουσίας σημανθη ή λήξις τών έργων πάραυτα παραιτοϋσι τήν έργασίαν των καί το-
ποθετοΰντες τα εργαλεία καί ποδιάς των εις τάς προς τούτο ώρισμένας θέσεις, καί τιθέμενοι 
εις γραμμήν ύπο του αρμοδίου έργοστασιάρχου εξέρχονται στοιχηδον εις το προαύλιον». 
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σημαινόταν «δια τεσσάρων κρούσεων τρις επαναλαμβανόμενων», ενώ «ή πρόσ

κλησης τών παίδων της υπηρεσίας δια τριών κρούσεων τρις επαναλαμβανόμε

νων»44. Μια μηχανιστική πειθαρχία στρατιωτικής έμπνευσης αποπνέουν διατά

ξεις όπως οι παραπάνω, μόνο πού τα στρατιωτικά προστάγματα έχουν αντι

κατασταθεί άπο τον ήχο του κουδουνιού45. 

Εβδομαδιαία προγράμματα καθορίζουν δραστηριότητες πού γίνονται σέ τα

κτά διαστήματα: τον περίπατο, συνήθως δύο φορές τήν εβδομάδα, το χρόνο πού 

πρέπει να αφιερώνεται στην υγιεινή του σώματος40 και τή γενική καθαριότητα 

του καταστήματος, συνήθους κάθε Σάββατο, τήν απονομή τών ευσήμων και τών 

ποινών, τον εκκλησιασμό και τήν ηθική διδασκαλία. Τέλος, στα ετήσια προ

γράμματα σημειώνονται οι ήμερες τών νηστειών, οι εορτές και οι αργίες. Τα 

μνημόσυνα τών ευεργετών του καταστήματος κατέχουν ξεχωριστή θέση στο 

εορτολόγιο κάθε ιδρύματος. 

Σ' αύτο το θεσμοποιημένο χρόνο το παιχνίδι κατέχει μικρή σχετικά θέση 

συνήθως· δταν προβλέπεται, δεν ξεπερνά τή μία ώρα τήν ήμερα. Και αυτός ό 

χρόνος δεν είναι απαλλαγμένος άπο επιτήρηση: «κατά τα διαλείμματα και τάς 

έορτάς, οι ορφανοί παίζοντες ή γυμναζόμενοι επιτηρούνται εκ του πλησίον υφ' 

ενός τών διδασκάλων όπως δι' αύτου προλαμβάνεται πάσα αφορμή διαπληκτι

σμού ή κακολογίας...»47. Έξαλλου ανάμεσα στα καθήκοντα του διευθυντή είναι 

το να καθορίζει ποια παιγνίδια και ποια τραγούδια επιτρέπονται και ποια απα

γορεύονται48. Στην οικονομία του χρόνου του ιδρύματος δραστηριότητες μή πα-

44. Βλ. Κανονισμός της εσωτερικής υπηρεσίας του 'Ορφανοτροφείου 'Ελένης Ζάννη, 

ο.π., σ. 29. Ό πίνακας στον οποίο αναγραφόταν ό αριθμός τών κτυπημάτων πού σήμαιναν 

κάθε δραστηριότητα, ήταν αναρτημένος στο θυρωρείο. 

45. Οι ομοιότητες με τα προστάγματα πού ρύθμιζαν τις κινήσεις τών μαθητών στο 

αλληλοδιδακτικό σχολείο είναι εμφανείς. Για το θέμα αύτο βλ. 'Ιωσήφ Σολομών, δ.π., σ. 

136-143. 

46. Βλ. για παράδειγμα το πρόγραμμα καθαριότητας τών τροφίμων του ορφανοτρο

φείου Χατζηκώνστα, Όρφανοτροφεϊον Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα 1856-1908, 

δ.π., σύμφωνα με το όποιο καθορίζεται πότε γίνεται «ή πλύσις τών ποδών» και πότε «ή 

πλύσις του όλου σώματος δια θερμού ύδατος και σάπωνος». 

47. Επίσης «κατά τάς ώρας της αναπαύσεως των, καθ' ας εχουσι το δικαίωμα οι 

ορφανοί να παίζωσι, δεν πρέπει να μεταχειρίζωνται λέξεις απρεπείς, πολλώ δε μάλλον δεν 

πρέπει να διαπληκτίζονται, οΰτε να ρίπτωσι πέτρας ένθεν κακεϊθεν, είτε εντός εϊτε έκτος 

τοΰ προαυλίου, οΰτε να τραγουδώσιν άσματα άλλα έκτος εκείνων τα όποια ήθελαν τοις 

έπιτραπή». Βλ. Κανονισμός της εσωτερικής υπηρεσίας του 'Ορφανοτροφείου Γεωργίου καΐ 

ΑΊκατερίνης Χατζηκώνστα, δ.π., σ. 11. Στο ορφανοτροφείο Σμύρνης δεν επιτρέπεται τήν 

ώρα της ανάπαυσης άλλο παιγνίδι έκτος άπο τή γυμναστική ((ήτις είναι καί υποχρεωτική 

εις πάντας πλην τών πασχόντων». Βλ. Κανονισμός τοϋ εν Σμύρνη ορφανοτροφείου, δ.π., σ. 11. 

48. «'Ορίζει τάς παιδιάς αυτών και τα αθύρματα ων ή χρήσις επιτρέπεται αύτοϊς 

κατά τα διαλείμματα καί απαγορεύει τά μή ύπ' αύτοϋ εγκεκριμένα». Βλ. τον Κανονισμό 

τοϋ δημοτικού ορφανοτροφείου Αρρένων Έρμονπόλεως, δ.π., άρθρο 33. 
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ραγωγικές δεν προβλέπονται,. Ό χρόνος των ορφανών δεν πρέπει να δαπανά

ται ασκόπως. 'Ακόμη καί ή ώρα πού προορίζεται για ανάπαυση πρέπει να γε

μίζει με ωφέλιμες δραστηριότητες: «και ό καιρός της σχόλης πρέπει να άπο-

βαίνη χρήσιμος. "Οθεν, κατ' έκείνας τάς ώρας, ποτίζεται ό κήπος παρά των 

κορασιών παρουσία των επιμελητριών, καλλιεργούνται παρ' αυτών ανθοφόρα 

φυτά, ποιοΰσι δε και γυμναστικάς τινας ασκήσεις δια την εύρωστίαν του σώ

ματος, μανθάνουσι φωνητικήν μουσικήν, σχηματίζοντα χορούς μουσικής, και 

διδάσκονται εθνικά ή άλλα τινά εύσχημα άσματα, περιέχοντα ευγενείς και ύψη-

λάς ιδέας, μέλη τερπνά και αισθήματα καθαρας ηθικής και άθα)ων εννοιών»49. 

Ή επιβολή ενός αυστηρού, παραγωγικού χρόνου, το περιεχόμενο τοΰ οποίου 

καθορίζεται μέχρι το τελευταίο λεπτό, εντάσσεται στο γενικότερο στόχο πού 

διαπνέει παρόμοιες απόπειρες: τής έγχάραξης μιας αίσθησης τάξης στή ζωή 

παιδιών πού θεωρείτο δτι, λόγω τοΰ παρελθόντος τους, ζούσαν μέσα στην ατα

ξία και τήν περιπλάνηση. 'Ακρίβεια, έπαναληπτικότητα και τακτικότητα είναι 

τα χαρακτηριστικά τοΰ χρόνου ως εργαλείου για τήν επιβολή τής πειθαρχίας. 

Ή επανάληψη καθορισμένων κινήσεων σε καθορισμένο χρόνο, πίστευαν δτι βοη

θούσε στην απόκτηση συνηθειών πού θα συνέβαλλαν σταδιακά στή μεταμόρφωση 

τών τροφίμων σε υπάκουους καί πειθαρχημένους εργάτες. Ή αυτοματοποίηση 

τών κινήσεων, σύμφωνα με κωδικοποιημένα προστάγματα, πού δίνονταν άπα 

τον ήχο τοΰ κουδουνιού, ήταν ή ένδειξη ενός υπέρτατου σταδίου τελειοποίησης 

στην εφαρμογή τοΰ προγράμματος. Ή απαγόρευση τών μετακινήσεων άπο τον 

ενα χώρο τοΰ ιδρύματος στον άλλο, απαγόρευση πού υπονοεί τήν ύπαρξη ζω

νών πού οριοθετούν διακριτές δραστηριότητες στο χώρο, υπακούει εξάλλου στο 

ζητούμενο τοΰ ελέγχου τών κινήσεων μέσα στο χώρο, συμπληρώνοντας τήν επι

ταγή τοΰ προγράμματος πού καθορίζει τον ρυθμό τών κινήσεων στο χρόνο50. 

Συγχρόνως, αυτή ή αυτοματοποιημένη υπακοή σε μία αόρατη αρχή επιτρέπει 

στο διευθυντή να ασκεί καθολική εποπτεία χωρίς να φαίνεται, τοΰ επιτρέπει 

κυρίως να γνωρίζει ποΰ βρίσκεται κάθε τρόφιμος κάθε στιγμή καί να επιβάλλει 

τήν πειθαρχία χωρίς φωνές. Αυτή ή τελευταία παράμετρος εναρμονίζεται με 

μία άλλη γενική αρχή πού συμπληρώνει τήν εικόνα τής πειθαρχίας: τήν επι

βολή τής ησυχίας. Στην αταξία καί τή σύγχυση, στην κίνηση καί τή βουή τής 

πόλης, αντιπαρατίθεται μια αυτοσυγκράτηση καί μια ησυχία μοναστική. Στο 

49. Δημοσία διαθήκη, Καταστατικον καί Κανονισμός τοΰ ορφανοτροφείου τών αδελ
φών Μπαμπαγιώτον, σ. 40. 

50. Ή απαγόρευση τών μετακινήσεων στα διάφορα τμήματα τοΰ ιδρύματος, σε ώρες 
πού δέν προβλέπεται άπο το ωρολόγιο πρόγραμμα, αναφέρεται σε δλους σχεδόν τους κανο
νισμούς. Βλ. για παράδειγμα τον Κανονισμό τής εσωτερικής διοικήσεως τοΰ εν 'Αθήναις 
'Εθνικού 'Ορφανοτροφείου τών Κορασιών, δ.π., σ. 7: «εις ουδέν δέ κοράσιον συγχωρείται να 
μεταβαίνη εις τους κοιτώνας πλην της ώρας τοΰ ΰπνου». 
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ίδρυμα βασιλεύει σιωπή. Οι ομιλίες απαγορεύονται τήν ώρα της εργασίας, ή 

του μαθήματος, άλλα και στο δρόμο καί στον περίπατο51. 

Απονομή δικαιοσύνης 

Κεντρικής σημασίας για την καλή λειτουργία του ιδρύματος, το σύστημα απο

νομής αμοιβών καί ποινών, αν και διαφέρει κατά περίπτωση, ανάλογα με το 

πρότυπο στο όποιο στηρίζεται, συνδέεται άμεσα μέ τή διαρκή επιτήρηση πού 

ασκείται σε όλους τους χώρους. "Οργανο ευρύ καί πολύπλοκο, πού διαθέτει όμως 

λεπτές διακρίσεις, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης επιτρέπει στο χρήστη 

του νά το προσαρμόζει στο χαρακτήρα, τή φυσιολογία, τήν πορεία του κάθε 

παιδιού. Λεπτομερείς παρατηρήσεις πού αφορούν τόσο τή συμπεριφορά του ορ

φανού δσο καί τήν επίδοση του στην εκμάθηση της τέχνης άλλα καί τή γενικό

τερη στάση του, καταγράφονται σε ειδικά βιβλία εί'τε άπο τους δασκάλους καί 

τους υπεύθυνους τών εργαστηρίων, ε'ίτε άπο τους επόπτες52 πού είναι ειδικά 

προορισμένοι για το σκοπό αυτό. Οι ορφανοί πρέπει νά έχουν τήν αίσθηση οτι 

επιτηρούνται διαρκώς, ήμερα καί νύκτα53, πρέπει νά γνωρίζουν οτι κάθε προ

σπάθεια, κίνηση, παράλειψη ή σφάλμα αποτελεί αντικείμενο παρατήρησης, κα

ταγραφής καί αξιολόγησης: «...έν ένί λόγω ή επί τών ορφανών εποπτεία... πρέ

πει νά είναι αδιάλειπτος καί άγρυπνος εις βαθμόν τοιούτον, ώστε πάς ορφανός, 

κατά πάν βήμα καί κατά πάσαν ώραν, νά πιστεύη οτι επιβλέπεται υπ' ανωτέ

ρου»54. "Ολες αυτές οι παρατηρήσεις συγκεντρώνονται σε κατάστιχα —στον 

έλεγχο, το «κάτοπτρον» ή βιβλίον διαγωγής— πού κρατάει ό διευθυντής, ό 

όποιος είναι υπεύθυνος για τήν απόδοση τής δικαιοσύνης. Ό χαρακτηρισμός 

καί ή αξιολόγηση τών πράξεων σύμφωνα μέ δύο πόλους, έναν θετικό καί έναν 

αρνητικό, επιτρέπει, στο τέλος τής εβδομάδας, τήν κατάταξη τών ορφανών σε 

βαθμίδες. Σύμφωνα μέ τους δρους αυτής τής ηθικής πού διαμορφώνεται μέ με-

51. «...καθ' όδον δέ καί εις τους περιπάτους, βαδίζουσι στοιχηδον έν άκρα σιγή όταν 
μόνον διαλυθώσιν οι ζυγοί δύνανται να παίζωσι καί όμιλώσιν». Κανονισμός, της εσωτερικής 
υπηρεσίας τον 'Ορφανοτροφείου Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα, δ.π.,σ. 18. 

52. Ό ρόλος τών εποπτών στο ορφανοτροφείο είναι ανάλογος μέ εκείνον τών πρω-
τόσχολων στο αλληλοδιδακτικό σχολείο. Για τις ομοιότητες βλ. 'Ιωσήφ Σολομών, ό'.π., σ. 
152-156. 

53. Ή επιτήρηση τή νύκτα άφορα τον έλεγχο τών μετακινήσεο:>ν άπο κοιτώνα σέ κοι
τώνα καί τον τρόπο κατάκλισης: «...επιτηρείται δ' αυστηρώς καί ό τρόπος κατακλίσεως έκα
στου κορασίου. Ή έπιτήρησις ενεργείται καθόλου μεν ύπο τής διευθύντριας καί τής βοη
θού αυτής, ιδία δ' έν έκάστω κοιτώνι παρά τής έν αύτω κοιμωμένης διδασκάλου». Βλ. Κα
νονισμός τής εσωτερικής διοικήσεως τοϋ εν 'Αθήναις εθνικού ορφανοτροφείου τών κορα
σιών, δ.π., σ. 5-6. 

54. Βλ. Κανονισμός τής εσωτερικής υπηρεσίας τον 'Ορφανοτροφείου Γεωργίου καί 
Αικατερίνης Χατζηκώνστα, ο.π., σ. 11. 
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Οόδους της λογιστικής, απονέμονται στα ορφανά εύσημα και ποινές, ένώ αύτη 

ή συνεχής ταξινόμηση επιτρέπει τόσο στή διοίκηση δσο και στα ορφανά να 

γνωρίζουν κάθε εβδομάδα σε ποια θέση βρίσκονται σε σχέση με τους άλλους, 

καθώς και σε σχέση με τον κανόνα. Αυτό το πολύπλοκο σύστημα πού διαφο

ροποιεί τα άτομα σύμφωνα με την αξία τους, το επίπεδο τους, τις ικανότητες 

τους και τη συμπεριφορά τους, δίνει τή δυνατότητα στον επιβλέποντα να αντι

λαμβάνεται το στοιχείο πού προκαλεί δυσαρμονία μη υπακούοντας στους κα

νόνες. Κάθε ίδρυμα υιοθετεί τον δικό του κανόνα μικροποινικότητας, δπως τον 

αποκαλεί ό Foucault5 5. Στο ορφανοτροφείο Σμύρνης, για παράδειγμα, εφαρ

μόζεται Ινα περίπλοκο σύστημα αξιολόγησης το όποιο στηρίζεται σε ένα αυ

στηρά ιεραρχημένο τρόπο επιτήρησης: τρεις φορές την εβδομάδα οι επόπτες 

παρουσιάζουν τα φυλλάδια στα όποια έχουν σημειώσει τα σφάλματα των παι

διών, «συγχρόνως δε ή Διοικήτρια σημειώνει εις τους έλεγχους ους κρατεί αυτή 

εις εκαστον, τήν μεν έ'λλειψιν δι' ενός μηδενικού, το δε καλώς δια του σημείου 

του σταυρού, περί δε των μαθημάτων λαμβάνει τάς σημειώσεις εκ του κατό

πτρου όπερ κρατεί ό διδάσκαλος... τήν δε Κυριακήν, οτε ή 'Εφορία έξετάζη τους 

ελέγχους δίδουσα τάς άμοιβάς, ό έχων 4 μηδενικά τήν εβδομάδα χάνει τήν 

άμοιβήν του, αν δε έπί δύο κατά σειράν εβδομάδας συμβή το τοιούτον τότε 

αύτος πλην της άπωλείας της αμοιβής αύτοΰ, τιμωρείται συγχρόνως... Είς τον 

έχοντα άριστα εις το κάτοπτρον του Διδασκάλου, τω χαρίζονται δύο μηδενικά, 

ουχί δμως και όταν άποβλέπη τήν διαγωγήν»56. 

"\Λ.ν και ό τρόπος πού αμείβονται και τιμωρούνται οι ορφανοί δεν είναι 

ενιαίος, κάποιες κοινές αρχές υιοθετούνται ώς γενικής αποδοχής, δπως είναι 

ο'ι λεπτές διαβαθμίσεις πού χαρακτηρίζουν τήν κλίμακα των σφαλμάτων και 

των βραβεύσεων, ή αποφυγή σωματικής βίας και ή απονομή διακριτικών ση

μείων σέ δσους κρίνονται θετικά. "Ετσι στο ορφανοτροφείο Χατζηκώνστα, ή διά

κριση στα γράμματα και τις τέχνες καθώς και ή χρηστότητα των ηθών αμεί

βεται καταρχήν με δημόσιο έ'παινο, στή συνέχεια με τήν επιγραφή του ονόμα

τος του ορφανού στο μικρό πίνακα της τιμής, εάν ή διάκριση διαρκέσει τρεις 

μήνες, και στο μεγάλο πίνακα, αν συνεχιστεί για έξι μήνες. Έάν ό ορφανός 

διατηρήσει τον έπαινο για δύο συνεχή χρόνια, τυχαίνει μιας έκτακτης διάκρι

σης, τής στεφάνωσης, πού του δίνει τό δικαίωμα να εργαστεί στο ίδρυμα ώς 

έμμισθος παιδονόμος. Ή απονομή ένος επιπλέον χρηματικού ποσού κατά τήν 

έ'ξοδο άπο το ίδρυμα είναι έν τούτοις ό πιο συνηθισμένος τρόπος ανώτατης διά-

55. Για το ρόλο τής ποινής στην επιβολή τής πειθαρχίας σέ φιλανθρωπικά ιδρύματα 
τον 18ο και 19ο αιώνα βλ. Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, 
Παρίσι, Gallimard, 1975, σ. 180-186 και Egle Becchi, Dominique Julia (έπιμ.), Hi
stoire de l'enfance en Occident, τ. 2, Παρίσι, Seuil, 1998, σ. 23-26. 

56. Κανονισμός τοΰ εν Σμύρνη ορφανοτροφείου, ο.π., σ. 11. 
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κρίσης57, ενώ το ράψιμο ενός κόκκινου κουμπιού στο δεξιό ώμο των ορφανών 

πού διακρίνονται στο ορφανοτροφείο θηλέων Μπαμπαγιώτου της Ερμούπολης 

και στο Άμαλίειο58, πιο σπάνιος, θυμίζει μια στρατιωτική αντίληψη των δια

κρίσεων. Ή ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης στους αξιότερους ορφανούς παρα

πέμπει σε μια συμβολική έκφραση αναγνώρισης, οπού ή βράβευση συνδέεται 

με τήν αποδοχή τών επιτηρούμενων στην τάξη των επιτηρητών. Στην καλλιέρ

γεια της φιλοτιμίας μεταξύ τών ορφανών στοχεύει τέλος και ή ανάθεση ανά

γνωσης «τερπνών και ωφελίμων βιβλίων μεγαλόφωνους εις τάς ώρας τών 

εσπερινών». 

Στο έσο^τερικο μιας λογικής ιεράρχησης τών συμπεριφορών, ή τοποθέτη

ση τών διακριθέντων σε μια ανώτερη κλίμακα λειτουργεί παιδαγοογικά τόσο 

για τους Ι'διους, καθώς ισχυροποιεί το χαρακτήρα τους, οσο και για τα υπό

λοιπα ορφανά καλλιεργώντας τους τήν αίσθηση του ανταγωνισμού. Αυτή ή 

παιδαγωγική διάσταση επιχειρείται να μεταφερθεί και στην αντίθετη στήλη 

τών τιμωριών, προκαλώντας αντίθετα συναισθήματα: «Και τών μεν ποινών ή 

παιδαγωγική ενέργεια έγκειται έν τη λυπηρά, τών δε αμοιβών εν τη ηδονική 

αίσθήσει, ήτις έμποιεΐται εις τήν ψυχήν του παιδαγωγουμένου»59. Τα παρα

πτώματα τα όποια τιμωρούνται δεν αναφέρονται σε όλους τους κανονισμούς. 

Σέ δσους αναφέρονται λεπτομερώς διακρίνονται σε σφάλματα συμπεριφοράς 

—ηθικές ελλείψεις— ή σέ αποκλίσεις άπο τον κανονισμό. Εκείνα πού επανέρ

χονται με επιμονή είναι το ψεύδος, ή ανυπακοή, ή υπεροψία, ή απειθαρχία, ή 

αύθάδεια, ή συκοφαντία, ή κλοπή, ή αισχρολογία, άλλα και μικρότερα, δπως οί 

ελλείψεις στον τομέα της καθαριότητας και της ευπρέπειας60. Οί τιμωρίες πρέ

πει νά στοχεύουν στή διόρθωση, το σο^φρονισμό, γι' αυτό θα πρέπει να «αφο

ρούν εις τήν φιλοτιμίαν αυτών και οχι εις το σώμα». Έ απαγόρευση της σω

ματικής βίας αναφέρεται σέ ορισμένους κανονισμούς, ενώ σέ άλλους αναφέρον

ται οί εξαιρετικές περιστάσεις πού επιτρέπεται να εφαρμόζεται. Έ δημιουργία 

57. Σέ μια οικονομική λογική τών ανταμοιβών, οί επιδόσεις τών ορφανών, κυρίως 
στην εκμάθηση της τέχνης, καταγράφονται σέ ειδικά «κατάστιχα», εκτιμώνται σύμφωνα μέ 
ειδικές «τιμές», αθροίζονται και το συνολικό ποσό παραδίδεται στον ορφανό ή τήν ορφανή 
δταν ενηλικιωθεί. 

58. Βλ. Κανονισμός Φιλανθρωπικής Κυριών 'Εταιρίας τον Άμα?.ιείου 'Ορφανοτρο
φείου, δ.π., σ. 20 και Κανονισμός τον ορφανοτροφείον τών αδελφών Μπαμπαγιώτον, δ.π., σ. 
40. Για το ϊδιο θέμα βλ. και Μαρία Κορασίδου, Οί άθλιοι τών Αθηνών..., ο.π., σ. 146. 

59. Για τις παιδαγωγικές αντιλήψεις σχετικά μέ το σύστημα αμοιβών και ποινών 
στην εφαρμογή μιας δικαιοσύνης βλ. Άρ. Σπαθάκης, 'Εγχειρίδιον Παιδαγωγικής προς χρή
σω τών επιτετραμμένων τήν τών παίδων άγωγήν, 'Αθήνα 1875, σ. 143-145. 

60. Βλ. για παράδειγμα τον Κανονισμό του εν Σμνρν\}..., δ.π., σ. 39: «Ό ακάθαρτος, 
δ Ιχων έσχισμένα τα φορέματα του ή είναι κακώς ένδεδυμένος, ή δεν έχει το χειρόμακτρόν 
του, δ μή έχων καθαρά τα υποδήματα του... τιμο>ρεϊται μέ φυλακισμον 3 επί 12 ωρών και 
μένει νήστις». 
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αισθήματος ντροπής μοιάζει να είναι ένα γενικό μέτρο πού απευθύνεται στη 

φιλοτιμία, το όποιο κλιμακώνεται σε τρία στάδια: επίπληξη, στέρηση, απο

μόνωση. *Αν αποτύχουν οι νουθεσίες, πρώτα κατ' ιδίαν «και εν υποτροπή ενώ

πιον των άλλων ορφανών», πού θεωρούνται Ινας πρώτος πατρικός τρόπος διόρ

θωσης, ακολουθεί μια σειρά μέτρων πού στοχεύουν στην αρνητική διάκριση 

του ορφανού μέσα στο σύνολο καί την αποκοπή του άπο την ομάδα, δπως το 

να σταθεί ό ορφανός ορισμένη ώρα στην άκρη του δωματίου «όρθιος, ή γονυ-

κλινής, καί θεατής απέναντι τών άλλων συμμαθητών του γυμναζομένων, παι

ζόντων ή γευματιζόντων»61, να στερηθεί τον περίπατο, το παιγνίδι, το γλυκό, 

ή ακόμη να φέρει διακριτικά σημάδια πού υπενθυμίζουν το παράπτωμα του62. 

Σε μια ανώτερη βαθμίδα τιμωριών, πού παραπέμπει δμως στον 'ίδιο κύκλο 

στερήσεων, ορίζεται στον ένοχο διατροφή με «άρτον καί ύδωρ», «κρεώζουμον» 

ή του επιβάλλεται νηστεία.Ή φυλάκιση σε κελλί ή σε ειδικό χώρο του ιδρύμα

τος πού λειτουργεί ως φυλακή θεωρείται ή πιο βαριά τιμωρία, αν καί σε ορι

σμένα ιδρύματα εφαρμόζεται ευρύτατα. Ό χρόνος φυλάκισης καθορίζεται ανά

λογα με τή βαρύτητα του παραπτώματος άπο λίγες ώρες μέχρι μερικές ημέ

ρες, ενώ σε μερικές περιπτώσεις ό κανονισμός διακρίνει σε φυλάκιση απλή καί 

σε αυστηρή, αναφέροντας τα παραπτώματα πού εντάσσονται στή μία ή στην 

άλλη περίπτωση63. Έ επανάληψη του αδικήματος, ή έμμονη «εις τήν όδον της 

κακίας» χαρακτηρίζεται ώς ένδειξη αποτυχίας τών ήπιο^ν διορθωτικών μέσων, 

γι' αυτό επιβάλλεται ή αυστηρότερη τών ποινών. Έ διαγωγή του φυλακισμέ

νου στή διάρκεια της τιμωρίας του μπορεί να προκαλέσει αύξηση της ποινής: 

« Ό κτυπήσας ή έλθών εις λόγους απρεπείς μετ' άλλου ή έρίσας τιμωρείται έκ 

4 εως 24 ωρών φυλάκισιν καί τήν Κυριακήν μένει περιωρισμένος εις τήν Σχο-

λήν φέρων τον χιτώνα της καταδίκης καί τρεφόμενος με άρτον καί κρεώζουμον... 

Ό φωνάζων εν αύτη τή φυλακή τιμωρείται με αύξησιν 6 ωρών μέχρις 2 ημε

ρών του φυλακισμοΰ του», διευκρινίζεται σε έναν άπο τους αυστηρότερους κα

νονισμούς, αυτόν του ορφανοτροφείου της Σμύρνης. Τέλος, αν κανένα άπο τα 

61. Το μέτρο αυτό είναι κοινό σέ Ολα τα ορφανοτροφεία. Βλ. Κανονισμός τής εσω
τερικής υπηρεσίας τον 'Ορφανοτροφείου Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα, ο.π., σ. 21. 

62. Βλ. για παράδειγμα τον Κανονισμό τον όρφανοτροφείον τών αδελφών Μπαμπα-
γιώτον, ο.π., σ. 42: «Με τήν επί κεφαλής φερομένην καί επί χάρτου γεγραμμένην έπωνυ-
μίαν τοϋ σφάλματος, οίον αμελής, ψεύστρα κλπ.». 

63. Ή απλή φυλάκιση επιβάλλεται για σφάλματα πού θεωρούνται άπλα δπως το ψευ
δός, ή αταξία, ή αμέλεια, ή ρυπαρότητα, ή απώλεια αντικειμένου άλλα καί ή απόπειρα από
δρασης. ((Συνίσταται δε αυτή εις τήν διαμονήν τοϋ τιμωρημένου παιδος εν τή φυλακή άπο 
της πρωινής εξεγέρσεως μέχρι της εσπερινής κατακλίσεως)). Στους «επιμένοντας εις τήν 
όδον τής κακίας, καίτοι επανειλημμένως τιμωρηθέντας» επιβάλλεται «διαρκής εν τή φυλακή 
διαμονή του παιδός μέχρι τής λήξεως τής ποινής του». Βλ. Κανονισμός τής εσωτερικής 
υπηρεσίας τον 'Ορφανοτροφείον 'Ελένης Ν. Ζάννη, ο.π., σ. 69-70. 
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μέσα δεν αποδίδει, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οδηγούνται στην από

φαση αποπομπής άπό το κατάστημα. Είναι ή έσχατη των ποινών πού εφαρ

μόζεται σε εκείνους των οποίων «ή περαιτέρω διαμονή καθίσταται επιβλαβής 

εις την ήθικήν μόρφωσιν των άλλων»6 4. "Αλλωστε, αν ένα ίδρυμα θέλει να «ευ

ρίσκεται εις περιωπήν, δεν πρέπει να έχη εις τους κόλπους του παΐδας αποδε

δειγμένως διεφθαρμένους και πεπωρωμένους»6 5. 

Ή φιλοσοφία αυτής τής ιδιαίτερης ποινικής δικονομίας πού εφαρμόζεται 

στα ιδρύματα και ή οποία κλιμακώνεται άπό ήπια διορθωτικά μέσα σε ολοένα 

και σκληρότερα, διαπνέεται άπό τήν αντίληψη τής δημιουργίας αισθημάτων 

ντροπής στο παιδί. Τά αισθήματα αυτά καλλιεργούνται με τήν αποκοπή άπό 

τήν ομάδα, τήν περισυλλογή και τή μετάνοια. Μόνος με τον εαυτό του ό τι

μωρημένος έγκλειστος έχει τον χρόνο να αναλογισθεί το σφάλμα του, να τα

πεινωθεί, να μετανοήσει και να ξανακερδίσει τήν αύτοεκτίμησή του. Ή απο

μόνωση είναι το καλύτερο μέσο πού ενεργεί στο ηθικό τών παιδιών. Δίνει το 

χρόνο τής περίσκεψης, οδηγεί το παιδί στο να συναινέσει στην ποινή, πού του 

επιβλήθηκε ως αντάξια του σφάλματος του, να ομολογήσει ότι του άξιζε και 

να τή δεχτεί όπως θα δεχόταν τή θεία τιμωρία. Έ διαδικασία έσωτερίκευσης 

τών εξωτερικών απαγορεύσεων μέσω τής δημιουργίας αισθημάτων ενοχής μοιά

ζει να έχει τήν καταγωγή της στα κολλέγια και τα οικοτροφεία τοΰ 17ου αιώ

να πού διοικούνταν άπό θρησκευτικά τάγματα καθολικών και Ί η σουιτών μο

ναχών. Μια θεολογική επίδραση μοιάζει να διαποτίζει τις παιδαγωγικές πρα

κτικές πού ίσχυαν στα ορφανοτροφεία ακόμη και στις αρχές του 20οϋ αιώνα. 

'Αναγνωρίζουμε εδώ τή μέριμνα τών παιδαγωγών του 17ου αιώνα, όπως τοΰ 

Gerson και τοΰ de la Salle, να καλλιεργήσουν στο παιδί το αίσθημα τής υπευ

θυνότητας και τήν έννοια τής αξιοπρέπειας, απαλείφοντας άπό τα ποινολόγια 

τή σωματική τιμωρία ως κατώτερη και ταπεινωτική 6 6 . Τα μαστιγώματα, ό 

φάλαγγας, τα κτυπήματα με τή βέργα, τα σπρωξίματα και τα τραβήγματα 

τών αυτιών θεωρούνται μειωτικά και για τον 'ίδιο τον παιδαγωγό' καταρρακώ

νουν τήν εξουσία του πού θα πρέπει να στηρίζεται στή σοβαρότητα, τήν αυτο

κυριαρχία και τή σωματική απόσταση. Αυτή τή νέα αντίληψη υιοθετούν όρι-

64. Στο Ίδιο. 
65. Βλ. Δ. Σ. Μπαλάνος, ό'.π., σ. 55. 
66. Για τήν τομή στην παιδαγωγική σκέψη πού εγκαινιάζουν παιδαγωγοί δπως ό 

Gerson και ό de la Salle, οί όποιοι εισάγουν τήν έννοια τής παιδικής αθωότητας και τής 
σχολικής πειθαρχίας, βλ. Filippo Ariès, L'enfant et la vie familiale sous VAncient Re
gime, Παρίσι, Seuil, 1973, ελληνική μετάφραση: Αιώνες ηαιδικής ηλικίας, 'Αθήνα, Γλά
ρος, 1990, σ. 167-186 και J.- Β. de la Salle, Conduite des écoles chrétiennes divisée en 
deux parties, στο Œuvres complètes, Ρώμη, Frères des Écoles chrétiennes, Maison 
Saint Jean Baptiste de la Salle, 1993 (1η έκδοση, Avignon 1720), σ. 661, 702' αναφέ
ρεται στο Egle Becchi, Dominique Julia (έπιμ.), Histoire de l'enfance..., δ.π., σ. 24. 
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σμένα θρησκευτικά οικοτροφεία καί κολλέγια στή Γαλλία άπο τα μέσα του 

17ου αιώνα, αρκετά νωρίτερα άπο τήν καθολική αποδοχή της σε σχολεία, οικο

τροφεία και κολλέγια, πού τοποθετείται στον 19ο αιώνα. 

Έν τούτοις αν καί ή σωματική τιμωρία μοιάζει να έχει εξαφανιστεί άπο 

τον κανονιστικό λόγο των ορφανοτροφείων, ή τουλάχιστον υπάρχει ή τάση να 

περιορίζεται, μόνον «εις τινας... δλως ατίθασους φύσεις, εις όλως έξαιρετι-

κάς περιστάσεις καί μετά μεγάλης περισκέψεως»67, κάποιες νύξεις στα αρχεία 

των 'ιδρυμάτων ή σε κριτικές πού δημοσιεύονται στον τύπο68 αφήνουν να εν

νοηθεί δτι ή αυθαιρεσία των υπαλλήλων δεν προφύλασσε συχνά τους ορφανούς 

άπο άγρια ξυλοκοπήματα69. Ή εκδήλωση στάσεων καί οι συχνές αποδράσεις 

μαρτυρούν ί'σως έμμεσα τήν αντίδραση των τροφίμων στή σκληρή τιμωρία καί 

το αυστηρό πρόγραμμα άλλα καί τή γενικότερη συμπεριφορά του προσο^πικοΰ. 

Ή εποπτεία, μέ τή νομική έ'ννοια του ορού, τήν οποία άσκοΰσε το διοικητικό 

συμβούλιο του 'ιδρύματος στους ορφανούς άπο τή στιγμή της εισδοχής τους 

σ' αυτό, άφηνε το περιθώριο στους διευθυντές καί τήν εφορεία του 'ιδρύματος 

της πλήρους ελευθερίας στην επιλογή των πειθαρχικών μέσων για τήν επιβολή 

της τάξης. Ή θεωρητική απόρριψη της μαστίγωσης ως μέσου βάρβαρου καί 

ξεπερασμένου, πού συναντάμε στα παιδαγωγικά κείμενα της εποχής, δέν θα 

εμπόδιζε, υποθέτω, τους υπαλλήλους να προσφεύγουν σ' αυτό το κατά τα άλλα 

πρόχειρο καί αποτελεσματικό μέσο σωφρονισμού, ιδιαίτερα αν είχαν να κάνουν 

67. Μόνο στο διδακτικό προσωπικό επιτρέπεται να επιβάλλει σωματικές ποινές σέ 

ακραίες περιπτώσεις απείθειας. Ή βία ταιριάζει σέ δσους δέν έννοοϋν άπο σύγχρονες αρχές 

παιδαγωγικής: «Δέν άρνούμεθα δτι δέν ύπάρχουσι καί πολλαί φύσεις μή έννοοΰσαι τήν γλώσ-

σαν της καρδίας καί ύποκύπτουσαι μόνον είς τήν βίαν' εις αύτάς τάς φύσεις βεβαίως θα 

όμιλήση κανείς τήν γλώσσάν των, άλλα δέν είναι ορθόν τήν καθόλου παιδαγωγικήν πορείαν 

να κανονίση ή διεστραμμένη φύσις παιδιών τινών καί χάριν αυτών να ύποφέρωσι πάντες». 

Βλ. Δ. Σ. Μπαλάνος, Ή περίθαλψις τών ορφανών.., δ.π., σ. 51, 56. 

68. Βλ. για παράδειγμα τις πληροφορίες για στάση πού ξέσπασε στο Άμαλίειο 'Ορ

φανοτροφείο το 1888, ώς ένδειξη διαμαρτυρίας για τή βίαιη συμπεριφορά της διευθύντριας, 

δπως μεταφέρονται στην 'Εφημερίδα τών Κυριών, «Τα κατά το Άμαλίειον Όρφανοτρο-

φεϊον», ΈφημερΙς τών Κυριών, άρ. 62 (1888), σ. 6. 

69. Στις λογοδοσίες καί τις πανηγυρικές εκδόσεις τών ιδρυμάτων ή καθημερινή ζωή 

τών παιδιών παρουσιάζεται ιδανική. Σπάνιες είναι οι πληροφορίες πού προέρχονται άπο επι

σκέπτες, υπαλλήλους, παιδαγωγούς ή τον τύπο πού νά παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα. 

Δέν διαθέτουμε επίσης αυτοβιογραφικά κείμενα συγγραφέων πού νά πέρασαν τήν παιδική 

τους ηλικία σέ ορφανοτροφεία. "Οσοι έζησαν παρόμοιες εμπειρίες σέ ιδρύματα άλλων χω

ρών πού εφάρμοζαν παρόμοια πειθαρχικά συστήματα, τήν ϊδια περίοδο, κάνουν λόγο για 

βίαιη συμπεριφορά καί σκληρές τιμωρίες πού καθόρισαν τή συναισθηματική ζωή τους ώς 

ενηλίκων. Για το θέμα αυτό βλ. Herald Thuen, «Education or punishment? Reforma

tory schools in Norway, 1840-1950», History of Education 20 (1991), σ. 496. Για τή 

σύγχρονη εποχή βλ. Θ. Καλλινικάκη (έπιμ.), Μεγαλώνοντας σέ ίδρυμα, Αθήνα, Ελληνική 

Εταιρεία Ψυχικής 'Τγιεινής καί Νευροψυχιατρικής τοϋ Παιδιού, 1988. 
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με παιδία δύστροπα7 0. Το πραγματολογικό υλικό στο όποιο μπορούμε να στη

ριχτούμε για να υποστηρίξουμε αύτη την υπόθεση είναι αδύναμο και υπαινι

κτικό. Ή καταγγελία υπερβάσεων στην εφαρμογή του κανονισμού άπο την πλευ

ρά του προσωπικού δεν είναι άπο τα στοιχεία πού διασώζονται στο αρχείο ενός 

ορφανοτροφείου. 'Ωστόσο, μια γενικότερη θεώρηση των παιδαγωγικών πρακτι

κών πού ήταν σε χρήση το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα δεν αφήνει περιθώρια 

αμφιβολίας για την ελευθερία χρήσης και τέτοιων μέτρων. ,νΛν δεχτούμε οτι 

οι σωματικές τιμωρίες, αν και απαγορευμένες, εφαρμόζονταν ευρύτατα στο δη

μοτικό σχολείο το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα7 1, δπως μαρτυρούν πολλές πη

γές, ή ελευθερία χρήσης παρόμοιων μέτρων στο αποκομμένο άπο τον εξωτε

ρικό κόσμο και αυτοδιοικούμενο ορφανοτροφείο, έπαφιόταν στη συνείδηση των 

υπαλλήλων7 2. Στη συνήθεια πού επικρατεί σε πολλά ορφανοτροφεία να ανατί

θεται ή διαπαιδαγώγηση των ορφανών σε απόστρατους στρατιωτικούς, «οι ό

ποιοι ως μόνον μέσον επιβολής εσωτερικής τάξεως χρησιμοποιούν την ράβδον 

των», αποδίδει ό Δ. Σ. Μπαλάνος τήν αποτυχία δημιουργίας κλίματος εμπι

στοσύνης μεταξύ προσωπικού και τροφίμων. Ιδιαίτερα ή θέση του παιδονό

μου θεωρείται κρίσιμη στην αποκατάσταση λεπτών ισορροπιών στή διαχείριση 

μεγάλου αριθμού παιδιών διαφορετικής προέλευσης: ό παιδονόμος οφείλει να 

70. Σέ έκθεση του προς το διοικητικό συμβούλιο του Ζαννείου 'Ορφανοτροφείου ό 

παιδονόμος του ιδρύματος αναφέρει δτι αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει αυστηρά μέτρα εναν

τίον ορφανών οι όποιοι είχαν κατασκευάσει μόνοι τους μαχαίρια στο σιδηρουργεϊο για αυτο

προστασία και είχαν αποπειραθεί επανειλημμένα νά αποδράσουν άπο τις μάνδρες του ιδρύ

ματος. Βλ. "Εκθεσις τοϋ Γ. Χ. παιόονόμου τοϋ Ζαννείου 'Ορφανοτροφείου από τοϋ 1921-

1928 στα αταξινόμητα έγγραφα τοϋ αρχείου τοϋ ορφανοτροφείου. 

71. Για τήν ευρεία χρήση ραβδισμοΰ και μαστιγώσεων στο ελληνικό σχολείο τον 19ο 

αιώνα, παρά τήν απαγόρευση τους άπο το Υπουργείο Παιδείας, βλ. Χρ. Λέφας, 'Ιστορία 

της 'Εκπαιδεύσεως, 'Αθήνα 1942, σ. 162-163. Μέ εγκύκλιο του το 1854 το 'Υπουργείο 

καθόριζε τις έξης ποινές γιά το σωφρονισμό των μαθητών: γονυκλισία, -ολύωρ-r] ανάγνωση, 

ασιτία, φυλάκιση. Αυτοβιογραφικές μαρτυρίες, έν τούτοις, καθώς και άρθρα στον τύπο κά

νουν λόγο γιά σκληρή και αψυχολόγητη στάση τών δασκάλων, οί όποιοι συνέχιζαν, αγνοών

τας τις υπουργικές εγκυκλίους, μέχρι καί τις τελευταίες δεκαετίες τοϋ αιώνα, τουλάχιστον, 

νά χρησιμοποιούν ράβδους, μαστίγια, βούρδουλες καί φάλαγγα. Ενδεικτικά βλ. 'Ανώνυμος, 

«Σχολικαί αναμνήσεις», 'Εθνική 'Αγωγή, ετ. Β', άρ. 9 (1899), σ. 129-131. Ό Σπ. Παγα-

νέλης σέ δύο άρθρα του στην 'Εστία (8 Ιουλίου 1884 καί 19 Αυγούστου 1884) κάνει λόγο 

για ((κτηνώδη περισταλτικά μέτρα» πού χρησιμοποιοΰνταν στα ορφανοτροφεία λίγα χρόνια 

πριν το 1884. Βλ. Μαρία Κορασίδου, 01 άθλιοι τών 'Αθηνών..., δ.π., σ. 148. 

72. Σωματικές ποινές χρησιμοποιοΰνταν καί στα καθολικά ορφανοτροφεία της 'Ιρλαν

δίας καί της Αυστραλίας πού είχαν δημιουργηθεί άπο τό θρησκευτικό τάγμα τών έν Χρι

στώ 'Αδελφών. Γιά το θέμα αυτό βλ. Marion Fox, «British child migration in New 

South Wales Catholic Orphanages», History of Education Review 25 (1996), σ. 1-18" 

Barry Coldrey, «Ά most unenviable reputation': the Christian Brothers and school 

discipline over two centuries», History of Education 21 (1992), σ. 277-289. 
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ρυθμίζει τή συμπεριφορά του «με τήν ακρίβεια διαβήτη», να επιβάλλει το σε

βασμό χωρίς να καταφεύγει σε βάρβαρα μέσα άλλα και χωρίς, ωστόσο, να επι

τρέπει οικειότητες. Στην έλλειψη ατόμων ικανών καί μορφωμένων για να ανα

λάβουν με αίσθημα αυταπάρνησης αυτές τις θέσεις του «θεραπευτή της ηθι

κής», προσκρούει ή επιβολή της πειθαρχίας μέσα στα 'ιδρύματα73. 

Έκτος από τις σωματικές ποινές, και άλλα ζητήματα πού αναφέρονται στη 

συμπεριφορά των υπαλλήλων εγείρουν αμφιβολίες για τήν εφαρμογή των κα

νονιστικών διατάξεων. Σκάνδαλα πού αναστατώνουν κατά καιρούς τήν εσω

τερική ζωή τών ιδρυμάτων και δημοσιεύονται στον τύπο, φέρνουν στο φώς ορι

σμένες πλευρές της παιδαγωγικής πρακτικής πού εφαρμοζόταν στα ιδρύματα 

πού υπενθυμίζουν τήν απόσταση πού χωρίζει συχνά τή ρητορική τών κανονι

σμών άπο τήν καθημερινή ζωή τών τροφίμων: σεξουαλική εκμετάλλευση τών 

ορφανών άπο τους διδάσκοντες καί το κατώτερο προσωπικό, βιαιότητες, αδια

φορία για τήν εφαρμογή τής πειθαρχίας, καταχρήσεις στην οικονομική διαχεί

ριση, εικονογραφούν ενα κλίμα αυθαιρεσίας καί καταχρήσεων74. Τά αίτια αυτών 

τών παραβιάσεων του κανονισμού αποδίδονται συνήθως στίς διαμάχες μεταξύ 

τών μελών του διοικητικού συμβουλίου, τήν έλλειψη ελέγχου άπο μια εξωτε

ρική προς το ίδρυμα αρχή, τήν αδιαφορία του διευθυντή καί κυρίως τήν άκα-

73. «Αυτός [δ παιδονόμος] διαρκώς συγχρωτιζόμενος μέ τους παΐδας, πρέπει να κρά

τη οιονεί διαβήτην, οΰτως ώστε οΰτε ό συγχρωτισμός να καταντά εις οικειότητα, ούτε ή 

άπόστασις να έπιφέρη ψυχρότητα' ό αυτός πρέπει να είναι αυστηρός μετ' έπιεικίας καί επιει

κής μετ' αύστηρότητος, να εχη ίώβειον ύπομονήν, ήράκλειον φωνήν, άέτειον βλέμμα, καρ-

δίαν ευγενή, συγχωρούσαν καί διορθοΰσαν τας παιδικάς πονηρίας καί κακίας καί λησμονού

σαν τήν άχαριστίαν. Έν μια λέξει πρέπει να είναι άνήρ μορφώσεως καί χαρακτήρος, έτι 

δε καί αντοχής, σωματικής καί ψυχικής». Βλ. Δ. Σ. Μπαλάνος, ο.π., σ. 50. 

74. Τον Νοέμβριο τοϋ 1895, οι εφημερίδες τής Ερμούπολης Πατρίς καί "Ηλιος δη

μοσιεύουν μια σειρά &ρ%ρων σχετικά μέ έ'κτροπα πού συμβαίνουν στο ορφανοτροφείο Θη

λέων Μπαμπαγιώτου, τα όποια άφοροϋν τήν οικονομική διαχείριση, τήν ε'λλειψη πειθαρχίας 

καί τήν αποπλάνηση μιας ορφανής άπο τον δάσκαλο τής μουσικής. Ή εκδίκαση τής τελευ

ταίας υπόθεσης γίνεται αφορμή να θιγοϋν καί άλλα θέματα πού έχουν σχέση μέ τήν παρα

βίαση τοϋ κανονισμού καί τις αυθαιρεσίες τοϋ προσωπικοΰ. Για το θέμα αυτό βλ. εφ. "Ηλιος, 

12, 19 καί 20 Νοεμβρίου 1895, 8, 17, 24 Δεκεμβρίου 1895, 23 Απριλίου 1896, καί Πα

τρίς, 11 καί 18 Νοεμβρίου 1895, 2 καί 16 Δεκεμβρίου 1895. Τις πληροφορίες αυτές οφεί

λω στον Χρήστο Λοϋκο πού εντόπισε το θέμα στο συριανό τύπο. Ό Δ. Σ. Μπαλάνος, ο.π., 

σ. 49, ό όποιος μελέτησε τα πρακτικά τοϋ 'Ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα τής περιόδου 

1856-1900, αναφέρεται σε ενα θέμα το όποιο συνέβη το 1856 άλλα δεν κατονομάζεται. 

«Συνεπεία τούτου [τής παρεκτροπής], το συμβούλων ορίζει οι πρωταίτιοι να γυμνωθώσιν 

άπο τον παιδονόμον άπο τά ενδύματα τοϋ ορφανοτροφείου καί να ένδυθώσι μέ τα πρώτα 

ενδύματα των καί να διωχθώσιν, έπιπληττομένων συνάμα αυστηρώς καί τών μεινάντων. 

Το 1856 διωρίσθη καί ό πρώτος παιδονόμος, [...] επειδή δμως ή αταξία έξηκολούθει έν τω 

ίδρύματι απεφασίσθη να γίνη παν άναγκαΐον προς τακτοποίησιν τών άτακτων καί κακοη

θών καί συνάμα να διορισθή υπηρέτης απόμαχος προς διατήρησιν τής εσωτερικής τάξεως». 
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ταλληλότητα των παιδονόμων. Καθώς οι θέσεις αυτές δεν ήταν ελκυστικές για 

ικανά άτομα και καθώς δέν είχε συσταθεί, ως τή δεκαετία του 1920 τουλάχι

στον, ενα ταμείο εργαζομένων σέ φιλανθρωπικά καταστήματα, τα τελευταία 

είχαν καταστεί «πρυτανεία ανικανοτητών»75. 

Έξαλλου, ή αποκοπή των τροφίμων άπο το συγγενικό τους περιβάλλον 

ενίσχυε αυτές τις τάσεις αυθαιρεσίας καΐ εσωστρέφειας. Είναι χαρακτηριστικό 

οτι στους περισσότερους κανονισμούς αποτυπώνεται ή τάση να περιορίζονται 

οι επαφές των τροφίμων με τον εξωτερικό κόσμο, ακόμη και μέ τους συγγε

νείς, σέ μια προσπάθεια να μένει ανεπηρέαστο το ορφανό παιδί άπο εξωτερι

κές επιρροές76. Το έργο αναμόρφωσης πού επιχειρείται πίσω άπο τους ψηλούς 

τοίχους του ιδρύματος, «βλάπτει πολλάκις ή οικογένεια»77. Μόνο ή «αγάπη του 

ιδρύματος» θεωρείται «παιδαγωγοΰσα»* αντίθετα, ή τυφλή αγάπη των συγγε

νών δέν είναι πάντα «ωφέλιμη». Γι' αυτό οί συνομιλίες μεταξύ των ορφανών 

και τών συγγενών τους γίνονται υπό τήν παρουσία επιμελητών, στις ορισμένες 

ώρες του επισκεπτηρίου καί σέ ειδικό χώρο, το «όμιλητήριο», δπως στις φυ

λακές, συνήθως μία φορά το μήνα. Μόνο σέ σοβαρές στιγμές του οικογενεια

κού βίου, έχει το δικαίωμα ό τρόφιμος να επισκέπτεται τους οικείους του, και 

εφόσον «πληρούνται οί απαραίτητες συνθήκες υγιεινής καί ηθικής»78. Ή πόρτα 

του ιδρύματος οριοθετεί έ'τσι ενα νοητό σύνορο ανάμεσα στον εσωτερικό κόσμο 

της αναμόρφωσης καί τον εξωτερικό κόσμο τών κινδύνων79. 

Άπο τήν ανάλυση καί τή σύγκριση τών κανονιστικών διατάξεων πού διει-

παν τήν εσωτερική ζωή τών ορφανοτροφείων το β' μισό του 19ου αιώνα δια

φαίνεται οτι οί βασικοί άξονες λειτουργίας τους ήταν κοινοί. Κάποιες διαφορο

ποιήσεις πού παρατηρούνται ως προς τήν αυστηρότητα τών κανονισμών θα πρέ

πει να τις αποδώσουμε, 'ίσως, τόσο στο μορφωτικό επίπεδο τών μελών του 

διοικητικού συμβουλίου, δσο καί στις επιρροές πού δέχονται άπο τή λειτουργία 

άλλων ιδρυμάτων. Έ συμμετοχή στρατιωτικών, εμπόρων, κρατικών λειτουρ

γών ή διανοουμένων υποθέτουμε οτι δέν θα ήταν χ topic σημασία για τήν έπι-

75. Βλ. στο ϊδιο. 
76. Στο ορφανοτροφείο Σμύρνης απαγορεύεται στους συγγενείς να επισκέπτονται το 

ίδρυμα: «Εις ούδένα τών συγγενών τών εν τω Καταστήματι ορφανών επιτρέπεται ή είσο
δος, άλλα μόνον μακρόθεν άνευ ουδεμίας άλλης ομιλίας ή προσεγγίσεως». Βλ. Κανονισμός 
τον εν Σμνρντ)..., δ.π., σ. 6. 

77. Ή τάση εντούτοις πού παρατηρείται σέ πολλά ορφανοτροφεία, να καλλιεργούνται 
στα παιδιά αισθήματα περιφρόνησης προς το οικογενειακό περιβάλλον, κατακρίνεται άπο 
τον Δ. Σ. Μπαλάνο, ό'.π., σ. 53, αν καί δέχεται οτι ή επιρροή τοϋ οικογενειακού περιβάλ
λοντος δέν εϊναι πάντοτε ωφέλιμη. 

78. Στο ϊδιο. 
79. Στους κανονισμούς καθορίζεται σέ ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται στα ορφανά νά 

διαβούν την εξωτερική πόρτα τοϋ ιδρύματος, πάντα υπό συνοδεία, ενώ καί αυτές οί έξοδοι 
τοϋ προσωπικοΰ ελέγχονται. 

6 
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λογή των παιδαγωγικών προτύπων πού υιοθετούνται, για το πρόγραμμα ερ

γασίας των τροφίμων, το σύστημα αμοιβών και ποινών, τή δίαιτα, τήν υγιεινή 

και τή γενικότερη αντίληψη πού χαρακτήριζε τήν εσωτερική οργάνωση του ορ

φανοτροφείου. "Ενα ερώτημα πού παραμένει ανοικτό άφορα στα πρότυπα πού 

υιοθετούνται σε κάθε περίπτωση. 'Ομοιότητες ανιχνεύονται προς πολλές κα

τευθύνσεις. Τρεις μοιάζουν να είναι οί πηγές άπο τίς όποιες εμπνέονται: τα 

ορφανοτροφεία πού διοικούνταν άπο θρησκευτικά τάγματα, συνήθως καθολι

κών, οΊ όποιοι είχαν δημιουργήσει μια παράδοση σ' αύτο το χώρο της παιδι

κής περίθαλψης άπο τον Μεσαίωνα, τα επανορθωτικά 'ιδρύματα για δύστροπα 

ή εγκληματικά παιδιά πού είχαν αρχίσει νά λειτουργούν άπο τίς πρώτες δε

καετίες του 19ου αιώνα, ως «επανορθωτικές αποικίες» στή Γαλλία ή ως «επα

νορθωτικά» και «βιομηχανικά» σχολεία στην 'Αγγλία και άλλου80, και τέλος 

το μηχανιστικό μοντέλο λειτουργίας του αλληλοδιδακτικού σχολείου. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ωστόσο οτι θέματα πού αφορούν τον τρόπο 

οργάνωσης των 'ιδρυμάτων περίθαλψης ή τήν οικονομική λειτουργία τους γί

νονται αντικείμενο κριτικής στον τύπο. Στα άρθρα αυτά δε λείπουν οι αναφο

ρές σέ άλλα 'ιδρύματα του εξωτερικού πού εφαρμόζουν παρόμοια προγράμμα

τα και μέ βάση τα όποια προτείνονται βελτιώσεις. "Ενα γενικότερο ενδιαφέρον 

εκδηλώνεται πού παρακολουθεί άπο κοντά τίς απόπειρες πού γίνονται στον 

τομέα της περίθαλψης και της επανόρθωσης. Τα μέλη τών διοικητικών συμ

βουλίων, πολλά άπο τα όποια μετέχουν και στα δημοτικά συμβούλια, θα ήταν 

περισσότερο ενήμεροι για δ,τι 'ίσχυε άλλου. Θα ενδιαφέρονταν νά επισκεφθούν 

παρόμοια 'ιδρύματα για νά δουν άπο κοντά τον τρόπο λειτουργίας τους. Αύτο 

μαρτυρούν ταξιδιωτικές εντυπώσεις άπο ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις, ημερολο

γιακές καταγραφές και αυτοβιογραφικά κείμενα. 'Ενδεικτική του ενδιαφέρον

τος, προς τήν κατεύθυνση της μίμησης, είναι εξάλλου ή αλληλογραφία πού δια

σώζεται σέ ορισμένα δημοτικά αρχεία 8 1. 

80. Τα επανορθωτικά σχολεία (reformatory schools) ιδρύθηκαν στην 'Αγγλία στα 

μέσα του 19ου αιώνα για να υποδέχονται νέους κάτω τών 16 ετών πού είχαν διαπράξει 

αδικήματα, ενώ τά βιομηχανικά σχολεία (industrial schools) ασχολούνταν μέ παιδιά πού 

ζούσαν σέ συνθήκες πού θα μπορούσαν να τα οδηγήσουν στην παραβατικότητα. Και στα 

δύο παρεχόταν επαγγελματική εκπαίδευση, τροφή καί στέγη και επικρατούσε αυστηρή πει

θαρχία. Βλ. Pamela Horn, Children's work and welfare, 1780-1890, Καίμπριτζ, Cam

bridge University Press, 1994, σ. 42. Επανορθωτικά σχολεία σύμφωνα μέ το αγγλικό 

πρότυπο λειτούργησαν καί σέ άλλες χώρες. Για τή Νορβηγία βλ. Herald Thuen, «Educa

tion...», ό'.π., σ. 492. 

81. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώνουν τά μέλη τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου της 'Ερ

μούπολης. Μεταξύ τών ετών 1857-59, ό δήμαρχος της Ερμούπολης αλληλογραφεί μέ τους 

προξένους της Ελλάδας στο Παρίσι, τή Μασσαλία, τήν Τεργέστη καί το Λιβόρνο, για τήν 

αποστολή κανονισμών λειτουργίας τών ευρωπαϊκών φιλανθρωπικών καταστημάτων. Τήν πε

ρίοδο αυτή ετοιμαζόταν ή 'ίδρυση Πτωχοκομείου καί Νοθοτροφείου άπο αδελφάτα πού έπρό-
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Έ κριτική πού ασκήθηκε στή διοίκηση ιδρυμάτων πού επιχείρησαν να εισα

γάγουν κάποιες παιδαγωγικές καινοτομίες πού θα έκαναν τή ζωή τών τροφί

μων πιο ευχάριστη82, μαρτυρεί εν τούτοις τήν ευρεία αποδοχή πού γνώρισε το 

αυστηρό Ιδρυματικό μοντέλο στην περίπτωση της περίθαλψης τών φτωχών ορ

φανών παιδιών. Κυρίαρχη φαίνεται οτι ήταν ή αντίληψη για το 'ίδρυμα περί

θαλψης ως χώρου κλειστού, απομονωμένου, επιτηρούμενου σε όλα τά σημεία 

του, οπού τα άτομα τοποθετούνται σε συγκεκριμένη θέση άνα πάσα στιγμή, 

δπου οί παραμικρές κινήσεις ελέγχονται, δπου δλα τα γεγονότα καταγράφονται, 

δπου ή εξουσία ασκείται μέ έναν αυστηρά Ιεραρχημένο τρόπο, δπου κάθε άτομο 

κάθε στιγμή ελέγχεται, καταγράφεται καί παρακολουθείται. Είναι ό κατάλλη

λος χώρος για τήν κατασκευή «χρήσιμων» ανθρώπων, πού θυμίζει, σε πολλά 

σημεία, τή λογική μέ τήν οποία οργανώθηκαν οί επανορθωτικές αποικίες για 

παιδιά, δπως αυτή του Mettray, τον 19ο αιώνα83. Ή ϊδια στρατιωτική οργά

νωση, ή ίδια αντίληψη της πειθαρχίας καί της επανόρθωσης. 

'Ωστόσο, παρά τήν καθολικότητα αποδοχής του ιδρυματικού μοντέλου, είχαν 

αρχίσει, γύρω στο 1920, να καταγράφονται καί στην Ελλάδα οί ανησυχίες για 

τα αποτελέσματα της μαζικής διαπαιδαγώγησης ορφανών παιδιών. Οί κριτι

κές εστίαζαν τα αίτια της αποτυχίας σέ δύο κυρίως σημεία: στο συγχρωτισμό 

μεγάλου αριθμού παιδιών μέ διαφορετική προέλευση, μεταξύ τών όποιων εύ

κολα διαδίδονταν κακές συνήθειες καί επιδημικές ασθένειες, καί στην αυστηρή 

πειθαρχία πού δέν έ'φερνε πάντα τά αναμενόμενα αποτελέσματα. Το πλήθος τών 

απαγορευτικών διατάξεων πού περιόριζε κάθε εκδήλωση της παιδικής φυσικό

τητας, καθώς καί ή ακαμψία πού χαρακτήριζε τήν εφαρμογή τους, δημιουρ

γούσε στα παιδιά αντιπάθεια καί εχθρική διάθεση απέναντι στους υπαλλήλους· 

οί τελευταίοι, προκειμένου να επιβάλουν τήν τάξη σέ ατίθασα παιδιά, κατέ

φευγαν σέ βίαια μέτρα διαπαιδαγώγησης καί καταντούσαν σκληροί καί αδιά

φοροι χωρίς ίχνος στοργής. "Ενας φαύλος κύκλος εχθρότητας καί αδιαφορίας 

καταργούσε σταδιακά τα περιθώρια εμπιστοσύνης ανάμεσα στους τροφίμους καί 

το προσωπικό. Ή ισοπεδωτική τάση πού απέπνεαν οί κανονισμοί τών ιδρυμά

των χαρακτήριζε καί τή συμπεριφορά τών υπαλλήλων, οί όποιοι εφάρμοζαν τον 

κανόνα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού, τα ταλέντα 

κειτο να συστήσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Βλ. ΓΑΚ, Αρχεία Νομοϋ Κυκλά
δων, Δημοτικό 'Αρχείο Ερμούπολης, Ι/'Ορφανοτροφεία/1. 

82. Το διοικητικό συμβούλιο του Άμαλίειου 'Ορφανοτροφείου δέχτηκε κατά καιρούς 
κριτική μέσω τοϋ τύπου για το υψηλό επίπεδο υλικών συνθηκών πού παρείχε στις ορφανές, 
τις επαγγελματικές κατευθύνσεις πού δίνονταν καθώς καί τις παιδαγωγικές πρακτικές πού 
ακολουθούνταν. 

83. Βλ. Jean Lebrun, «Cloîtrer et guérir. La colonie pénitentiaire de la Trappe, 
1854-1880», στο Michelle Perrot (έπιμ.), L'impossible prison, Recherches sur le système 
pénitentiaire au XIXe siècle, Παρίσι 1980, σ. 236-277. 
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και τις αδυναμίες του. Ή επαγγελματική προετοιμασία των ορφανών βρισκό

ταν επίσης μακριά άπο τους επιθυμητούς στόχους. Θύματα εκμετάλλευσης τε

χνιτών πού ενδιαφέρονταν κυρίως για την εκτέλεση τών παραγγελιών, και λι

γότερο για την εκμάθηση της τέχνης, τα ορφανά, δεν αποκτούσαν τα εφόδια 

πού θα τους εξασφάλιζαν οικονομική ανεξαρτησία. Τα αδιέξοδα στα όποια οδη

γούσε αυτός ό μαζικός τρόπος διαπαιδαγίογησης ήταν πλέον εμφανή: παιδιά 

σκληρά και απείθαρχα, ή ψυχικά τραυματισμένα, αποκομμένα άπο τήν κοινω

νία, τα όποια κατέφευγαν μετά τήν αποφοίτηση τους ακόμη καί στην παρα

νομία, βρίσκονταν μακριά άπο το πρότυπο του έντιμου εργάτη για το όποιο 

τους προετοίμαζε το 'ίδρυμα. Το πείραμα τών φιλάνθρωπων έμοιαζε ερασιτε

χνικό καί αναποτελεσματικό. 

'Εναλλακτικές λύσεις στην περίθαλψη τών ορφανών πού λάμβαναν υπόψη 

τους τόσο τις ψυχολογικές δσο καί τις οικονομικές παραμέτρους, είχαν αρχίσει 

νά υιοθετούνται άπο τά μέσα του 19ου αιώνα σε χώρες της κεντρικής καί τής 

δυτικής Ευρώπης, ως απάντηση σε αυτά τά αδιέξοδα. Το ιδρυματικό μοντέλο, 

ιδιαίτερα αυτό τής πόλης, είχε αρχίσει νά εγκαταλείπεται για νά δώσει τή θέση 

του ε'ίτε στο σύστημα τοποθέτησης ορφανών σε αγροτικές οικογένειες, ο'ι όποιες 

επιχορηγούνταν για νά ανατρέφουν τά ορφανά μαζί με τά δικά τους παιδιά, 

εϊτε στη δημιουργία αγροτικών οικίσκων ειδικά διαμορφωμένων για νά φιλο

ξενούν μικρό αριθμό ορφανών υπό τήν επίβλεψη ενός ζευγαριού χωρικών πού 

αναλάμβαναν νά παίξουν το ρόλο τών γονέων. Ή ενασχόληση με τις αγροτικές 

εργασίες, ή διαμονή στην ύπαιθρο καί ή οικογενειακή ατμόσφαιρα εξασφάλι

ζαν καλύτερες συνθήκες τόσο άπο υγιεινή οσο καί άπο ψυχολογική άποψη. Το 

σύστημα τών μικρών οικογενειακών μονάδων στην εξοχή πού είχε επινοήσει 

ό Ελβετός Fellenberg, εμπνευσμένος άπο τις παιδαγωγικές ιδέες του Pesta

lozzi, υιοθετήθηκε άπο τις περισσότερες φιλανθρωπικές εταιρείες καί τά δη

μοτικά συμβούλια πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Άπο τις τελευταίες δεκαετίες 

του 19ου αιώνα εν τούτοις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ψηφίστηκαν μεταρρυ

θμίσεις πού με μια σειρά νόμων αντικατέστησαν τήν ιδιωτική φιλανθρωπία άπο 

τήν κρατική μέριμνα. Σέ μια τάξη ειδικών —γιατρών, παιδαγωγών, ψυχολό

γων, κοινωνικών λειτουργών— ανατέθηκε άπο το κράτος ή διαχείριση τής απρο

στάτευτης παιδικής ηλικίας. Μέ επιστημονικές παρατηρήσεις, μελέτες καί προ

τάσεις επιχείρησαν νά συγκροτήσουν έναν ιδιαίτερο επιστημονικό κλάδο, αυτόν 

τής παιδαγωγικής παθολογίας. Ή εφαρμογή τών προτάσεων τους εγκαινίασε 

μία νέα φάση στην κοινωνική πολιτική, περιορίζοντας τή φιλανθρωπική δράση 

στο περιθώριο, ώς ξεπερασμένη καί ερασιτεχνική. Στην Ελλάδα οι σχετικοί 

προβληματισμοί δεν θα ξεπεράσουν εν τούτοις τον κύκλο τών επιστημονικών 

αναζητήσεων μέχρι τή δεκαετία του 1930, ενώ ή υιοθέτηση εναλλακτικών μο

ντέλων στην περίθαλψη τών ορφανών θα γίνει μέ καθυστέρηση αρκετών δε

καετιών. 
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