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                                                                                                                                                                      1.                         

 

Προσφυγιά στην Ερμούπολη 
Ξεφυλλίζοντας το μητρώο προσφύγων Σύρου 

 

 

Η μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922) και η ατυχής κατάληξή της, η μικρασιατική καταστροφή, η 

οποία συνέβη τον Αύγουστο του 1922, σημαδεύουν το τέλος μιας εποχής και ενός πολιτικού δόγματος, 

του δόγματος της Μεγάλης Ιδέας. Το όραμα του Αλύτρωτου Ελληνισμού, δηλαδή της απελευθέρωσης 

όλων των περιοχών, όπου είχε ακμάσει ο ελληνικός πολιτισμός, συνάντησε την αντίδραση άλλων 

εθνοτήτων και κρατών, οριοθετήθηκε και έλαβε διαστάσεις πιο ρεαλιστικές. Θα περάσει πολύς καιρός 

μέχρι να συνέλθει ο Ελληνισμός από τις συνέπειες της ήττας και της καταστροφής, οι οποίες προκάλεσαν  

τον πλήρη αφανισμό του ελληνικού στοιχείου της Μικράς Ασίας και παράλληλα ένα τεράστιο κύμα 

προσφύγων. Πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι της Μ. Ασίας και της Θράκης κατέφυγαν στο ελληνικό 

κράτος, και η εγκατάσταση και η ενσωμάτωσή τους στις νέες εστίες, δηλαδή το προσφυγικό ζήτημα με 

όλες τις εκφάνσεις του, αποτελούσε μεγάλη δοκιμασία  για  την ομαλή λειτουργία των θεσμών.
1
 Η χώρα 

ήταν καταρχήν οικονομικά εξαντλημένη από αλλεπάλληλους πολέμους και ανέτοιμη, σ΄ ό,τι αφορούσε 

τις υποδομές, να αναλάβει το κόστος και το βάρος ενός τόσο μεγάλου αριθμού προσφύγων. Παρόλα αυτά 

οργανώνονται οι κρατικές αρχές, και το Υπουργείο Υγιεινής, μαζί με το Υπουργείο Επισιτισμού και των 

Εσωτερικών, αναλαμβάνει την κύρια ευθύνη της διευθέτησης του προσφυγικού ζητήματος.
2
 

 Η αποκατάσταση των προσφύγων, αστική και αγροτική, εξελίχτηκε σε χρονοβόρα και 

δυσβάσταχτη υπόθεση για το δοκιμαζόμενο ελληνικό κράτος. Για αυτό ακριβώς το λόγο αποφασίστηκε 

να ζητήσει η Ελλάδα εξωτερική βοήθεια, οικονομική ενίσχυση δηλαδή, υπό μορφή δάνειου, και η 

Κοινωνία των Εθνών ανταποκρίθηκε στο ελληνικό αίτημα Το 1923 ιδρύεται η Επιτροπή 

Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ), μια αυτόνομη οργάνωση, η οποία θα διαχειρίζεται τους πόρους 

του εξωτερικού δανείου, με σκοπό να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για μόνιμη και οριστική 

αποκατάσταση των ξεριζωμένων μικρασιατών.
3
 Προτεραιότητα δόθηκε στην ίδρυση των αγροτικών 

συνοικισμών, διότι θεωρήθηκε ότι θα έλυνε το πρόβλημα του κύριου όγκου του προσφυγικού 

πληθυσμού, γρήγορα και αποτελεσματικά. Στις λεγόμενες «Νέες Χώρες» της βόρειας Ελλάδας 

μπορούσαν να μοιραστούν άμεσα κλήροι στους αγρότες μετά την αποχώρηση των Μωαμεθανών πρώην 

κατοίκων τους, ύστερα από την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, η οποία υπαγορεύτηκε με τη 

συνθήκη της Λωζάννης. Η αστική αποκατάσταση άργησε περισσότερο, και για αυτό ζούσαν πολλοί 

πρόσφυγες για δεκαετίες ολόκληρες σε παράγκες και προσωρινές άθλιες κατοικίες, στα περίχωρα των 

μεγάλων αστικών κέντρων.
4
 

 Οι πρόσφυγες της Μ. Ασίας σκόρπισαν αμέσως μετά την καταστροφή, το φθινόπωρο του 1922, 

σε διάφορα λιμάνια της Ελλάδας, όπου επικράτησε συνωστισμός. Στην Ερμούπολη Σύρου, την  

πρωτεύουσα των Κυκλάδων, έφτασαν πάνω από 5000 πρόσφυγες έως το 1923
5
 και μέχρι το 1924 

πέρασαν από τη Σύρο περισσότερα από 7800 άτομα με καταγωγή από τη Μικρά Ασία και τη Θράκη.
6
  Σ΄ 

αυτό τον αριθμό δεν συμπεριλαμβάνονται οι τρόφιμοι του Αμερικανικού Ορφανοτροφείου, χιλιάδες 

                                                      
1
 Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος, «Το προσφυγικό ζήτημα», περιοδικό Ιστορικά τχ. 98 (30.8.2001) 12-17. 

2
 Στο ίδιο. 

3
 Στο ίδιο. 

4
 Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος, «Η δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας», Ιστορικά τχ. 98 (30.8.2001) 38-43. Τού ίδιου, «Το 

προσφυγικό ζήτημα», ό.π. Βερονίκη Δαλακούρα, «Τα χρόνια της παράγκας», Ιστορικά τχ. 98 (30.8.2001) 30-37. Βλ. και εφημ. 

της Σύρου Θάρρος, αρ. 6 (6.9.1924) και αρ. 348 (20.9.1929). 
5
 Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Νομού Κυκλάδων (ΓΑΚ-ΑΝΚ), Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)  

Ερμουπόλεως, αρ. 554 (8.6.1923). Βλ. επίσης και το φυλλάδιο: Σύλλογος Υγιεινής Σύρου, Τα Πεπραγμένα κατά το 1922, 

Ερμούπολη 1923.  
6
 ΓΑΚ-ΑΝΚ, «Μητρώον προσφύγων Σύρου», 1923: καταχωρίζονται 7805 πρόσφυγες που έφθασαν στην Ερμούπολη Σύρου 

στα 1922-1924. 
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ορφανά παιδιά, οι οποίοι παρέμειναν στο νησί μέχρι το 1929 – 1930.
7
 

 

 
Η πηγή 

 

Οι πρόσφυγες της Ερμούπολης είναι καταγεγραμμένοι στο Μητρώο Προσφύγων Σύρου (Μ. Π.Σ.),
8
 το 

οποίο συντάχθηκε μεταξύ των ετών 1922 - 1924 και περιέχει 7805 εγγραφές και περίπου 100 προσθήκες.  

Στο έντυπο αυτό κατάστιχο με χειρόγραφες καταχωρίσεις σημειώνονται τα εξής: αύξων αριθμός 

μητρώου, αριθμός βιβλιαρίου, όνομα και επώνυμο μελών οικογενείας, ηλικία, επάγγελμα, τόπος 

καταγωγής, εγκατάσταση, χρονολογία εγκατάστασης, παρατηρήσεις. Στη στήλη των παρατηρήσεων 

καταγράφονται οι όποιες μεταβολές στην κατάσταση του πρόσφυγα, δηλαδή διαγραφές από τα δελτία 

άρτου, διακοπή επιδομάτων, μετακινήσεις. Επίσης σημειώνονται εκεί ή κάτω από το επώνυμο,  

πληροφορίες, συνήθως μονολεκτικές, οι οποίες περιγράφουν την ιδιαίτερη οικογενειακή κατάσταση του 

πρόσφυγα ή την υγεία του: ασθενείς, ανίκανοι, χωλοί, τραυματίες, τυφλοί και τρελοί αριθμούσαν περίπου                                                                                                                                                                     

150 άτομα. Κατά την απογραφή ξεχωρίζουν οι αρχές ειδικές περιπτώσεις, όπως  τους συγγενείς των 

αιχμαλώτων ή σκοτωμένων, τα ορφανά και τις μητέρες που θηλάζουν τα βρέφη τους. Η εγγραφή στα 

μητρώα προσφύγων ήταν απαραίτητη προϋπόθεση σε όλη τη χώρα για τη χάραξη πολιτικής στο 

προσφυγικό ζήτημα εν γένει και κατά τόπους, για τη ρύθμιση της τροφοδοσίας και της περίθαλψης των 

κατατρεγμένων μικρασιατών. Οι πρόσφυγες καταγράφονται, λοιπόν, στο Μητρώο Ππροσφύγων Σύρου 

κατά οικογένειες, με αλφαβητική σειρά, βάσει του βαπτιστικού ονόματος, και όχι του επωνύμου, τού 

αρχηγού της οικογένειας. Τον αρχηγό, άνδρα ή γυναίκα αναλόγως με την περίπτωση, ακολουθούν 

συνήθως τα παιδιά, κατά ηλικία, και κατόπιν οι υπόλοιποι συγγενείς και μέλη της ομάδας. Τα 

μεμονωμένα άτομα, ανύπαντρα, χηρευμένα και ορφανά, κατατάσσονται επίσης με το όνομά τους, σε 

αλφαβητική σειρά.  

 Η καταγραφή και η απογραφή των προσφύγων οργανώθηκε ήδη το φθινόπωρο του 1922, ώστε να 

ρυθμιστεί πρώτα-πρώτα η τροφοδοσία ενός πληθυσμού πάνω από πέντε χιλιάδων ατόμων στη Σύρο, και 

μετά να λάβουν οι αρχές τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή στην αρχή και μετά για τη μόνιμη 

αποκατάστασή τους. Αυτές οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις που έγιναν στα τέλη του 1922, αποτελούν το 

πρώτο μεγάλο κύμα των προσφύγων και την πρώτη φάση της υποδοχής τους στη Σύρο.  Στο Μ.Π.Σ. 

πάντως καταγράφονται όλες οι προσφυγικές οικογένειες, με την άφιξή τους στο νησί. Στη δεύτερη φάση 

των μετακινήσεων προστίθενται και εγγράφονται στο Μητρώο Προσφύγων πάνω από δύο χιλιάδες 

άτομα, τα οποία φτάνουν στη Σύρο τα επόμενα χρόνια, το 1923 και το 1924, και ανεβάζουν τον αριθμό 

των εγγεγραμμένων συνολικά σε 7805 άτομα. Μεταξύ των τελευταίων  βρίσκονται πολλοί πρώην 

αιχμάλωτοι, αλλά και συγγενείς ατόμων, τα οποία ήρθαν στη Σύρο νωρίτερα, στα τέλη του 1922. Όλοι οι 

εγγεγραμμένοι στο Μ.Π.Σ. αποκτούν δικό τους ξεχωριστό αριθμό μητρώου, ενώ εγγράφονται παράλληλα 

σε ένα οικογενειακό βιβλιάριο. Με την παραλαβή του βιβλιαρίου ρυθμίζονται η περίθαλψη και η 

τροφοδοσία των προσφύγων, τα επιδόματα και τα δελτία που δικαιούνται. Τα μεμονωμένα άτομα έχουν 

και αυτά το οικογενειακό τους βιβλιάριο. Τα μέλη μιας οικογένειας, πέρα από τον ατομικό τους αριθμό 

μητρώου, έχουν και έναν επιπλέον ενδοοικογενειακό κωδικό. Πολλές φορές συμβαίνει να προστίθενται 

άτομα στο Μ.Π.Σ. εκ των υστέρων, μετά την πρώτη απογραφή, χωρίς να πάρουν ατομικό αριθμό 

μητρώου, αλλά μόνο τον ενδοοικογενειακό τους κωδικό. Τέτοιες περιπτώσεις φτάνουν τις εκατόν 

περίπου και ανεβάζουν το σύνολο των εγγεγραμμένων του προσφυγικού μητρώου σε περίπου 7900 

άτομα. 

 Το Μ. Π.Σ. απόκειται σήμερα στα Αρχεία Νομού Κυκλάδων, όπως και τα άλλα τρία κατάστιχα, 

που αφορούν την προσφυγιά του 1922: είναι το χειρόγραφο «Δημοτολόγιον προσφύγων του Δήμου 

Ερμουπόλεως», με 5104 εγγραφές  (1923),
9
  το επίσης χειρόγραφο «Μητρώον αρρένων των εν τω Δήμω 

                                                      
7
 Πρόκειται για το Αμερικανικό Ορφανοτροφείο της Near East Relief (1923-1930). Βλ. σχετικά ΓΑΚ-ΑΝΚ, Δημοτικό Αρχείο 

Ερμούπολης (ΔΑΕ), Ορφανοτροφεία διάφορα, φακ. 3 και Φιλανθρωπία-Κοινωνική Πρόνοια, φακ. 4
α
. 

8
 Βλ. σημ. 6. 

9
 ΓΑΚ-ΑΝΚ, ΔΑΕ, «Δημοτολόγιον προσφύγων του Δήμου Ερμουπόλεως»: χειρόγραφες καταχωρίσεις 5104 ατόμων.  
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Ερμουπόλεως διαμενόντων προσφύγων ομογενών, συνταχθέν κατά το έτος 1923»,
10

 με 1986 εγγραφές 

και 199 προσθήκες (συνολικά 2185 εγγραφές) και το τυπωμένο «Μητρώον αρρένων προσφύγων Δήμου 

Ερμουπόλεως» του έτους 1926, με 1986 εγγραφές και κάποιες προσθήκες.
11

 Αυτά τα κατάστιχα, μαζί με 

τα παραρτήματα των εκλογικών καταλόγων των ετών 1923 και 1925,
12

 διευκολύνουν την έρευνα σχετικά 

με τον προσφυγικό πληθυσμό της Ερμούπολης. Το Μ. Π. Σ. είναι όμως η πιο πλούσια πηγή για τους 

πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, διότι δίνει περισσότερες πληροφορίες για τις οικογένειες των προσφύγων, 

την ηλικία τους, την καταγωγή τους, τα επαγγέλματά τους και την υγεία τους. Επίσης εκεί σημειώνονται 

οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις των εγγεγραμμένων και τα νομοθετικά διατάγματα βάσει των οποίων 

ρυθμίζονται οι μετακινήσεις τού προσφυγικού πληθυσμού, και το ποιες αρχές τις καθορίζουν. 

 Εκτός από το Μ. Π.Σ., το δημοτολόγιο και τα μητρώα αρρένων των προσφύγων, υπάρχουν 

πολλές άλλες αρχειακές πηγές για να μελετήσει κανείς τις τύχες των προσφύγων της Σύρου στα Αρχεία 

Νομού Κυκλάδων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αιτήσεις για την πολιτογράφηση, διότι 

συνοδεύονται συνήθως από τη φωτογραφία του πρόσφυγα. Τα έξοδα της φωτογράφησης
13

  καλύφθηκαν 

από τις δημοτικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν αμέσως να χορηγήσουν έκτακτες πιστώσεις για την 

περίθαλψη των φυγάδων. Τα πρακτικά και τα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) δίνουν σαφή 

εικόνα των δυσκολιών, που αντιμετώπιζαν και οι πρόσφυγες και οι δημοτικές αρχές, μέχρι να 

ενσωματωθούν οι πρώτοι στην εντόπια κοινωνία. Η αποκατάσταση των προσφύγων προξενούσε  συχνά 

ανταγωνισμούς και  προστριβές με τους «γηγενείς», οι οποίοι αποδοκιμάζουν κάθε τόσο τις όποιες 

ευνοϊκές για τους πρόσφυγες ρυθμίσεις των κρατικών και  δημοτικών αρχών.
14

  Δεν είναι αυτονόητη 

ούτε εύκολη η συνύπαρξη των νεοφερμένων με τους «γηγενείς». Ιδιαίτερα στα πολιτικά θέματα οι 

πρόσφυγες, κατά πλειοψηφία φιλελεύθεροι και οπαδοί του Ελ. Βενιζέλου, έρχονται κάθε τόσο σε ρήξη 

με τους πιο συντηρητικούς ντόπιους, και καμιά φορά συμβαίνουν μεταξύ τους επεισόδια με βίαια 

ξεσπάσματα. Μία από τις πρώτες κινήσεις των δημοτικών αρχών, μετά την αιφνιδιαστική άφιξη πάνω 

από πέντε χιλιάδων φυγάδων στην Ερμούπολη Σύρου το φθινόπωρο του 1922, ήταν να ζητήσουν 

περισσότερη αστυνόμευση για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας των πολιτών.
15

  

 Το παλαιό δημοτικό αρχείο, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα των συλλογών των Γενικών Αρχείων 

του Κράτους - Αρχείων Νομού Κυκλάδων  (Γ.Α.Κ. Σύρου), προσφέρει ποικίλα τεκμήρια, τα οποία 

αφορούν το πέρασμα των χιλιάδων προσφύγων από τη Σύρο. Δεν παρέμεινε στο νησί, βέβαια, όλος αυτός 

πληθυσμός, δυσανάλογα μεγάλος για τα δεδομένα του τόπου, που είχε περίπου 18000 κατοίκους, κατά 

την απογραφή του 1920.
16

  Δεν ήταν δυνατό να ρυθμιστεί ικανοποιητικά ούτε η τροφοδοσία ούτε η 

στέγαση ούτε η περίθαλψη των πέντε έως έξι χιλιάδων ατόμων, τα οποία έφτασαν στη Σύρο το 1922, και 

έτσι από τις αρχές του 1923, αφού προχώρησε η απογραφή και η πολιτογράφηση των προσφύγων, 

διαγράφονται οι περισσότεροι από τα δελτία άρτου και ξεκινούν κυρίως προς τον Πειραιά, για να βρουν 

εργασία και στέγη. Τα δύο τρίτα περίπου από τους 7805 εγγεγραμμένους στο Μ. Π. Σ. αναχώρησαν και 

σκόρπισαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό. 

 Η απογραφή των προσφύγων σε μητρώα και η μέριμνα για την κάλυψη των βασικών τους 

αναγκών ανήκαν στις κατά τόπους επιτροπές περίθαλψης των προσφύγων. Αυτές οι αρχές  του τότε 

Υπουργείου Περιθάλψεως  (Υγιεινής) συνεργάζονταν, σε επίπεδο νομαρχίας, με τους κοινοτικούς και 

                                                      
10

 ΓΑΚ-ΑΝΚ, ΔΑΕ, «Μητρώον αρρένων  των εν τω Δήμω Ερμουπόλεως διαμενόντων προσφύγων ομογενών, συνταχθέν κατά 

το έτος 1923». Καταχωρίσεις με βάση το έτος γεννήσεως (1828-1924). 
11

 ΓΑΚ-ΑΝΚ, ΔΑΕ, «Μητρώον αρένων προσφύγων Δήμου Ερμουπόλεως», απόφαση Νομαρχίας Κυλάδων, αρ. 531 

(9.9.1926), 34 φύλλα.  
12

 ΓΑΚ-ΑΝΚ, ΔΑΕ, Δημαιρεσίες, φακ. 5, υποφακ. 2: «Κατάλογος προσφύγων εκλογέων Δήμου Ερμουπόλεως», 1925 κ.α. 

Εκλογές, φακ. 3. 
13

 ΓΑΚ-ΑΝΚ, ΔΑΕ, Πολιτογραφήσεις, φακ. 18-23, 1922 κ.ε.: «Αθρόαι πολιτογραφήσεις προσφύγων». Πρακτικά 

συνεδριάεων Δημοτικού Συμβουλίου, αρ. 251 (4.12.1922). 
14

 Βλ. σημ. 1.  
15

 ΓΑΚ-ΑΝΚ, Ψηφίσματα Δ.Σ. Ερμουπόλεως, αρ. 554 (8.6.1923). Εφημ. Θάρρος, αρ. 25 (12.11.1924) και αρ. 281 (8.6.1928). 
16

 ΓΑΚ-ΑΝΚ, Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, αρ. 25194.12.1922). Ψηφίσματα Δ.Σ., αρ. 554 (8.6.1923) και 

αρ. 133 (5.2.1927. Κατά την απογραφή της 19
ης

 Δεκεμβρίου 1920 η Ερμούπολη φέρεται να έχει πληθυσμό συνολικά 18.663 

άτομα. Το 1927 υπερβαίνει τις 20.000 ψυχές. 
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δημοτικούς άρχοντες. Υποστηρίζονται επίσης από την ιδιωτική πρωτοβουλία, με τη δημιουργία του 

Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιθάλψεως, το οποίο 

μετονομάζεται σε Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως. Ιδρύονται επίσης καινούργια 

ορφανοτροφεία, αλλά και νοσοκομεία για την αντιμετώπιση των κρίσιμων περιστάσεων. Το Αμερικανικό 

Ορφανοτροφείο της Σύρου,
17

  το οποίο περιέθαλψε χιλιάδες παιδιά Ελλήνων και Αρμενίων στις 

εγκαταστάσεις του, άρχισε τη λειτουργία του το χειμώνα του 1923, ενώ το νοσοκομείο προσφύγων
18

 

προσφέρει τις υπηρεσίες του ήδη από το 1922 στους ασθενείς με τύφο στη θέση « Λαζαρέττα» της 

Σύρου. 

 Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Προσφύγων, οι νομαρχίες και το Υπουργείο Υγιεινής ρυθμίζουν, με 

τις άδειες που παρέχουν, τις μετακινήσεις των προσφύγων, όπως και διάφορα άλλα ζητήματα σχετικά με 

την περίθαλψη και την αποκατάσταση των ξεριζωμένων. Αρκετοί πρόσφυγες φεύγουν από τη Σύρο προς 

την Ανατολική Μακεδονία στο πλαίσιο της πολιτικής εποικισμού των αγροτικών περιοχών, μετά τη 

συνθήκη της Λοζάννης.
19

 Πολλά άτομα, τουλάχιστον 1800, αναχωρούν από το νησί προς δηλωμένο 

προορισμό και διαγράφονται από το Μητρώο Προσφύγων Σύρου, συνήθως με την υπ΄ αριθμόν 94826 

διαταγή της 1ης Ιανουαρίου 1923 του Υπουργείου Υγιεινής. Αναχωρήσεις με ή χωρίς τη συνηθισμένη 

σημείωση της διαγραφής παρατηρήθηκαν στο Μ. Π. Σ. τουλάχιστον 2300. Διαγραφές βρέθηκαν 

περισσότερες από 4200. Βάσει αυτών των στοιχείων πρέπει να παρέμειναν στη Σύρο μέχρι το 1924 - 

1925 περίπου 3000 πρόσφυγες. 

 

 
Εγκατάσταση-προβλήματα υγείας 

 

Όταν ήρθε το πρώτο μεγάλο κύμα των προσφύγων στη Σύρο το φθινόπωρο του 1922, κατασκήνωσαν οι 

φυγάδες στην αρχή σε ανοιχτούς χώρους, δημόσιους ή δημοτικούς, στις πλατείες. Τα δημοτικά σχολεία 

στέγαζαν επίσης πρόσφυγες, και μία ομάδα μάλιστα από αυτούς φιλοξενήθηκε στο δημοτικό μέγαρο της 

Ερμούπολης, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά, από απροσεξία των προσφύγων.
20

 Την ίδια περίοδο απευθύνει 

ο διευθυντής του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης ένα έγγραφο προς τη Νομαρχία 

Κυκλάδων και ζητά να επισκευαστούν τα αποχωρητήρια του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Θηλέων, διότι το 

δάπεδό του και ο παραπλήσιος οχετός καταστράφηκαν «λόγω της μεγάλης εκ μέρους των προσφύγων 

χρήσεως». Τα λιμνάζοντα νερά και οι ακαθαρσίες απειλούν την υγεία των μαθητών, αλλά και των 

προσφύγων, επισημαίνει ο διευθυντής και παρακαλεί το νομάρχη να λάβει τα δέοντα μέτρα.
21

 Οι 

δημοτικοί και δημόσιοι χώροι δεν επαρκούσαν για να στεγαστούν οι πρόσφυγες, και γι΄ αυτό 

αποφάσισαν οι αρχές να λύσουν το πρόβλημα με το μέτρο της επίταξης. Οι άδειες οικοδομές, που 

εντοπίστηκαν γι΄ αυτό το σκοπό, δεν κάλυψαν τις ανάγκες των προσφύγων, και συχνές ήταν οι 

διαμαρτυρίες και των προσφύγων και των περιοίκων, με τις οποίες ζητούν να επισκευαστούν τα 

οικήματα αυτά.
22

 

 Οι συνθήκες στέγασης των προσφύγων βελτιώθηκαν κάπως μετά το 1923. Πρώτα-πρώτα φεύγει 

από τη Σύρο ο μισός προσφυγικός πληθυσμός περίπου, και συγχρόνως καταβάλλεται από τις δημοτικές 

αρχές μεγάλη προσπάθεια για την αναβάθμιση των καταυλισμών, οι οποίοι δημιουργήθηκαν ήδη από το 

1922, σε διάφορες συνοικίες της πόλης.  Το ζήτημα του καθαρισμού τους απασχολεί συνέχεια τις 

                                                      
17

 Αμερικανικό Οφανοτροφείο της Near East Relief, βλ. σημ. 7. Σύλλογοι και Σωματεία, φακ. 2. Πρακτικά Δ.Σ. αρ. 254 

(9.1.1923). 
18

 Λοιπά Υγειονομικά Ιδρύματα, φακ. 10: Νοσοκομείο προσφύγων, 1923 κ.ε. Εφημ. Το Βήμα (της Σμύρνης), αρ. 8 (Σύρος, 

5.11.1922). Φύλλα της εφημερίδας αυτής σε μορφή φωτοτυπιών βλ. στα ΓΑΚ-ΑΝΚ, Αρχείο Δ. Κρίνου. 
19

 Μητρώο Προσφύγων Σύρου. Βλ. σημ. 6. 
20

 Πρακτικά Δ.Σ., αρ. 252 (11.12.1922): πυρκαγιά στο δημοτικό μέγαρο. 
21

 Έγγραφο υπ’ αρ. 45 (13.12.1922) του διευθυντή του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ερμουπόλεως: ΔΑΕ, Νομάρχης, φακ. 11 α-β. 
22

 ΔΑΕ, Νομίατρος, φακ. 1: έγγραφό του προς τον δήμαρχο, 21.3.1927. 
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δημοτικές αρχές. Οργανώνονται τακτικές απολυμάνσεις στους χώρους, όπου διέμεναν οι πρόσφυγες.
23

    

Παρά τα μέτρα αυτά, προέκυψαν αρκετά κρούσματα μολυσματικών νόσων : η πανούκλα, ο τύφος, η 

ευλογιά και η οστρακιά απειλούσαν και τον προσφυγικό πληθυσμό και τους ντόπιους.
24

  Διάφορες 

μορφές εντερικών και πνευμονικών παθήσεων μαζί με τον τύφο αποτελούσαν τα πιο συνήθη αίτια 

θανάτων του καταπονημένου αυτού πληθυσμού, ο οποίος υπόφερε ιδιαίτερα κατά το πρώτο έτος της 

διαμονής του στη Σύρο, όπως προκύπτει από τα ληξιαρχικά βιβλία αποβιώσεων του δήμου 

Ερμούπολης.
25

  Το 1923 πεθαίνουν στην Ερμούπολη 646 άτομα, από τα οποία τα 149 είναι 

μικρασιατικής καταγωγής. Περίπου μισοί είναι παιδιά κάτω των δέκα ετών. Η φυματίωση, οι εντερίτιδες 

και οι πνευμονίες αποδεκατίζουν τους πρόσφυγες τη χρονιά αυτή, αλλά ο τύφος και η πανούκλα 

υποχωρούν. Κατά την έκθεση του νομίατρου προς το δήμαρχο Ερμούπολης, η οποία φέρει την 

ημερομηνία 25.11. 1924,  παρουσιάζεται η πανούκλα στη Σύρο υπό μορφή ενδημική και διατηρείται από 

τα ποντίκια. Επιβάλλεται μυοκτονία συχνή και καθαριότητα σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους.
26

 Το 

1924 παρουσιάζεται κάπως βελτιωμένη εικόνα΄ ο δείκτης θνησιμότητας πέφτει, όπως και ο αριθμός των 

προσφύγων στη Σύρο. Στην Ερμούπολη πέθαναν στα χρόνια 1922 - 1925 συνολικά 290 πρόσφυγες, και 

από αυτούς πάνω από εκατόν  υπέκυψαν σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, θεραπευτήρια και 

ορφανοτροφεία. Μεταξύ των θυμάτων αυτών υπήρχαν και τριάντα πέντε Αρμένιοι.
27

 

 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποβιώσεις, οι οποίες δηλώθηκαν στο ληξιαρχείο του 

δήμου Ερμούπολης,  κατά τους μήνες Σεπτέμβρη – Οκτώβρη -  Νοέμβρη 1922 – 1925. Καταχωρίζεται 

πρώτα το σύνολο των δηλωμένων αποβιώσεων όλων των κατοίκων της Ερμούπολης και ύστερα ο 

αντίστοιχος αριθμός των ατόμων με καταγωγή από τη Μ. Ασία. 

 

Αποβιώσεις Ερμουπολιτών/Προσφύγων (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1922-1925 
 Σύνολο Πρόσφυγες Σύνολο Πρόσφυγες Σύνολο Πρόσφυγες Σύνολο Πρόσφυγες  
 1922  1923  1924  1925   
Σεπτέμβριος 32 4 36 9 44 5 40 1  
Οκτώβριος 43 1 45 10 26 3 27 -  
Νοέμβριος 66 8 25 6 44 4 42 4  
Σύνολο 141 13 106 25 114 12 109 5  
%  9%  23%  10%  4%  

          

 

 Το φθινόπωρο του 1922 αποτελούν οι θάνατοι των μικρασιατών το 9 %  από τις αποβιώσεις, που 

δηλώθηκαν στο ληξιαρχείο της Ερμούπολης αυτή την περίοδο. Την επόμενη, κρίσιμη για τους 

πρόσφυγες, χρονιά  φτάνει ο δείκτης αυτός το 23 %  του συνόλου των αποβιώσεων, ενώ το 1924 

επανέρχεται στο 10 % περίπου, και το 1925 συνεχίζεται η ίδια πτωτική τάση. 

 

 Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τις αποβιώσεις των προσφύγων κατά ηλικία   (1922 – 1925). 

 

Αποβιώσεις των προσφύγων κατά ηλικία (1922-1925) 

 0-12 μην. 1-2 ετών 4-10  11-20 21-40 41-60 61-80 81- Σύνολο 

1922 9 3 5 2 10 8 5 1 43 

1923 20 23 28 16 10 19 28 5 149 

1924 2 5 9 11 7 10 15 1 60 

                                                      
23

 Ψηφίσματα Δ.Σ., αρ. 531 (13.2.1923). Βλ. και δήμαρχος προς νομάρχη, 2.1.1923: ανησυχεί για τις μολυσματικές νόσους, 

λόγω συνωστισμού των προσφύγων (ΔΑΕ, Νομάρχης, φακ. 12). Βλ. επίσης Το Βήμα (της Σμύρνης), αρ. 8 (5.11.1922) και αρ. 

13 (23.11.1922).  
24

 Πρακτικά Δ.Σ., αρ. 256 (13.2.1923), αρ. 257(14.3.1923), αρ. 302 (11.10.1924) και αρ. 315 (8.5.1925). Επίσης ψηφίσματα 

Δ.Σ., αρ. 519 (4.12.1922). 
25

 Ληξιαρχικά βιβλία αποβιώσεων (1922-1925). 
26

 Έκθεση αρ. 1361 (25.11.1924) του νομιάτρου προς το δήμαρχο: Η πανούκλα... ενδημική... στη Σύρο: Νομίατρος/1. 
27

 Ληξιαρχικά βιβλία αποβιώσεων (1922-1925). 
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1925 2 2 4 11 3 6 6 2 36 

Σύνολο 33 33 46 40 30 43 54 9 288 

 

 Στο ληξιαρχείο του δήμου Ερμούπολης δηλώνονται συνολικά 290 αποβιώσεις προσφύγων από το 

1922 έως το 1925, σε σύνολο των 2095 θανάτων (περίπου 13 %). Σε δύο δηλώσεις μόνο δεν αναφέρεται 

η ηλικία του   πρόσφυγα, και έτσι προκύπτει ο αριθμός των 288 ατόμων με μικρασιατική καταγωγή. 

Όπως φαίνεται, τα παιδιά κάτω των δέκα  ετών αποτελούν την πιο ευπαθή και μεγάλη ομάδα του 

προσφυγικού πληθυσμού και πλησιάζει το 39 % του συνόλου των θανάτων. Επίσης η χρονιά 1923 ήταν 

δύσκολη: οι συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς δεν πληρούσαν σε καμιά περίπτωση τους όρους 

υγιεινής, και οι καταπονημένοι μικρασιάτες έγιναν εύκολα θύματα διάφορων επιδημιών. 

 Από τα τέλη του 1922 λειτουργεί στη Σύρο ένα πρόχειρο Νοσοκομείο Προσφύγων,
28

 χάρη στις 

ενέργειες του δραστήριου δημάρχου Ερμούπολης, και στεγάζεται στο κτίριο του ασυρμάτου τηλεγράφου, 

στη θέση Λαζαρέττα. Εκεί θεραπεύονται ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα, κυρίως με εξανθηματικό τύφο, 

ενώ το παθολογικό τμήμα του Δημοτικού Νοσοκομείου Σύρου
29

 αναλάμβανε περιπτώσεις μη 

μεταδοτικών ασθενειών, προσφύγων και ντόπιων. Με την ίδρυση του Νοσοκομείου «τυφικών» και την 

καλή οργάνωση του απολυμαντηρίου
30

 περιορίζονται κάπως τα κρούσματα των μεταδοτικών νόσων αυτή 

την τόσο κρίσιμη περίοδο. Το ζήτημα της δημόσιας υγείας είναι το υπ΄ αριθμόν πρώτο πρόβλημα των 

δημοτικών αρχών, διότι ο φυσικός συνωστισμός πάνω από πέντε χιλιάδων προσφύγων στους 

καταυλισμούς σ΄ ένα μικρό νησί χωρίς επαρκείς υποδομές, προκαλεί εκρηκτική και επικίνδυνη 

κατάσταση, κατά τον δήμαρχο Ε. Παππαδάμ.
31

 

 Το Δημοτικό Νοσοκομείο Σύρου «Ελπίς»
32

 δεχόταν πρόσφυγες και στο παθολογικό και στο 

χειρουργικό τμήμα του. Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει την κίνηση των ασθενών του 

παθολογικού τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Σύρου «Ελπίς» από τον Απρίλιο του 1923 έως τον 

Απρίλιο του 1929. Τα στοιχεία προέρχονται από το «Βιβλίον ασθενών Παθολογικού τμήματος του 

Δημοτικού Νοσοκομείου «Ελπίς», 1923 – 1929». 

 

Κίνηση ασθενών στο Παθολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου (1923-1929) 
Περίοδος Σύνολο ασθενών Πρόσφυγες ασθενείς %  

Απρ. 1923 – Απρ. 1924 249 109 43 

Απρ. 1924 – Απρ. 1925 197 57 29 

Απρ. 1925 – Απρ. 1926 215 57 26 

Απρ. 1926 – Απρ. 1927 230 28 12 

Απρ. 1927 – Απρ. 1928 234 39 17 

Απρ. 1928 – Απρ. 1929 233 42 18 

 

 Από τους ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο παθολογικό τμήμα το 1922 – 1923, οι μισοί 

περίπου καταγόντουσαν από τη Μ. Ασία, δηλαδή 220 άτομα σε σύνολο των 402 καταγεγραμμένων. Την 

επόμενη χρονιά αποτελούν οι πρόσφυγες το 43 % των ασθενών, ενώ το 1924 – 1925 είναι 29 %. Το 1926 

– 1927 πέφτει κατακόρυφα ο αριθμός των ασθενών προσφύγων, το οποίο σημαίνει πως οι συνθήκες 

διαβίωσης βελτιώθηκαν, και η κρίση ξεπεράστηκε. Είναι φανερό επίσης ότι ο προσφυγικός πληθυσμός 

της Σύρου μειώθηκε παρά πολύ λόγω μετακινήσεων σ΄ άλλα μέρη. 

  

  

 

                                                      
28

 Νοσοκομείο προσφύγων. Βλ. σημείωση 17. 
29

 Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου «Ελπίς». «Βιβλίον ασθενών Παθολογικού Τμήματος», 1923-1929. 
30

 Λοιπά Υγειονομικά Ιδρύματα, φακ. 10. Επίσης βλ. αρ. 33 (25.1.1923) της εφημ. Το Βήμα της Σμύρνης, Σύρος: Αρχείο Δ. 

Κρίνου (φωτοτυπία). 
31

 Ψηφίσματα Δ.Σ., αρ. 531 (13.2.1922), αρ. 560 (14.9.1923). Πρακτικά Δ.Σ., αρ. 315 (8.5.1925). 
32

 Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου «Ελπίς». «Βιβλίον ασθενών Παθολογικού Τμήματος», 1923-1929. «Βιβλίον ασθενών 

Χειρουργικού Τμήματος», 1920-1927 κ.ά. 
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 Ο επόμενος πίνακας αφορά στο χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου και τα στοιχεία πάρθηκαν 

από το «Βιβλίον ασθενών Χειρουργικού τμήματος (1920 – 1927)». 

 

Κίνηση ασθενών στο Χειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου (1923-1929) 
Περίοδος Σύνολο ασθενών Πρόσφυγες ασθενείς % 

 1922 – 1923 176 50 28 

 1923 – 1924 161 67 42 

 1924 – 1925 159 31 20 

 1925 – 1926 169 28 17 

 1926 – 1927 175 29 16 

                 

 Το αρχείο του Δημοτικού Νοσοκομείου «Ελπίς» απόκειται στις συλλογές των Γενικών Αρχείων 

του Κράτους -  Αρχείων Ν. Κυκλάδων (Γ.Α.Κ. Σύρου). Το βιβλίο των ασθενών του χειρουργικού 

τμήματος (1920-1927) παρουσιάζει περίπου την ίδια εικόνα, όπως και το αντίστοιχο του παθολογικού 

τμήματος, για την περίοδο από το 1922 και εξής, ό,τι αφορά την υγεία των προσφύγων. Το έτος 1923 – 

1924 είναι ακόμα κρίσιμο, και ο αριθμός των προσφύγων ασθενών δείχνει δυσανάλογα μεγάλος. Η 

κατάσταση ομαλοποιείται σταθερά από το 1925΄ η πλειονότητα των προσφύγων μετακινείται προς 

άλλους προορισμούς, και οι υπόλοιποι ενσωματώνονται στο ντόπιο πληθυσμό και δηλώνονται συχνά ως 

Ερμουπολίτες.  

 

 
Μετακινήσεις  

   

Οι μετακινήσεις των προσφύγων από ή προς τη Σύρο δεν σημειώνονται πάντα στο Μητρώο προσφύγων 

Σύρου (Μ. Π. Σ.)  Καταγράφονται πάντως πάνω από 670 αφίξεις από διάφορα μέρη. Συνήθως φτάνουν οι 

πρόσφυγες στο νησί εφοδιασμένοι με το οικογενειακό ή ατομικό βιβλιάριό τους και ειδική άδεια ή 

εγκριτική απόφαση των αρχών. Η απογραφή τους σ΄ αυτή την περίπτωση έχει ήδη γίνει από τις κατά 

τόπους αρμόδιες επιτροπές περίθαλψης προσφύγων. Όποτε πάλι μετακινηθούν χωρίς την έγκριση των 

αρχών,  σημειώνεται στο Μ. Π.Σ. πως οι συγκεκριμένοι πρόσφυγες ήρθαν στο νησί δίχως βιβλιάριο ή 

άδεια. 

 Από την Αθήνα έφτασαν στη Σύρο 132 άτομα, ενώ από τον Πειραιά 31. Από τα γειτονικά νησιά 

των Κυκλάδων, δηλαδή την Κέα, την Πάρο, τη Νάξο και τη Μύκονο καταγράφονται πάνω από 260 

αφίξεις. Από τη Σάμο ήρθαν 46 άτομα, από τη Χίο 23 και την Κέρκυρα 31. Σκόρπιες ομάδες 

καταφτάνουν από διάφορους τόπους, αλλά ο αριθμός τους δεν ξεπερνά τα δέκα. Στην περιοχή των 

Κυκλάδων η Σύρος φαίνεται να είναι το σταυροδρόμι των προσφύγων της Μ. Ασίας. Από τη Σύρο πάλι 

αναχωρούν προς τα κοντινά νησιά 118 άτομα, ενώ καταφτάνει ο διπλάσιος αριθμός.     

 Αναφέρθηκε πιο πάνω πως στο Μ. Π. Σ. έχουν σημειωθεί πάνω από 670 αφίξεις από όλη την 

Ελλάδα. Οι υπόλοιποι πρόσφυγες θα ήρθαν κατευθείαν από τη Μ. Ασία στη Σύρο, κατά κύματα φυσικά, 

και η απογραφή τους έγινε για πρώτη φορά στο ίδιο νησί, όπου και απόκτησαν τα πολιτικά τους 

δικαιώματα. Στο δημοτολόγιο προσφύγων Σύρου
33

  καταγράφονται συνολικά 5104 άτομα κατά το έτος 

1923.  Από τη στιγμή που εγγράφονται τα άτομα και στο Μητρώο Προσφύγων, ρυθμίζεται τουλάχιστον 

τυπικά το ζήτημα της περίθαλψής τους. Υπάρχουν άφθονες σημειώσεις στο Μ. Π.Σ. σχετικά με τα 

επιδόματα και τα δελτία άρτου, που δικαιούνται οι πρόσφυγες. Παρά πολλές διαγραφές, σ΄ ό,τι αφορά 

την περίθαλψη, ισχύουν ήδη από την 1η Δεκεμβρίου του 1922. Μετά τη διαγραφή του, παύει ο 

πρόσφυγας να δικαιούται επιδομάτων για τον ίδιον και την οικογένειά του. Αρκετές είναι όμως οι 

αναιρέσεις αυτών των διαταγών και διαγραφών, γεγονός το οποίο μαρτυρεί για τη σύγχυση, που 

επικρατούσε τον πρώτο καιρό στη Σύρο, εντελώς δικαιολογημένα. Κατά τις πληροφορίες της 

«προσφυγικής» εφημερίδας με τίτλο «Το Βήμα [της Σμύρνης]», η οποία εκδίδεται στην Ερμούπολη,  

                                                      
33

 «Δημοτολόγιον προσφύγων Σύρου», 1923. Βλ. σημείωση 9. 
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διαχωρίζονται οι Καυκάσιοι και οι Αρμένιοι της Κιλικίας
34

 από τους υπόλοιπους  ομογενείς πρόσφυγες 

και μέχρι νεοτέρας δε θα λάβουν δωρεάν τροφή. Οι Καυκάσιοι και οι Κιρκάσιοι
35

 ταλαιπωρούνται 

περισσότερο μέχρι να ξεκαθαριστεί το νομικό πλαίσιο για εκείνους. Τις τύχες των Αρμενίων τις 

ρυθμίζουν οι δικές τους επιτροπές, και σύντομα αποκτούν εκείνοι τα ίδια δικαιώματα με τους ομογενείς  

Έλληνες πρόσφυγες.    

 

 
Φύλο 

 

Από τους περίπου 7800 πρόσφυγες της Σύρου, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Προσφύγων (Μ.Π.Σ.), οι 

περισσότεροι είναι θηλυκού γένους και ξεπερνούν το 60% αυτού του πληθυσμού, δηλαδή τα 4700 άτομα. 

Αυτή η διαφορά μεταξύ των φύλων είναι ακόμα πιο εμφανής, όταν εξετάζει κανείς τις οικογένειες, οι 

οποίες έχουν καταγραφεί στο Μ. Π.Σ. Εντοπίστηκαν περίπου χίλιες με γυναίκα προστάτη, ενώ άνδρες 

αρχηγοί ανέρχονται στους 700. Μεμονωμένα άτομα χωρίς οικογένεια βρέθηκαν περίπου 460. Φαίνεται 

ότι λόγω της εμπόλεμης και έκτακτης κατάστασης, υπερέχουν αριθμητικά οι οικογένειες με γυναίκα 

προστάτη, και υπάρχουν πολλές αναφορές σε αιχμαλώτους και ορφανά. Αρκετοί άνδρες, πάντως, 

επιστρέφουν από την αιχμαλωσία και εγγράφονται εκ των υστέρων στο οικογενειακό τους βιβλιάριο, 

όπως συνέβη επίσης με πολλά γυναικόπαιδα, τα οποία χάθηκαν στη δίνη του πολέμου και ξανάσμιξαν 

αργότερα με τις οικογένειές τους. Οι πρώην αιχμάλωτοι και αγνοούμενοι, μαζί με τα νεογέννητα, 

ανεβάζουν τον αριθμό των προσφύγων της Σύρου σε περίπου 7900 άτομα. 

 

 
Ηλικίες   

   

Ο προσφυγικός πληθυσμός του νησιού χωρίζεται, με κριτήριο την ηλικία, σε σύνολο των 7881 ατόμων, 

σε ένδεκα κατηγορίες.  Στην πρώτη (A) κατατάσσονται τα νεογέννητα και τα βρέφη, έως 11-12 μηνών. 

Στο Μητρώο Προσφύγων Σύρου βρέθηκαν 139 άτομα μικρότερα του ενός έτους. Στη δεύτερη ομάδα (B) 

ανήκουν τα παιδιά των οποίων η ηλικία κυμαίνεται από ενός έτους μέχρι εννέα ετών, συνολικά 1540 

άτομα. Η τρίτη ομάδα (C) είναι η πολυπληθέστερη, με 2226 εγγραφές προσφύγων από δέκα έως 

δεκαεννέα ετών. Η τέταρτη (D), πέμπτη (E) και η έκτη (F) ομάδα αριθμούν από 800 μέχρι και 960 άτομα 

η κάθε μία, ενώ οι πρόσφυγες ηλικίας 60-69 ετών (G) και αντίστοιχα 70-79 (H) είναι πολύ λιγότεροι. 

Στις τρεις τελευταίες κατηγορίες (I, J, K) καταγράφονται τα άτομα μεγαλύτερα των 70 ετών, και είναι 

μόνο 226 περιπτώσεις. Για ελάχιστα άτομα δεν δηλώνεται η ηλικία΄ αυτό όμως δεν επηρεάζει τη γενική 

εικόνα του προσφυγικού πληθυσμού,  όπου υπερέχουν αριθμητικά τα γυναικόπαιδα και οι μικρές ηλικίες.     

 Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας, όπου χωρίζονται οι πρόσφυγες του Μ. Π.Σ. σε διάφορες 

κατηγορίες, βάσει της ηλικίας τους.  

 

Ηλικίες προσφύγων 
Κωδικός ηλικίας Ηλικία Αριθμός % από τα 7881 άτομα 

Α 01 - 11 μηνών 139 2 

Β 01 - 09 ετών 1540 20 

C 10 - 19  2226 28 

D 20 - 29 960 12 

E 30 - 39 865 11 

F 40 - 49 807 10 

G 50 - 59 635 8 

H 60 - 69 484 6 

I 70 - 79 181 2 

                                                      
34

 Για του Αρμένιους βλ. Νομάρχης, φακ. 14 και 15: Αιτήσεις πολιτογράφησης αρμενικής καταγωγής προσφύγων. Μητρώα 

αρρένων προσφύγων. Αποφάσεις Νομαρχίας Κυκλάδων. Δημοτολόγιο προσφύγων. «Μητρώον προσφύγων Σύρου»: Αρμενική 

επιτροπή προσφύγων Αθηνών. Ληξιαρχικά βιβλία αποβιώσεων.  Το Βήμα (της Σμύρνης), αρ. 15 (30.11.1922). 
35

 Θάρρος, αρ. 69 (18.4.1925). Για τους Κιρκάσιους.  
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J 80 - 89 38 0,6 

K 90 - 99 6 0,07 

 

 Η πολυπληθέστερη ομάδα στο Μ. Π.Σ. είναι τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι, από δέκα έως 

δεκαεννέα ετών (28%). Τους ακολουθούν τα μικρότερα παιδιά, από ενός έως εννέα ετών, δηλαδή το 20 

% του προσφυγικού πληθυσμού. Όπως φαίνεται, ο μισός προσφυγικός πληθυσμός της Σύρου αποτελείται 

από νεαρά άτομα, κάτω από είκοσι ετών. Τα άτομα από τα είκοσι έως τα πενήντα εννέα, η παραγωγική 

ηλικία δηλαδή, είναι το 41 % των προσφύγων. Οι μεγαλύτεροι εγγεγραμμένοι στο Μ. Π.Σ., πάνω από                                                                                                                                          

εξήντα ετών, αριθμούν 711 άτομα και αποτελούν το 9 % από το σύνολο των 7884 εγγραφών.                                                                                            

.  

  

 
 

 

Οικογένειες 

 

Η απογραφή των προσφύγων πρέπει να έγινε με εντατικούς ρυθμούς και συχνά με συνοπτικές 

διαδικασίες, λόγω του χάους, που επικράτησε ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό, το φθινόπωρο του 1922. Δεν 

είναι εύκολο να ξεκαθαρίσει κανείς τις οικογενειακές σχέσεις των εγγεγραμμένων στο Μ. Π.Σ., διότι 

πολλές φορές καταγράφονται π.χ. οι παντρεμένες κόρες, των οποίων οι σύζυγοι βρίσκονται σε 

αιχμαλωσία ή είναι αγνοούμενοι ή φονευθέντες, στη μερίδα ή το οικογενειακό βιβλιάριο του πατέρα 

τους, με το επώνυμο αυτού. Εντοπίστηκαν περίπου 340 περιπτώσεις συγγενών αιχμαλώτων κατά την 

απογραφή. Επίσης δεν αναφέρεται πάντα ο βαθμός συγγενείας μεταξύ των εγγεγραμμένων, γεγονός το 

οποίο δυσχεραίνει την έρευνα για τις οικογένειες. 
 

Επαγγέλματα 

 

Από τους 980 περίπου άνδρες, οι οποίοι δηλώνουν το επάγγελμά τους στο Μητρώο Προσφύγων Σύρου, 

οι 249, δηλαδή το 26 %, ασχολιόντουσαν με την αγροτική οικονομία (Α) στη γενέτειρά τους. Από αυτούς 

ξεχωρίζουν οι γεωργοί και οι αμπελουργοί. Τη μεγαλύτερη, όμως, ομάδα του προσφυγικού πληθυσμού 
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αποτελούν οι εργάτες και οι τεχνίτες (Β), συνολικά 310 άτομα (31 %). Με το εμπόριο και τις 

επιχειρήσεις (Γ) ασχολιόντουσαν κοντά 290 πρόσφυγες (29 %), ενώ με τις υπηρεσίες 134 εργαζόμενοι 

(14 %), συμπεριλαμβανομένων και των μορφωμένων και των καλλιτεχνών (Δ). Ανεπάγγελτους άνδρες 

εντοπίζει κανείς στο Μ. Π.Σ. περίπου 300 περιπτώσεις, ενώ 58 άτομα δηλώνουν πως είναι άεργοι. 

 Στον επόμενο πίνακα αναφέρονται τα περισσότερα επαγγέλματα των προσφύγων, όπως 

δηλώθηκαν στο Μητρώο Προσφύγων Σύρου. 

   

Επαγγέλματα προσφύγων όπως δηλώθηκαν στο Μητρώο Προσφύγων Σύρου 
Α. Αγροτική οικονομία    Δ. Υπηρεσίες  

Γεωργοί 130 Μυλωνάδες, μυλεργάτες κ.ά. 6 Υπάλληλοι 42 

Αμπελουργοί 69 Αρτοποιοί, φουρνάρηδες 33 Σιδηροδρομικοί 23 

Κτηματίες 13 Ζαχαροπλάστες 14 Γραμματείς, γραφείς 8 

Κηπουροί 10 Βιομήχανοι 3 Δάσκαλοι, καθηγητές 5 

Καπνοκαλλιεργητές 9 Καπνεργάτες 11 Μουσικοί 4 

Αλιείς, ιχθυοτρόφοι 9 Επιστάτες 3 Λογιστές 4 

Ποιμένες  2 Μαρμαρογλύπτες, ξυλογλύπτες κ.ά. 3 Ιατροί, οδοντίατροι 5 

Αμπελοκαλλιεργητές 1   Ιερείς, ψάλτες 6 

Εργάτες ελαιών 1   Μεσίτες 3 

    Σταθμάρχες 2 

Β. Βιοτεχνία / Βιομηχανία  Γ. Εμπόριο  Τηλεγραφητές 2 

Εργάτες/εργατικοί 53 Έμποροι 70 Πυροσβέστες 2 

Ξυλουργοί, μαραγκοί 33 Παντοπώληδες 30 Ξενοδόχοι 2 

Κτίστες, οικοδόμοι 18 Καφεπώληδες, καφετζήδες 36 Μάγειροι 13 

Μηχανικοί, μηχανουργοί 12 Εδωδιμοπώληδες 28 Κουρείς 8 

Σιδηρουργοί, μεταλλουργοί, 

χαλκουργοί 

8 Κρεοπώληδες 13 Αχθοφόροι, εκφορτωτές 5 

Ηλεκτρολόγοι 6 Καπνοπώληδες 10 Καρραγωγείς 8 

Βαφείς 6 Φαρμακοποιοί, φαρμακέμποροι 6 Αμαξοδηγοί, αμαξηλάτες, 

αμαξάδες 

10 

Υποδηματοποιοί 35 Οπωροπώληδες, μανάβηδες κ.ά. 7 Σοφέρ 5 

Ράπτες 13 Γαλακτοπώληδες, γαλατάδες 5 Τραπεζίτες 1 

Καλεμκεράδες 5 Χρυσοχόοι 4 Χωροφύλακες, τελωνοφύλακες 2 

Ταπητουργοί 2 Ιχθυοπώληδες 3 Φωτογράφοι, εκδότες, 

δημοσιογράφοι 

3 

Βυρσοδέψες 6 Οινοπώληδες κ.ά. 5 Μαθητές 6 

Τυπογράφοι, λιθογράφοι 3 Ανθρακοπώληδες, ανθρακέμποροι 4 Ναυτικοί, ναύτες 9 

Φανοποιοί 5 Μεταπράτες 2   

Πεταλωτές  3 Αργυραμοιβοί 2   

  Ζωέμποροι, τυρέμποροι κ.ά 1   

Καθεκλοποιοί 4 Παραγγελιοδόχοι 3   

                                                             

 Στις στήλες της «προσφυγικής» συριανής εφημερίδας «Το Βήμα [της Σμύρνης]»  δημοσιεύονται 

αγγελίες προσφύγων, οι οποίοι ζητούν εργασία ανάλογη με τα προσόντα τους. Λογιστές, υπάλληλοι 

γραφείων, δάσκαλοι και δασκάλες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες και να 

συνεχίζουν τη ζωή τους στη Σύρο.  Στην Εμπορική Σχολή διορίζεται ένας πρόσφυγας καθηγητής, και 

κάποιοι ιατροί μικρασιατικής καταγωγής  δέχονται πλέον ασθενείς σε φαρμακεία στην Ερμούπολη. Μία 

ενδιαφέρουσα είδηση της ίδιας εφημερίδας αφορά τη λειτουργία του νέου ταπητουργείου του πρόσφυγα 

Νικολάου Τζενόγλου ή Τζινόγλου, από τη Σμύρνη. Από τις 23 Ιανουαρίου λειτουργεί η επιχείρησή του 

στους χώρους του πρώην εργοστασίου Βέλτσου και, όπως λέει ο αρθρογράφος «Του Βήματος»…, με 

αυτή την προσπάθεια εισάγεται το θαυμάσιο αυτό είδος της βιομηχανίας στη Σύρο.
36

                                                                                     

 Για τις γυναίκες του Μητρώου Προσφύγων η κύρια απασχόληση είναι τα οικιακά (1403 

εγγραφές). Μόνο 61 δηλώνουν στο Μ. Π.Σ. πως ασκούν κάποιο επάγγελμα. Οι περισσότερες 

                                                      
36

 Το Βήμα (της Σμύρνης), αρ. 9 (9.11.1922), αρ. 15 (30.11.1922), αρ. 23 (24.12.1922), αρ. 33 (25.1.1923), αρ. 93 

(20.10.1923). 



 11 

εργαζόντουσαν σαν υπηρέτριες (19), ενώ με την ένδυση ασχολιόντουσαν οι ράπτριες (15), κεντίστρες 

(4), μοδίστρες (3), καπελούδες (2) και γαρνιρίστρες (2). Ταπητουργοί βρέθηκαν τέσσερις γυναίκες με 

καταγωγή από τη Σπάρτη της Μ. Ασίας. Τέσσερις δασκάλες, πέντε μαθήτριες  και μία μοναχή 

συμπεριλαμβάνονται επίσης στις εργαζόμενες γυναίκες.   

 

 
Καταγωγή 

 

Ο μεγαλύτερος αριθμός των προσφύγων της Σύρου, όπως προκύπτει από το Μ.Π.Σ.,  προερχόταν από τη 

Δυτική Μ. Ασία, δηλαδή από τα παράλια του Αιγαίου μέχρι τον άξονα, που ξεκινά βορειοανατολικά από 

την Κωνσταντινούπολη, κατεβαίνει νότια προς την Κιουτάχεια, περνά από το Αφιόν Καραχισάρ και 

φτάνει διαμέσου της Σπάρτης της Μ.Α.,  στην Αττάλεια. Όλη αυτή η περιοχή περικλείνει τις εστίες 

περίπου 6.000 προσφύγων, οι οποίοι κατέφυγαν στη Σύρο, μετά την καταστροφή του 1922. Η Σμύρνη με 

τα προάστιά της ήταν η πατρίδα περίπου 4000 ατόμων, δηλαδή του μισού προσφυγικού πληθυσμού του 

νησιού. Οι υπόλοιποι 1800 περίπου, κατάγονται από τη Θράκη, τον Πόντο, την κεντρική Μ. Ασία και τις 

περιοχές, όπου ζούσαν πολλοί Αρμένιοι. Πάνω από 600 άτομα αρμενικής προέλευσης, κυρίως αγρότες, 

έφτασαν στη Σύρο, διαμέσου της Σμύρνης. Οι πληροφορίες γι΄ αυτό τον πληθυσμό στο Μ. Π. Σ. είναι 

δυστυχώς ελλιπείς. Επίσης τα ονοματεπώνυμα και τα υπόλοιπα στοιχεία των Αρμενίων είναι 

κακογραμμένα, και έτσι είναι δύσκολο να βγάλει κανείς συμπεράσματα για αυτή την ομάδα. 

 Ο παρά κάτω χάρτης της Μ. Ασίας παρουσιάζει τους τόπους καταγωγής των προσφύγων της 

Σύρου. Σημειώνονται μόνον οι μεγαλύτερες εστίες. 

                   

                                                                                                                                                               
           

 Ο πίνακας, που ακολουθεί, παρουσιάζει τους τόπους καταγωγής των προσφύγων Σύρου και το 

πώς κατανέμονται. 
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Τόποι καταγωγής των προσφύγων κατά φθίνοντα αριθμό 
Καταγωγή προσφύγων Αριθμός 

προσφύγων 

Καταγωγή προσφύγων  Αριθμός 

προσφύγων 

Καταγωγή 

προσφύγων 

Αριθμός 

προσφύγων 

Σμύρνη 3415 Κούλα 39 Κεσάνη Αν. Θράκης 8 

Βρύουλλα/Βουρλά 417 Μούγλα 38 Μπαλουκεσέρ/Μπαλ

ή-κεσερ 

8 

Σπάρτη Μ.Α. 271 Μάδυτος Αν. Θράκης 36 Μουδανιά 7 

Μπουτζάς/Βουτζάς 233 Σελεύκεια 35 Έφεσος 7 

Κρήνη/Τσεσμές 149 Φώκαια 35 Σαλιχλή 7 

Αϊδίνιον 143 Κιλικία 34 Εγερτήρ 7 

Σεβδίκιοϊ 135 Τραπεζούς 26 Λάμψακος 7 

Βαϊνδήριον 124 Μαράκ/Μαράς;; 26 Κουσάντασι/Κουσάν

τασκ 

7 

Μαγνησία 121 Μποντρούμ/Αλικαρ-νασσός 25 Άγκυρα 6 

Οδεμήσιον 119 Κίος 25 Σεβάστεια 6 

Καρς 109 Καραμπουρνού 24 Προποντίς 6 

Νικομήδεια 107 Μαράκ 23 Πισιδία 6 

Αλάτσατα 105 Ντουρμπαλή/Ντούρ-μπαλη 25 Δεκελή 6 

Αττάλεια 103 Δαρδανέλλια/Τσανα-καλέ 22 Αρτάκη 6 

Αϊβαλί/Κυδωνίαι 96 Πόντος 22 Χωρόσκιοϊ 6 

Σαμψούς 91 Ουλουμπουρλού 20 Βρυσάρια 6 

Καισάρεια 90 Θείρα/Θήρα 19 Σώμος 6;; 

Φιλαδέλφεια 84 Παπαζλή 19 Καντάπη 5 

Βουρδούριον 80 Κουκλουτζάς 18 Πάνορμος 5 

Σώκια 77 Προύσσα 18 Πάντερμος 5 

Μάκρη 77 Γκιόζτεπέ 17 Μύρεση 5 

Παπαζλή 76 Αφιόν 15 Ερζερούμ 4 

Μπουρνόβα/Βουρνόβα 69 Μενεμένη 14 Μερσίνη/Μυρσίνη 4 

Γέροντα/Γέροντας 66 Κιρκαγάτς 12 Σαράντα Εκκλησίαι 

Θράκης 

4 

Ικόνιον 62 Πέργαμος 11 Θράκη 4 

Κωνσταντινούπολη 58 Αξάριον 11 Καρατάς 4 

Ουσάκ 56 Ακχισάρ 11;; Ορτάκιοϊ 4 

Ελμανλή/Ελμαλή 46 Βαϊρακλή 11 Αδριανούπολη 4 

Κασαμπά/Κασαμπάς 45 Μάρκατζι 11 Αίνος Θράκης 3 

Κορδελιό 44 Καραγάτς 9 Φοίνικας 3 

Άδανα 43 Ντενιζλή/Δενιζλή 9 Αδά παζάρ 3 

Νύμφιον/Νύμφαιον 42 Ταλιανή 9 Αλεξανδρέττα 3 

Τζιμόβασι 40 Ναζλή 8   

 

 

Νέοι προορισμοί 

 

Παρά πάνω αναφέρθηκε ήδη ότι τα δύο τρίτα περίπου του προσφυγικού πληθυσμού της Σύρου, 

μετακινείται προς άλλους τόπους υποδοχής, με ή χωρίς την έγκριση των αρχών. Στο Μητρώο 

Προσφύγων Σύρου καταχωρίστηκαν τουλάχιστον 1835 αναχωρήσεις ατόμων από το νησί προς νέο 

προορισμό. Ένα μικρό ποσοστό αναποφάσιστων δεν έφυγε τελικά ή ανέβαλε για κάποιο χρονικό 

διάστημα τη μετακίνησή του. Άλλοι πάλι αναχωρούν, αλλά επανέρχονται σύντομα. Περισσότερα πάντως 

από 650 άτομα αναχωρούν κατά τη δήλωσή τους προς τον Πειραιά. Με προορισμό την Αθήνα φεύγουν 

339 εγγεγραμμένοι του Μ. Π. Σ., ενώ τη Θήβα προτιμούν πάνω από εκατόν άτομα. Οι μετακινήσεις 

αυτές, όταν είναι νόμιμες, εγκρίνονται με ειδική άδεια από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Προσφύγων 

(Πειραιώς, Θεσσαλονίκης κ.ά.) ή από τη Νομαρχία Κυκλάδων ή από το Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας 
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και Αντιλήψεως. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη αναχωρούν τουλάχιστον 140 άτομα, 

στην Καβάλα 33 και τη Δράμα 25. Στη βόρεια Ελλάδα κατευθύνονται συνολικά πάνω από 240 

πρόσφυγες. Προς την Κρήτη φεύγουν τουλάχιστον 80 άτομα, ενώ στη Μυτιλήνη 71.  

 Ο πίνακας, που ακολουθεί, δείχνει τους νέους προορισμούς των προσφύγων της Σύρου. 

 

                            Τόποι νέων προορισμών των προσφύγων κατά φθίνοντα αριθμό 
Προορισμός Αριθμός 

προσφύγων 

Προορισμός Αριθμός 

προσφύγων 

Προορισμός Αριθμός 

προσφύγων 

Πειραιάς 652 Αμερική 11 Βέρροια 4 

Αθήνα 339 Καϊλάρια(Πτολεμαϊδα) 10 Σκρυπού;; Λειβαδιάς 4 

Θήβα 117 Καρασούλιον 9 Ιεροσόλυμα 3 

Θεσσαλονίκη 130 Βοδενά 8 Χαλάνδρι 3 

Μυτιλήνη 71 Καλαμάτα; 8 Γαστούνα;; 3 

Τήνος 43 Ν. Φάληρο 8 Γαστούνι;; 3 

Ηράκλειο 38 Λειβαδιά 7 Κηφισιά 3 

Κρήτη 35 Αικατερίνη 6 Πάτρα 3 

Χίος 34 Μιναρέ Τσιφλίκ (Κιλκίς) 6 Αλεξάνδρεια 3 

Καβάλα 33 Λαμία 6 Καστοριά 3 

Νάξος 32 Λήμνος 6 Σπέτσες 3 

Πάρος 26 Γκρίζναλη Βερροίας 6 Μέγαρα 3 

Δράμα 25 Μουρίκιον 5 Πύργος 3 

Χαλκίδα 16 Μασσαλία 5 Κύπρος 2 

Σάμος 12 Άνδρος 5 Γαργαλιάνοι 2 

Μύκονος 12 Λάρισα  5 Ρέθυμνο 2 

Κόρινθος 12 Κιλκίς 5   

Χανιά 11 Μακεδονία 5   

Βόλος 11 Καρλόβασι 4   

Κοζάνη 11 Ξάνθη 4   

 

 Στο Μ. Π. Σ. μπορεί κανείς να δει επίσης αναχωρήσεις χωρίς την έγκριση των αρχών. Παράνομες 

ή λαθραίες μετακινήσεις προς άγνωστη κατεύθυνση σημειώθηκαν γύρω στις 160. Παρατηρήθηκαν στο 

Μ. Π. Σ. και άλλες ατασθαλίες με τις εξής σημειώσεις, όπως «επί απάτη υπηρεσίας» και «λόγω  

πλαστογραφήσεως». Η έννομη τάξη αποκαθίσταται με τη διαγραφή των παραβατών από το Μητρώο 

Προσφύγων.  

 Στο Μ.Π.Σ. αναφέρονται πολλές αρχές ή υπηρεσίες ή διάφοροι φορείς, οι οποίοι χειρίζονται 

ζητήματα σχετικά με τους πρόσφυγες: είναι η Υπηρεσία Προνοίας Αθηνών, η Γενική Διοίκηση 

Θεσσαλονίκης, η Διεύθυνση Περιθάλψεως Θεσσαλονίκης, η Διεύθυνση Εποικισμού της Ανατολικής 

Μακεδονίας και η Αρμενική Επιτροπή Προσφύγων Αθηνών. Σε συνεργασία με αυτές τις αρχές 

κατευθύνεται το πλήθος των προσφύγων σε μέρη, όπου η περίθαλψη και η αποκατάστασή τους, αστική ή 

αγροτική, γίνεται με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Αυτός είναι ο σκοπός, αλλά τα προβλήματα της υποδοχής 

και της αποκατάστασης φαίνονται τεράστια, ειδικά τα πρώτα κρίσιμα χρόνια μετά τη μικρασιατική 

καταστροφή, ώστε το προσφυγικό ζήτημα να γίνει το πιο σημαντικό πολιτικό θέμα της εποχής του 

μεσοπολέμου. Δεκαετίες ολόκληρες θα περιμένουν αρκετοί πρόσφυγες για να αποκτήσουν δική τους 

στέγη, και οι φτωχότεροι πεθαίνουν σε άθλιες παράγκες, τις οποίες έφτιαξαν οι ίδιοι όπου μπόρεσαν. 

Προσφυγικοί συνοικισμοί κτίζονται στη Σύρο και αλλού, με ρυθμούς της Ανατολής. Λόγω οικονομικής 

στενότητας δεν ικανοποιούνται οι αιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων για στέγη από την Επιτροπή 

Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ).
37

 Συνήθως οι ντόπιοι πρώην ιδιοκτήτες των απαλλοτριωμένων 

εκτάσεων, όπου εγέρθηκαν προσφυγικές κατοικίες ή άλλα σχετικά φιλανθρωπικά ιδρύματα, δεν 

αποζημιώνονται για τη γη τους, και αυτό δημιουργεί μια έχθρα απέναντι στους πρόσφυγες. Στον τύπο της 

εποχής στη Σύρο υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για τη συχνά αρνητική στάση των εντοπίων, και 

                                                      
37

 Θάρρος, αρ. 6 (6.9.1924) και αρ. 348 (20.9.1929). 
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καταγράφονται επίσης τα παράπονα, που εκφράζουν κάποιοι έμποροι, π. χ. προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 

για τον τρόπο, με τον οποίο ρυθμίζονται διάφορα αιτήματα των προσφύγων.
38

 

 Εκτός από τις δημοτικές και κρατικές αρχές, συνέτρεξαν τους πρόσφυγες της Μ. Ασίας και 

κάποιοι ιδιώτες, αλλά και διάφοροι οργανισμοί, σύλλογοι και σωματεία. Πέρα από τις ενώσεις και 

επιτροπές των ίδιων των προσφύγων, άλλοι φορείς, όπως π.χ. το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου και ο 

Σύλλογος Υγιεινής Σύρου, συμπαραστάθηκαν με εράνους και ποικίλες εκδηλώσεις στους άπορους και 

στα ορφανά.
39

 Ο Ελληνικός και ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός
40

 ανέλαβαν κυρίως τον τομέα του 

επισιτισμού στη Σύρο και στις Κυκλάδες, στέλνοντας προς τα νησιά χιλιάδες σάκους αλεύρι. Στα τέλη 

του 1922 γράφει ο προσφυγικής καταγωγής δημοσιογράφος Αριστείδης Περίδης στην εφημερίδα του 

«Το Βήμα (της Σμύρνης)», αρ. 15/30.11.1922 πως ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη πλημμύρισαν από 

κλινοσκεπάσματα και διάφορα ενδύματα σταλμένα από τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό. «Γιατί, άραγε,  

δεν έρχονται και εδώ μερικά κλινοσκεπάσματα», αναρωτιέται ο αρθρογράφος. «Μήπως η προσφυγική 

δυστυχία είναι ορατή μόνο στις μεγαλουπόλεις», συνεχίζει ο Περίδης με το ίδιο παράπονο. Ο 

Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός συνέχιζε την παροχή βοήθειας στη Σύρο μέχρι το τέλος  Ιουνίου του 

1923 και συνεργαζόταν στενά όλη αυτήν την περίοδο με το Σύλλογο Υγιεινής Σύρου. Πριν αποχωρήσουν 

τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού από το νησί, παρέδωσαν φαρμακευτικό υλικό στο Σύλλογο Υγιεινής για 

να χρησιμοποιηθεί για την περίθαλψη των προσφύγων. Αποφασιστικής σημασίας ήταν η συμβολή του 

Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού στη διάσωση και περίθαλψη του προσφυγικού πληθυσμού της Σύρου, 

όπως ομολόγησαν οι υπεύθυνοι του Συλλόγου Υγιεινής. Οι λοιμώξεις τέθηκαν υπό έλεγχο, και 

αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία.            

Οι Αμερικανικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδιαίτερα η Αμερικανική Περίθαλψη της Εγγύς 

Ανατολής (American Near East Relief) έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στη διάσωση των ορφανών στη Μ. 

Ασία και κατόπιν στην υποδοχή και περίθαλψή τους στη Σύρο και αλλού στην Ελλάδα.
41

 Η Αμερικανική 

Περίθαλψη ίδρυσε και συντηρούσε με δικά της έξοδα πολλά μεγάλα ορφανοτροφεία, όπου οι τρόφιμοι 

πέρα από τη στοιχειώδη εκπαίδευση μάθαιναν διάφορες τέχνες, όπως βιβλιοδεσία, νοσηλευτική, 

κηπουρική, κέντημα, ραπτική κ. ά.
42

 

 

 
Αμερικανικό Ορφανοτροφείο 

 

Για την ανέγερση του ορφανοτροφείου της Αμερικανικής Περίθαλψης (του Αμερικανικού 

Ορφανοτροφείου) Σύρου, έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση γης στη θέση Αξός, αλλά οι πρώην 

ιδιοκτήτες των τεράστιων εκτάσεών του δεν αποζημιώθηκαν για τα κτήματά τους. Το Πρωτοδικείο 

Σύρου τούς δικαίωσε με την υπ΄ αριθ. 378 του 1923 απόφαση, αλλά μέχρι το 1931 δεν είχε ικανοποιηθεί 

το αίτημα των δυσαρεστημένων κτηματιών.
43

 Οι Αμερικανοί ναι μεν κατέβαλαν τις αποζημιώσεις τους 

εγκαίρως, τα χρήματα αυτά όμως απορροφήθηκαν γι΄ άλλους σκοπούς. Η δυσαρέσκεια που 

δημιουργήθηκε, στρεφόταν εν μέρει εναντίον των προσφύγων, και επέδρασε αρνητικά τη στάση των 

ντόπιων.  

 Το Αμερικανικό Ορφανοτροφείο λειτουργεί στη Σύρο από το 1923 έως το 1929-1930 

φιλοξενώντας στις εγκαταστάσεις του χιλιάδες παιδιά, κορίτσια και αγόρια, από τη Μ. Ασία και της 

                                                      
38

 Θάρρος, αρ. 52 (18.2.1925) στη στήλη: «Εις το περιθώριον» για τις αποζημώσεις. Πρακτικά Δ.Σ., αρ. 36 (12.3.1931): για 

τις εκτάσεις του Ορφανοτροφείου. Επίσης, Πρακτικά Δ.Σ., αρ. 250 και 251/1922, αρ. 283 (9.1.1924), αρ. 614/23/9.7.1926, αρ. 

615/24/30.7.1926, αρ. 631/40/18.4.1927. Θάρρος, αρ. 25 (12.11.1924): επεισόδια μεταξύ ντόπιων και προσφύγων. 
39

 Το Βήμα (της Σμύρνης), αρ. 9 (9.11.1922), αρ. 15 (30.11.1922) κ.α. Επίσης: Σύλλογος Υγιεινής Σύρου, Πεπραγμένα κατά το 

1922, Ερμούπολη Σύρου 1923. 
40

 Ποικίλα, φακ. 21 και 51:  Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός. 
41

 American Near East Relief. Βλ. σημείωση 7. 
42

 Θάρρος, αρ. 53 (21.2.1925): «Εν ωραίον έργον». Τα ορφανά εκπαιδεύονται σε διάφορες τέχνες. Αρ. 148 (23.1.1926):  

έφτασαν στη Σύρο περί τα 500 ορφανά της Αμερικανικής Περιθάλψεως, από το Ορφανοτροφείο Ωρωπού, το οποίο έκλεισε. 

Πρακτικά Δ.Σ., αρ. 2 (30.9.1929) κ.α.  
43

 Θάρρος, αρ. 52 (18.2.1925): για τις αποζημιώσεις. 
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αρμενικές περιοχές. Την πρώτη περίοδο ανέλαβε τη διεύθυνση του ιδρύματος ο George H. Dennis, τον 

οποίο διαδέχτηκε ο George White και κατόπιν ο κ. Meyer μέχρι το 1930.
44

 Στο προσωπικό του 

ορφανοτροφείου συγκαταλέγονται και πρόσφυγες δάσκαλοι και δασκάλες, όπως ο Αχιλλέας 

Μαυρομουστάκης, ο μετέπειτα ληξίαρχος του Δήμου Ερμουπόλεως, και η κ. Θεοδώρα Αδαμοπούλου, η 

οποία έγινε το 1924 διευθύντρια του Ανωτέρου Δημοτικού Παρθεναγωγείου Ερμουπόλεως.
45

 

 Η διεύθυνση του ορφανοτροφείου συνάπτει σχέσεις αλληλεγγύης με τα άλλα φιλανθρωπικά 

ιδρύματα της πόλης, και στον τομέα της υγείας η συμβολή του είναι πολύ σημαντική. Οι τρόφιμοι 

συμμετέχουν επίσης σε γιορτές και εκδηλώσεις, τις οποίες οργανώνουν οι ίδιοι ή οι δημοτικές αρχές και 

άλλοι φορείς. Αντίστοιχα οι αθλητικοί αγώνες και οι γυμναστικές επιδείξεις στο γήπεδο του 

ορφανοτροφείου αποτελούσαν σπουδαία γεγονότα στη συριανή κοινωνία. Η αναζήτηση των χαμένων 

ορφανών από τους συγγενείς τους συντέλεσε επίσης στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ του Δήμου 

Ερμούπολης και του ορφανοτροφείου. Άλλοι διεθνείς φιλανθρωπικοί οργανισμοί, οι οποίοι 

ασχολιόντουσαν με την αναζήτηση και αποκατάσταση των ορφανών, ήταν οι International Migration 

Service και Young Women’s Christian Association.
46

                                                                                                                                                                                    

 Η συμβολή των Αμερικανικών φιλανθρωπικών οργανώσεων κατά την μικρασιατική καταστροφή 

και μετά, με την ίδρυση και συντήρηση στην Ελλάδα των ορφανοτροφείων τους, θεωρείται ουσιαστική. 

Πολλοί τρόφιμοι φοιτούσαν στα κατά τόπους γυμνάσια,
47

 και όσοι από αυτούς ήταν προικισμένοι, 

μπορούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ευγνωμοσύνη των 

δημοτικών αρχών απέναντι στις Αμερικανικές φιλανθρωπικές οργανώσεις εκφράστηκε σε διάφορα 

ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου.
48

 Με το ψήφισμα αρ. 518/4.12.1922 ευχαριστεί το Δ. Σ. το 

Αμερικανικό έθνος για τη φιλάνθρωπη μέριμνά του υπέρ των δύστυχων προσφύγων. Σ΄ ένα άλλο 

ψήφισμα προτείνεται  «εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης» να ονομαστεί η οδός προς το Αμερικανικό 

ορφανοτροφείο «Οδός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».  Στο τρίτο ανακηρύσσεται ο Γερουσιαστής 

των Η.Π.Α. Άλλεν, αντιπρόσωπος των φιλανθρωπικών συνδέσμων της χώρας του, επίτιμος δημότης του 

Δήμου Ερμούπολης. 

 Πριν ακόμα κλείσει το Αμερικανικό Ορφανοτροφείο Σύρου, άνοιξε δημόσια συζήτηση για τη 

μελλοντική χρήση των εγκαταστάσεών του. Προτάθηκαν διάφορα σχέδια, όπως η ίδρυση Γεωργικής 

Σχολής, της Σχολής Τυφλών και Κωφαλάλων ή του Αναμορφωτηρίου για τους «αλητόπαιδες» … 
49

  

 
 

Οργάνωση προσφύγων 

 

Οι πρόσφυγες της Σύρου αρχίζουν να οργανώνονται από το Νοέμβρη του 1922, για να αντιμετωπίζουν 

από κοινού και πιο αποτελεσματικά τα προβλήματά τους. Στις στήλες της προσφυγικής εφημερίδας  « Το 

Βήμα (της Σμύρνης)», η οποία εκδίδεται στην Ερμούπολη από το Σεπτέμβρη του 1922, δημοσιεύεται η 

πρόσκληση προς όλους τους άρρενες πρόσφυγες, για να συγκεντρωθούν και να συζητήσουν τα ζητήματα, 

που τους απασχολούν. Στη σύσκεψη των προσφύγων εκλέχτηκε μία εξαμελής επιτροπή, αρμόδια να 

χειρίζεται τα προσφυγικά θέματα.
50

 Η επιτροπή αυτή ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο κονδύλι για τα 

                                                      
44

 Αμερικανικό Ορφανοτροφείο Σύρου. Βλ. σημειώσεις 7 και 40. 
45

 1. Αχιλλέας Μαυρομουστάκης, δάσκαλος του Αμερικανικού Οφανοτροφείου, γραμματέας του Μικρασιατικού Συλλόγου 

Κυκλάδων, μετέπειτα ληξίαρχος Δήμου ερμουπόλεως: Δημοτολόγιο Ερμουπόλεως κ.α. 2. Θεοδώρα Αδαμοπούλου, δασκάλα 

και διευθύντρια τυ Αμερικανικού Ορφανοτροφείου. Έγινε διευθύντρια του Δημοτικού Παρθεναγωγείου Ερμουπόλεως. Βλ. 

Πρακτικά Δ.Σ., αρ. 282 (3.12.1923 και αρ. 284 (4.2.1924). 
46

 Ορφανοτροφεία διάφορα, φακ. 3: International Migration Service, Young Women’s Christian Association κ.α. Επίσης: 

Νομάρχης, φακ. 12. 
47

 Αρχείο Γυμνασίου Σύρου:  Μαθητολόγια κ.ά. 
48

 Ψηφίσματα Δ.Σ., αρ. 518 (4.12.1922), αρ. 546 (11.5.1923), αρ. 547 (11.5.1923). 
49

 Θάρρος, αρ. 303 (16.11.1928) και αρ. 306 (7.12.1928). Επίσης βλ. Πρακτικά Δ.Σ., αρ. 19 (19.5.1930) για τις εγκαταστάεις 

του Αμερικανικού Ορφανοτροφείου. 
50

 Πρακτικά Δ.Σ., αρ. 251 (4.12.1922): για την Επιτροπή προσφύγων. Επίσης βλ. Ψηφίσματα Δ.Σ., αρ. 522 (4.12.1922). 

Σύλλογοι και Σωματεία, φακ. 8 (1925-1931): Μικρασιατικός Σύλλογος Προσφύγων, Παμπροσφυγική Ένωσις Κυκλάδων. 
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έξοδα φωτογράφησης των προσφύγων για την πολιτογράφησή τους. Η πίστωση αυτή εγκρίθηκε, αλλά ο 

φωτογράφος Κόκκινος άργησε να πάρει την αμοιβή του.
51

 

 Τον Ιούνιο του 1923 γίνονται οι αρχαιρεσίες του νεοσύστατου Μικρασιατικού Συλλόγου, ο 

οποίος διαδέχεται την επιτροπή προσφύγων.
52

 Ο Σύλλογος πιστοποιεί την ταυτότητα των προσφύγων, 

εκδίδει βεβαιώσεις και στηρίζει τα άπορα μέλη του και τις οικογένειές τους. Επίσης μεσολαβεί σε 

προσφυγικές υποθέσεις μεταξύ των φορέων και των ενδιαφερομένων και πιέζει για ευνοϊκές για τους 

πρόσφυγες λύσεις σ΄ ό,τι αφορά ιδίως τα επαγγελματικά θέματα. Μετά δύο χρόνια ιδρύεται ένας 

δεύτερος σύλλογος, η «Ένωσις Προσφύγων Νομού Αϊδινίου», η οποία διαπληκτίζεται δημόσια στον 

τύπο της Σύρου με το Μικρασιατικό Σύλλογο, για το χειρισμό των προσφυγικών υποθέσεων.
53

 Την 

επόμενη χρονιά τα κοινά θέματα οδηγούν σε συμβιβασμό τούς δύο συλλόγους και αφού ωριμάσουν οι 

συνθήκες, ιδρύεται η «Παμπροσφυγική  Ένωσις Κυκλάδων», στην οποία συγχωνεύονται οι δύο 

παλαιότεροι σύλλογοι.
54

 

 Οι προσφυγικοί σύλλογοι υπάγονται στην Προσφυγική Ομοσπονδία.
55

 Οργανώνονται 

συλλαλητήρια κυρίως στις μεγάλες πόλεις, αλλά και συνέδρια, όπου ακούγονται διάφορες απόψεις και 

παράπονα για την πολιτική εκμετάλλευση, που υφίστανται οι πρόσφυγες, κατά πλειοψηφία, βενιζελικών  

απόψεων. Οι προσδοκίες τους διαψεύδονται συχνά, και λόγω κακής οικονομικής κατάστασης του 

κράτους, η αστική και η αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων καθυστερεί. Κάποιοι κατηγορούν την 

κυβέρνηση και τη διοίκηση για σπατάλες και καταχρήσεις. Ευθύνες για τη μικρασιατική καταστροφή και 

τον ξεριζωμό αποδίδονται στους πολιτικούς της χώρας, και επικρατεί γενικά δυσαρέσκεια και  

αναβρασμός μεταξύ των προσφύγων, γεγονός το οποίο εγκυμονεί κινδύνους για τη λειτουργία και 

σταθερότητα των θεσμών.
56

 

 

 
Προσφυγικός συνοικισμός 

 

Στο προσφυγικό συνέδριο της Αθήνας, το 1925, κατηγορήθηκαν επίσης οι συριανοί βιομήχανοι πως 

χρησιμοποιούν τις χήρες και τα ορφανά στα εργοστάσιά τους με πολύ χαμηλό μεροκάματο.
57

 Η συριανή 

εφημερίδα το «Θάρρος» απέκρουσε αυτές τις κατηγορίες θεωρώντας τις αβάσιμες και αναληθείς. Εάν τα 

μεροκάματα ήταν αξιοπρεπή, δεν θα έφευγαν όμως από τη Σύρο τόσοι  πρόσφυγες για άλλα μέρη. Την 

ίδια χρονιά, το 1925, παρατηρείται ήδη έλλειψη εργατριών στα κλωστοϋφαντουργεία του νησιού, το 

οποίο σημαίνει ότι πράγματι έγιναν τα γυναικόπαιδα των προσφύγων θύματα εκμετάλλευσης, και όσες 

μπορούσαν, μετακινήθηκαν από τη Σύρο προς τα κέντρα για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Η εργασία 

στα κλωστοϋφαντουργεία προκαλούσε αποδεδειγμένα  ποικίλες ασθένειες στους οφθαλμούς και στα 

πνευμόνια.
58

 Για να συγκρατήσουν οι βιομήχανοι της Σύρου τη ροή του προσφυγικού πληθυσμού προς 

τις μεγαλουπόλεις, ζητούν την υποστήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο στο ψήφισμά του υπ΄ 

αριθ. 647/321/10.7.1925 αναλύει τα οφέλη, που θα προκύψουν από την ίδρυση στη Σύρο ενός 

προσφυγικού συνοικισμού. Η παροχή εργασίας στους ανέργους θα ωφελούσε το κράτος, ενώ η έλλειψη 

ιδιαίτερα των εργατριών, μόνιμο πρόβλημα της συριανής βιομηχανίας, εμπόδιζε την πρόοδό της και τη 

δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων. Η αναζωογόνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με την 

αύξηση του πληθυσμού, θα ωφελούσε και το Δήμο και τους εμπόρους και τους βιομηχάνους.
59

  Οι 
                                                                                                                                                                                          
Επίσης: Αρχείο Πρωτοδικείου Σύρου, Καταστατικά: καταστατικό της «Ενώσεως Προσφύγων Νομού Αϊδινίου» (8.3.1925). 

Νομάρχης, φακ. 15. Το Βήμα (της Σμύρνης), αρ. 9 και 13/1922 και αρ. 67 (9.6.1923). 
51

Πρακτικά Δ.Σ.,  αρ. 280 (12.11.1923): απλήρωτος ο φωτογράφος... 
52

 Βλ τη σημείωση 50. 
53

 Βλ. τη σημείωση 50. Επίσης: Θάρρος, αρ. 90 (1.7.1925) και αρ. 91 (4.7.1925). 
54

 Θάρρος, αρ.190 (24.9.1926). Βλ. και σημείωση 50. 
55

 Θάρρος, αρ. 6 (6.9.1924): για την Προσφυγική Ομοσπονδία. 
56

 Θάρρος, αρ. 2 (23.8.1924), αρ. 25 (12.11.1924), αρ. 66 (8.4.1925), αρ. 69 (18.4.1925). 
57

 Θάρρος, αρ. 106 (29.8.1925): για τις καταγγελίες... 
58

 Σημειώσεις Γεωργίου Κρίνου για τους πρόσφυγες: Αρχείο οικογένειας Κρίνου, ΓΑΚ-ΑΝΚ. 
59

 Πρακτικά Δ.σ., αρ. 315 (8.5.1925), αρ. 319 (15.6.1925), αρ. 321 (10.7.1925): για την ίδρυση (αστικού) προσφυγικού 

συνοικισμού στην Ερμούπολη Σύρου. 
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ζυμώσεις για τη μορφή, που θα έπαιρνε ο συνοικισμός, κράτησαν για αρκετό καιρό. Στο Δημοτικό 

Συμβούλιο Δήμου Ερμούπολης συζητήθηκαν διάφορες προτάσεις, μέχρι να γίνει αποδεκτό το παρά πάνω 

ψήφισμα, το οποίο τελικά διαβιβάζεται από το Νομάρχη Κυκλάδων προς το Υπουργείο Υγιεινής, 

Προνοίας και Αντιλήψεως, στις 4 Αυγούστου 1925. Πίσω από την προσπάθεια αυτή βρίσκονται ή Ένωση 

Βιομηχάνων Σύρου και το Εμπορικό Επιμελητήριο της πόλης. Οι σύλλογοι των προσφύγων στηρίζουν 

από τη δική τους σκοπιά το εγχείρημα. Εν τω μεταξύ ζητά η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων με 

το ερωτηματολόγιο της 1ης  Αυγούστου 1927 πληροφορίες για τους αστούς, γεωργούς και αλιείς 

πρόσφυγες της Σύρου. Στη σχετική απάντηση των αρχών επισημαίνεται πως δεν είναι δυνατό να γίνει 

λόγος για την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων στο νησί, διότι δεν υπάρχει διαθέσιμη γη, ενώ 

κάποιες αλιευτικές οικογένειες θα μπορούσαν να τακτοποιηθούν στην περιοχή Λαζαρέττα, κοντά στον 

Άγιο Ελευθέριο. Πολλοί όμως  πρόσφυγες μπορούν να απορροφηθούν από τις βιομηχανίες της πόλης, 

κυρίως εργάτριες.
60

 

 Μετά δύο περίπου χρόνια από τις πρώτες ενέργειες των φορέων και των αρχών, αφού και η 

κυβέρνηση της χώρας έχει υιοθετήσει πλέον το αίτημα των συριανών, προσκαλούνται οι αρχές του 

τόπου, δηλαδή ο δήμαρχος και ο νομομηχανικός, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου και φυσικά οι αντιπρόσωποι των Μικρασιατικών συλλόγων, να παρευρεθούν σε σύσκεψη 

με το μηχανικό της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, για να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για την 

ανοικοδόμηση αστικού προσφυγικού συνοικισμού.
61

 Προτιμήθηκε τελικά από τους ιθύνοντες η θέση 

«Ξηρόκαμπος», και κατόπιν έγινε η αναγκαστική απαλλοτρίωση των εκτάσεων, όπου θα κτιζόταν ο 

προσφυγικός συνοικισμός. Οι ιδιοκτήτες των εκεί κτημάτων περίμεναν και εκείνοι για χρόνια τις 

αποζημιώσεις τους, όπως συνέβη με την ίδρυση του Αμερικανικού Ορφανοτροφείου.
62

 

 Ο θεμέλιος λίθος του Προσφυγικού Συνοικισμού κατατέθηκε το Μάιο του 1929, σε γιορταστική 

ατμόσφαιρα.
63

Ο σκοπός ήταν να παρέχουν οι αρχές μόνιμη στέγη σε άπορες προσφυγικές οικογένειες και 

παράλληλα να ενισχυθούν η ντόπια βιομηχανία και επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι εργασίες στο 

εργοτάξιο του συνοικισμού συνεχίζονται και το 1930-1931. Λόγω οικονομικών δυσχερειών αποφάσισε η 

«Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων»  (ΕΑΠ) την ανέγερση μόνο 82 οικημάτων, αν και οι αιτήσεις 

ενδιαφερομένων ήταν πολύ περισσότερες. Τα οικήματα θα μοιραστούν τελικά με κλήρωση στους 

δικαιούχους.
64

 Το 1931 ζητούν οι κάτοικοι του προσφυγικού συνοικισμού να επεκταθεί ο 

ηλεκτροφωτισμός
65

  στη συνοικία τους, και την επόμενη χρονιά, το 1932, εγκρίνει ο Δήμος τη δαπάνη 

εγκατάστασης πυροσβεστικού στομίου
66

 στο κέντρο του συνοικισμού. Για την εξυπηρέτηση των 

προσφυγικών οικογενειών, αλλά και των ντόπιων, ιδρύθηκε στο συνοικισμό του Ξηροκάμπου  δημοτικό 

σχολείο, το μετέπειτα έκτο, το 1929.
67

 Σ΄ αυτό συγχωνεύτηκαν το Α΄. Δημοτικό Σχολείο των Ταξιαρχών 

και το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Μεταξύ των δασκάλων του υπήρχαν  άτομα προσφυγικής 

καταγωγής. 

 

 
Σχέσεις με ντόπιους 

 

Οι πρόσφυγες της Σύρου, περίπου 7800 άτομα, έμειναν στο νησί άλλος για λίγους μήνες, άλλος για ένα ή 

δύο χρόνια, και τελικά μια ομάδα 2000 έως 2500 ατόμων περίπου, παρέμεινε και συγχωνεύτηκε με τον 

ντόπιο πληθυσμό, χωρίς να ξεχάσει την οδυνηρή εμπειρία της καταστροφής και του ξεριζωμού από τη Μ. 

Ασία. Μετά πέντε-έξι χρόνια από τον ερχομό τους, παρατηρείται εξομοίωση των προσφύγων με τους 

                                                      
60

 Εγκύκλιος αρ. 84888 (1.8.1927) της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) με ερωτηματολόγιο σχετικά με τους 

αστούς, γεωργούς, και αλιείς πρόσφυγες.: Ποικίλα, φακ. 32. 
61

 Νομάρχης, φακ. 16: η υπ’  αρ. 13549 (20.12.1927) πρόσκληση για σύσκεψη. 
62

 Νομάρχης, φακ. 17: ο υπ’ αρ. 1395 (28.3.1928) «πίναξ ιδιοκτητών». 
63

 Θάρρος, αρ. 331 (24.5.1929): ο θεμέλιος λίθος... 
64

 Θάρρος, αρ. 348 (20.9.1929): για την ΕΑΠ. 
65

 Πρακτικά Δ.Σ., αρ. 36 (12.3.1931): για τον ηλεκτροφωτισμό. 
66

 Πρακτικά Δ.Σ., αρ. 56 (25.4.1932): για την πυρόσβεση. 
67

 Αρχείο 6
ου

 Δημοτικού σχολείου, Μαθητολόγια. 
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συριανούς. Το 1926 ενοποιείται π. χ. το κονδύλι του Δήμου, το οποίο αφορά τους άπορους δημότες.
68

 

Έως τότε υπήρχε ένα ξεχωριστό κονδύλι για την οικονομική ενίσχυση των άπορων προσφύγων, μαθητών 

και ασθενών. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το υπ΄ αριθ. 2681/16.3.1927 έγγραφο του Νομάρχη 

Κυκλάδων, το οποίο απευθύνεται στο Δήμαρχο Ερμούπολης: από την 1η Απριλίου 1927 παύει η δωρεάν 

χορήγηση φαρμάκων από το Δημόσιο στους πρόσφυγες. Ο Νομάρχης παρακαλεί το Δήμαρχο να 

εξακριβώσει τον αριθμό των άπορων προσφύγων της περιφερείας του και να φροντίσει να καλύπτει από 

εδώ και εξής τις ανάγκες αυτών.
69

 Οι πρόσφυγες έχουν πλέον ενσωματωθεί και θα αντιμετωπίζονται από 

τις αρχές, όπως οι υπόλοιποι δημότες και πολίτες της χώρας. Από το 1925-1926 παρατηρείται                                                                                                                                                                                              

επίσης πως στις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάμων και αποβιώσεων
70

 δεν μνημονεύεται πια παρά 

σπανίως, η καταγωγή του πρόσφυγα. Όσοι έγιναν μόνιμοι κάτοικοι της Ερμούπολης Σύρου, δηλώνουν 

πλέον την νέα τους διαμονή. Η ενσωμάτωση των προσφύγων στη συριανή κοινωνία γινόταν με ποικίλους 

τρόπους. Ο ένας ήταν η σύναψη γάμου μεταξύ των γηγενών και των προσφύγων. Αρκετοί, όμως, 

επιδιώκουν να βρουν το ταίρι τους από τον προσφυγικό πληθυσμό, και έτσι οι γάμοι διαιρούνται σε 

αμιγώς προσφυγικούς και σε μικτούς. 

 

 α) Γάμοι προσφύγων        

                                             

 

 

Γάμοι στην Ερμούπολη 1922 – 1927 
Έτος Σύνολο 

γάμων 

Σύνολο 

γάμων 

προσφύγων 

Μικτοί 

γάμοι 

Αμιγώς 

προσφυγικοί 

1922 124 14 12 2 

1923 161 26 8 18 

1924 178 14 10 4 

1925 155 12 9 3 

1926 142 8 3 5 

1927 160 14 10 4 

Σύνολο 920 88 52 36 

      

 Το έτος 1923 διπλασιάστηκαν οι προσφυγικοί γάμοι σε σύγκριση με το 1922΄ ο αριθμός των 

προσφύγων αυξήθηκε αντίστοιχα τη χρονιά αυτή, αλλά μετά ακολουθεί ραγδαία μείωση λόγω 

αναχωρήσεων από τη Σύρο προς τις μεγαλουπόλεις της επικράτειας. Περίπου 70 % των γάμων του 1923 

ήταν αμιγώς προσφυγικοί, δηλαδή και οι δύο σύζυγοι είχαν προσφυγικές ρίζες. Υπήρχαν πολλές 

επιλογές, φαίνεται, και οι άνθρωποι προτιμούσαν σύντροφο με ίδιους, λίγο ως πολύ, κώδικες. Με τη 

μείωση του προσφυγικού πληθυσμού όμως, στρέφονται οι ενδιαφερόμενοι προς τους ντόπιους και 

συνάπτουν μικτούς γάμους, αναγκαστικά. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα επαγγέλματα των  

προσφύγων, όπως προκύπτουν από τις ληξιαρχικές πράξεις γάμων του έτους 1923. Καταγράφονται ο 

αύξων αριθμός του γάμου, το επάγγελμα του πρόσφυγα γαμπρού στη σχετική δήλωση, το επάγγελμα, το 

οποίο δήλωσε στο Μητρώο Προσφύγων Σύρου ή στο δημοτολόγιο Ερμούπολης,
71

 εφόσον αναφέρεται, 

και το επάγγελμα του πεθερού του, εφόσον ζει. 

 

Γάμοι προσφύγων του έτους 1923 
α/α Επάγγελμα γαμπρού Επάγγελμα στο Μ.Π.Σ Επάγγελμα στο Δημοτολόγιο Επάγγελμα 

πεθερού 

19 Σιδηροδρομικός υπάλληλος - - - 

                                                      
68

 Πρακτικά Δ.Σ., αρ. 601/10 (19.3.1926): ενοποίηση κονδυλίων. 
69

 Νομάρχης, φακ. 16: το υπ’ αρ. 2681 (16.3.1927) έγγραφο. 
70

 Ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, γάμων και αποβιώσεων Δήμου Ερμουπόλεως: ΓΑΚ-ΑΝΚ, από το 1926 κ.ε. στο Ληξιαρχείο 

Δήμου Ερμουπόλεως.  
71

 Δημοτολόγια Δήμου Ερμουπόλεως. 
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28 Έμπορος - Εμπροϋπάλληλος Υδροπώλης 

30 Μάγειρας - - Χωρίς επάγγελμα 

46 Έμπορος - - - 

64 Μακαρονοποιός Υπάλληλος - - 

66 Εργατικός - - - 

69 Κηπουρός - - - 

79 Κτίστης - - - 

80 Κτίστης - - - 

81 Υπάλληλος - - - 

87 Χωροφύλακας - - - 

88 Κτίστης - - - 

92  Τορναδόρος - - - 

102 Κτίστης - - - 

106 Εργάτης - - - 

109 Μηχανικός - - Σιδηρουργός 

111 Γραμματέας Αμερ. Ορφανοτροφείου - - - 

113 Χωροφύλακας  - - «πρόσφυγας» 

114 Ταμιακός υπάλληλος  - - - 

115 Εργατικός - - - 

131 Υπάλληλος - Σιδηροδρομικός υπάλληλος - 

133 Εφαρμοστής  Μηχανικός - - 

157 Έμπορος Έμπορος - Έμπορος 

          

 Το 1923 παντρεύτηκαν στην Ερμούπολη Σύρου είκοσι τρεις άνδρες προσφυγικής καταγωγής. Στο 

δημοτολόγιο Ερμούπολης είναι εγγεγραμμένοι μόνο δύο από αυτούς, και όπως προκύπτει από τις μερίδες 

τους, δεν έχουν αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό, αφ΄ ότου ήρθαν στην Ερμούπολη. Άλλοι τρεις 

δηλώνουν το επάγγελμά τους στο Μητρώο Προσφύγων Σύρου:  ο μακαρονοποιός γίνεται απλός 

υπάλληλος, ενώ οι άλλοι δύο συνεχίζουν τον ίδιο βιοπορισμό, που είχαν παλαιότερα. Για τους 

υπόλοιπους δεκαοκτώ δε βρέθηκαν πληροφορίες σ΄ ό,τι αφορά το επάγγελμά τους. Στο δημοτολόγιο 

προσφύγων του 1923
72

 δεν καταγράφεται το επάγγελμα του πρόσφυγα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους 

εκλογικούς καταλόγους
73

 και τα μητρώα αρρένων προσφύγων.
74

 Το επάγγελμα του πεθερού 

καταγράφεται μόνο σε τρεις περιπτώσεις, διότι στις άλλες ή αναφέρεται χωρίς επάγγελμα ή σαν 

πρόσφυγας μόνο, ή δεν ζει πια. Το παραπάνω δείγμα των γάμων του 1923 είναι πραγματικά πολύ μικρό, 

και λείπουν, δυστυχώς,  συγκρίσιμα στοιχεία για να βγαίνουν συμπεράσματα για την ένταξη των 

προσφύγων στη συριανή κοινωνία και αγορά εργασίας. Πάντως από τα επαγγέλματα, που 

καταγράφονται, μπορεί να υποθέσει κανείς πως λίγο ως πολύ ακολουθούν τον ίδιο βιοπορισμό στη  

Σύρο, τον οποίο ακολουθούσαν και στον τόπο καταγωγής τους στη Μ. Ασία, όσοι έγιναν μόνιμοι 

κάτοικοι στο νησί.  

 Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με στοιχεία από τα ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου 

Ερμούπολης, όπου φαίνονται οι πληθυσμιακές μεταβολές των γηγενών  και των προσφύγων μέσα σε μια 

πενταετία, από το 1922 έως το 1927.
75

 

 

β) γεννήσεις-γάμοι-αποβιώσεις 

 

 

Πληθυσμιακές μεταβολές γηγενών και προσφύγων (1922-1927) 
                                                  Γεννήσεις                                              Γάμοι                                                Αποβιώσεις 

Έτος Σύνολο Πρόσφυγες Σύνολο Πρόσφυγες Σύνολο Πρόσφυγες 

1922 546 18 124 14 523 43 

                                                      
72

 Βλ. σημείωση 9. 
73

 Βλ. σημείωση 12. 
74

 Βλ. σημειώσεις 10 και 11. 
75

 Βλ. σημείωση 70. 
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1923 553 57 161 26 646 149 

1924 530 34 178 14 512 60 

1925 544 13 155 12 414 36 

1926 569 - 142 8 379 29 

1927 583 - 160 14 470 37 

 

 Ο προσφυγικός πληθυσμός του δήμου Ερμούπολης μετρούσε το 1923 περισσότερα  από πέντε 

χιλιάδες άτομα. Οι γεννήσεις των προσφύγων αποτελούν το 10 % του συνολικού αριθμού των 

γεννήσεων,  που δηλώθηκαν στο ληξιαρχείο του δήμου Ερμούπολης κατά το έτος 1923, ενώ οι γάμοι 

τους φτάνουν το 16 % του συνόλου και οι αποβιώσεις τους ξεπερνούν το 23 %. Την επόμενη χρονιά, το 

1924, πέφτουν κατακόρυφα οι αριθμοί αυτοί : οι γεννήσεις μικρασιατών φτάνουν μόλις το 6,5 % του 

συνόλου, οι γάμοι το 8 % και οι θάνατοι το 12 % περίπου. Η μεταβολή αυτή υποδηλώνει τη μείωση του                                                                                                                                                                    

συνολικού αριθμού των προσφύγων στην Ερμούπολη. Το 1925 μειώνονται οι γεννήσεις των προσφύγων 

και αποτελούν το 2 % του συνόλου, ενώ οι γάμοι απομένουν σταθερά στο 8 %, όπως και οι αποβιώσεις. 

Από το 1925 – 1926 και εξής αναφέρονται οι πρόσφυγες συνήθως ως Ερμουπολίτες στις ληξιαρχικές 

πράξεις του δήμου, και θεωρείται ότι έχουν ενσωματωθεί μέσα στο γηγενή πληθυσμό. 

 

 

γ) Εκπαίδευση 

 

Άλλος δρόμος ένταξης στη ντόπια κοινωνία είναι η εγγραφή των προσφυγόπουλων στα σχολεία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Δήμος Ερμούπολης ανέλαβε το κόστος των σπουδών 

των άπορων προσφύγων και χορηγούσε επίσης βοηθήματα για τα βιβλία τους.
76

 Ήδη κατά το σχολικό 

έτος 1922-1923 παρακολουθούσαν 300 - 400 μαθητές, με μικρασιατικές καταβολές, τα μαθήματα σε 

δημοτικά σχολεία, σε διάφορες συνοικίες της Ερμούπολης.
77

 Αποτελούσαν το 22 – 26 % του μαθητικού 

πληθυσμού της πόλης. Την επόμενη χρονιά αυξήθηκε ο αριθμός τους σε 27 % περίπου, αλλά από το 1924 

και ύστερα ακολουθεί μεγάλη πτώση. Τα έτη 1925-1929 ο αριθμός των προσφύγων μαθητών κυμαίνεται 

γύρω από 5 έως 11 %. Οι περισσότεροι πρόσφυγες έχουν αναχωρήσει για άλλα μέρη και όσοι έμειναν 

στη Σύρο, δηλώνουν σε όλα τα επίσημα έγγραφά τους πλέον Ερμουπολίτες. Γι΄ αυτό το λόγο δεν είναι 

εύκολο να παρακολουθεί κανείς τα ίχνη των προσφύγων, εάν δεν κατέχει τα επώνυμά τους.  

 Πιο κάτω παρουσιάζεται μία κατάσταση των δημοτικών σχολείων της Ερμούπολης, τα οποία 

δεχόντουσαν προσφυγόπουλα, από το 1922 έως το σχολικό έτος 1928-1929. 

 

 

 

 

         Πρόσφυγες μαθητές στα δημοτικά σχολεία της Ερμούπολης 
Σχολείο 1922-1923 1923-1924 1924-1925 1925-1926 1926-1927 1927-1928 1928-1929 

1
ο
 Δ. Σχ. Θηλ. 20/163 - - - - - - 

1
ο
 Δ. Σχ. Θηλ. 30/175 30/189 13/168 12/182 10/215 - - 

Δημοτικό - - - - 7/75 17/118 - 

Παρθεναγωγείο - - - - - 18/118 - 

1
ο
 Δ. Σχ. Αρ. 72/231 53/220 19/183 15/172 - - - 

1
ο
 Δ. Σχ. Αρ. - - - - 18/234 14/254 10/200 

Β΄Δ. Σχ.  - - - - - - 12/147 

Γ΄Δ. Σχ.  71/157 72/149 34/115 25/119 25/146 20/150 18/156 

2
ο
 Δ. Σχ. 69/161 34/130 16/126 29/120 16/115 17/142 - 

Δ΄Δ. Σχ. 41/182 - - - - - - 

3
ο
 Δ. Σχ. 23/133 21/138 15/131 6/128 2/134 4/140 2/131 
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3
ο
 Δ. Σχ. - 33/150 14/124 16/159 12/162 7/157 - 

3
ο
 Δ. Σχ. - - - - - - 5/168 

Γ΄Δ. Σχ. 40/160 37/158 - - - - - 

Β΄Δ. Σχ. 30/141 37/157 21/156 - - - - 

Β΄Δ. Σχ. - - - 14/170 18/232 12/231 9/208 

6
ο
 Δ. Σχ. - - - - - - 3/87 

Σύνολο 396/1501 317/1166 132/1003 117/1050 108/1313 109/1310 59/1097 

                     

 Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προέρχονται από τα μαθητολόγια των θηλέων και των 

αρρένων μαθητών των δημοτικών σχολείων της Ερμούπολης. Πρώτα αναφέρεται ο αριθμός των 

προσφύγων και ύστερα ο συνολικός αριθμός όλων των εγγεγραμμένων μαθητών κάθε σχολικού έτους.  

 Στον πίνακα που ακολουθεί μπορεί να δει κανείς τις μεταβολές των επαγγελμάτων των  γονέων 

των προσφύγων μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης.
78

 Τα στοιχεία προέρχονται από                                                                                                                                                  

το μαθητολόγιο αρ. 24 (1921/2 – 1925/6) και το Μητρώο Προσφύγων Σύρου. Το σχολικό έτος 1922 -

1923 εγγράφονται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο συνολικά 231 μαθητές και από αυτούς με προσφυγική 

καταγωγή  72. Εξετάζονται μόνο οι περιπτώσεις των γονέων των μαθητών, για τους οποίους υπάρχουν 

συγκρίσιμα στοιχεία στο Μητρώο Προσφύγων Σύρου, το οποίο σημαίνει πως αποκλείονται, καταρχήν, οι 

ορφανοί μαθητές, αλλά και οι γονείς αυτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλα κατάστιχα, δηλαδή 

μητρώα και δημοτολόγιο, όπου δεν αναφέρεται το επάγγελμα του πρόσφυγα πατέρα. 

                                     

Επαγγέλματα προσφύγων 
α/α Μαθητολόγιο Μητρώο προσφύγων Σύρου α/α Μαθητολόγιο Μητρώο προσφύγων Σύρου 

75 Κρεοπώλης - (α/α 5949) 192 Βυρσοδέψης  Βυρσοδέψης  

76 Κρεοπώλης - (α/α 5949) 194 Γεωργός  Γεωργός  

100 Κρεοπώλης Κρεοπώλης 196 Κουρεύς  Κουρεύς  

115 Κτίστης  Λουτράρης 203  Πράκτωρ  Εδωδιμοπώλης  

125 Αρτοποιός Αρτοποιός 204 Ξυλουργός  Μηχανικός  

136 Υπάλληλος Σιδηροδρομικός υπάλληλος 205 Ξενοδόχος  - 

147 Τυποβαφεύς Καλεμκεράς 209 Αρτοποιός  Αρτποιός  

173 Έμπορος Έμπορος 213 Γεωργός  Γεωργός  

176   Λογιστής  Λογιστής  218 Υποδηματοποιός  Υποδηματοποιός  

178 Έμπορος Ανθρακέμπορος  223 Κτίστης  Κτίστης  

184 Σαπωνοποιός  Σαπουνοποιός  231 Έμπορος Ανθρακοπώλης 

186 Κτηματίας Κτηματίας     

 

 

 Από τις 23 περιπτώσεις, που εξετάζονται, αφαιρούνται τρεις, διότι στο Μ. Π. Σ. δεν αναφέρεται 

το επάγγελμα του γονιού. Στις 14 περιπτώσεις από τις 20 δεν μεταβάλλεται τα επάγγελμα του πατέρα του 

μαθητή μετά την εγκατάσταση της προσφυγικής οικογένειας στη Σύρο. Δύο από τους γονείς 

προσαρμόζουν την εργασία τους στις συνθήκες της συριανής αγοράς και τέσσερις αλλάζουν τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Το σύνολο των προσφύγων μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου 

το 1922-1923 είναι 72 άτομα. Από αυτούς αφαιρούνται 12 ορφανοί μαθητές, ενώ για τους γονείς των 

υπόλοιπων 60 μαθητών υπάρχουν στοιχεία μόνο στο σχετικό μαθητολόγιο, όπου αναφέρεται η 

προσφυγική ιδιότητα, το επάγγελμα του πατέρα και η καταγωγή. Το δείγμα, για το οποίο εντοπίζει κανείς 

συγκρίσιμα στοιχεία, είναι πάλι πολύ μικρό, αλλά δηλώνει κάποιες τάσεις. Φαίνεται ότι τα δύο τρίτα 

περίπου των εργαζόμενων με οικογένεια, βρίσκουν αντίστοιχη απασχόληση στη Σύρο, που είχε και 

παλαιότερα, χωρίς μεγάλες διαφορές. Εφόσον όμως δεν υπάρχουν επαρκή συγκρίσιμα στοιχεία για τους 

υπόλοιπους γονείς των προσφύγων μαθητών, είναι παρακινδυνευμένο να βγάλει κανείς συμπεράσματα. 

Μεταξύ των γονέων όλων των αρρένων προσφύγων μαθητών του 1ου Δ. Σχολείου Ερμούπολης του 

σχολικού έτους 1922-1923, συμπεριλαμβανομένων και αυτών, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ. Π. Σ., 
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υπάρχουν: οκτώ έμποροι, τέσσερις ναυτικοί, πέντε κτίστες, πέντε γεωργοί, δύο κηπουροί, ένας 

αμπελουργός, ένας κτηματίας, τρεις υποδηματοποιοί, τρεις αρτοποιοί, δύο μάγειροι, δύο κρεοπώληδες, 

ένας ζαχαροπλάστης, ένας ξενοδόχος, ένας ιδιωτικός ταχυδρόμος, ένας λογιστής, ένας πράκτορας, ένας 

υπάλληλος, ένας αμαξηλάτης, ένας κουρέας, ένας ξυλουργός, ένας σιδηρουργός, ένας σαπουνοποιός, 

ένας βυρσοδέψης, ένας βαφέας, ένας τυποβαφέας. Από ό,τι φαίνεται οι μαθητές αυτοί προέρχονται 

κυρίως από τα μεσαία και μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα.    

 Στα μαθητολόγια του Γυμνασίου Σύρου
79

  αναφέρεται η καταγωγή και η προσφυγική ιδιότητα 

των μαθητών μέχρι το σχολικό έτος 1929-1930. Οι τρόφιμοι του Αμερικανικού Ορφανοτροφείου, 

μαθητές του Γυμνασίου, εγγράφονται ως άποροι πρόσφυγες, και η καταγωγή τους καταγράφεται επίσης. 

Τη χρονιά αυτή, το 1929, αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των προσφύγων μαθητών, οι οποίοι 

αποτελούσαν το 26 % του συνόλου, ενώ το 1922-1927 κυμαινόταν το ποσοστό τους μόλις μεταξύ 9-15 % 

του μαθητικού πληθυσμού με τάσεις αύξησης το 1928. Μετά το 1930 πέφτει ο αριθμός των προσφύγων 

μαθητών σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 10 % και πιο κάτω μέχρι το 1936. Αυτό εξηγείται με τη 

μείωση του προσφυγικού πληθυσμού από τη μία και από την άλλη με την ενσωμάτωση των προσφύγων, 

που έχει συντελεστεί σε μεγάλο βαθμό. 

 Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών και προσφύγων 

μαθητών του Γυμνασίου Σύρου κατά τα έτη 1922 - 1923 έως το 1935 - 1936, όπως προκύπτει από τα 

μαθητολόγια του σχολείου (αρ. 6 και 8). 

 

 
 

Γυμνάσιο Σύρου. Πρόσφυγες μαθητές (1922-1936) 
Έτος Σύνολο 

μαθητών 

Πρόσφυγες 

μαθητές 

Έτος Σύνολο 

μαθητών 

Πρόσφυγες 

μαθητές 

1922-1923 202 19 1929-1930 455 119 

1923-1924 234 18 1930-1931 322 37 

1924-1925 199 13 1931-1932 344 34 

1925-1926 212 12 1932-1933 359 31 

1926-1927 195 9 1933-1934 364 28 

1927-1928 228 33 1934-1935 366 30 

1928-1929 195 36 1935-1936 238 13 

                                 

 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα επαγγέλματα των γονιών των προσφύγων μαθητών, όπως 

δηλώθηκαν στο μαθητολόγιο του Γυμνασίου Σύρου το σχολικό έτος 1922-1923. Το σύνολο των 

εγγεγραμμένων μαθητών φτάνει τα 202 άτομα, ενώ προσφυγικής καταγωγής είναι 19 παιδιά. Μόνο σε 

δώδεκα περιπτώσεις μπορεί κανείς να συγκρίνει το επάγγελμα του γονιού, δηλωμένο στο μαθητολόγιο, 

με τα στοιχεία, που καταγράφονται στο Μητρώο Προσφύγων Σύρου. Σε άλλες πηγές, όπως είναι το 

δημοτολόγιο προσφύγων, οι εκλογικοί κατάλογοι και τα μητρώα αρρένων, δεν αναφέρεται το επάγγελμα, 

και έτσι δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για όλες τις περιπτώσεις. 

 
 

Επαγγέλματα προσφύγων γονέων (πατρός) 
α/α Μαθητολόγιο Γυμνασίου 

Σύρου (1922-1923) 

Μητρώο Προσφύγων 

Σύρου 

α/α Μαθητολόγιο Γυμνασίου 

Σύρου (1922-1923) 

Μητρώο Προσφύγων 

Σύρου 

118 Πράκτωρ  Ναυτικός πράκτωρ 187 Ιατρός  Ιατρός 

153 Πράκτωρ  Ναυτικός πράκτωρ 188 Γεωργός  Έμπορος 

182 Καθηγητής  Καθηγητής  191 Παντοπώλης  Έμπορος 

183 Έμπορος  Έμπορος 192 Φαρμακοποιός  Φαρμακοποιός  

185 Υπάλληλος  Ναυτικός  193 Κτηματικός  Κτηματίας  

186 Έμπορος  Κτηματίας  199 Λογιστής  Λογιστής  
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Εάν μελετήσει κανείς τα μαθητολόγια του γυμνασίου και ειδικά τα επαγγέλματα των κηδεμόνων των 

προσφύγων και τα συγκρίνει με τα στοιχεία του Μητρώου Προσφύγων Σύρου, θα παρατηρήσει ότι λίγο 

ως πολύ ασκούν οι γονείς των παιδιών τα ίδια επαγγέλματα και στη νέα τους πατρίδα. Από αυτό το μικρό 

δείγμα προκύπτει πως σε εννέα από τις δώδεκα περιπτώσεις δεν αλλάζει ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός του γονιού των μαθητών. Ένας έμπορος έγινε μεν γεωργός, ένας από ναυτικός 

υπάλληλος και ένας άλλος από κτηματίας έμπορος. Πρόκειται, όπως φαίνεται όμως, για ανθρώπους, οι 

οποίοι προέρχονται από μεσαία κοινωνικά στρώματα και καταφέρνουν να προσαρμόζονται στα νέα 

δεδομένα της ζωής τους στη Σύρο. Όσοι από τους γονείς δεν βρουν κατάλληλη εργασία στη Σύρο και 

προέρχονται από πιο χαμηλά κοινωνικά στρώματα, αναχωρούν για άλλους προορισμούς ή γίνονται π.χ. 

ναυτικοί για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Δεκάδες ναυτικά φυλλάδια
80

 εκδίδονται στους πρόσφυγες, 

σε μικρούς και σε μεγάλους. Η θάλασσα αποτελεί μία διέξοδο και τρέφει πολλές προσφυγικές 

οικογένειες. Βέβαια τα παιδιά των φτωχότερων οικογενειών δεν φοιτούν παρά σπάνια στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συνήθως μπαίνουν στη μάχη της επιβίωσης σε μικρή ηλικία. Κάποιοι πρώην 

κτηματίες από τη Μ. Ασία, κηπουροί και αμπελουργοί, εργάζονται στα κτήματα εύπορων συριανών, ή με 

μηνιάτικο ή με μεροκάματο.
81

 Πολλοί πρώην τρόφιμοι Αμερικανικού ορφανοτροφείου βρίσκουν εργασία 

στις μικρές επιχειρήσεις των ντόπιων, στα παντοπωλεία, ανθοπωλεία, στους φούρνους, στα 

φωτογραφεία, αλλά και σε κτήματα.
82

 

 Κατά το σχολικό έτος 1929-1930 εγγράφονται στο Γυμνάσιο Σύρου συνολικά 455 μαθητές. Από 

αυτούς 119 είναι προσφυγικής καταγωγής και τουλάχιστον 71 είναι τρόφιμοι του Αμερικανικού 

Ορφανοτροφείου Σύρου. Ορφανοί, οι οποίοι κατοικούν με την οικογένειά τους, βρέθηκαν άλλα 19 

άτομα. Το επάγγελμα του πρόσφυγα πατέρα καταγράφεται για 26 μαθητές. Εντοπίστηκαν τρεις 

υπάλληλοι, δύο έμποροι, ιεροψάλτες, υποδηματοποιοί, ναυτικοί και παντοπώληδες. Επίσης 

καταγράφονται ένας εργοδηγός, ένας μηχανικός, ένας ξυλουργός, ένας οπωροπώλης, ένας αρτοποιός, 

ένας εδωδιμοπώλης, ένας σανδαλοποιός, ένας «κεραμεύς», ένας καπνέμπορος, ένας πλοίαρχος, ένας 

ιατρός, ένας δάσκαλος και ένας καθηγητής. Τα περισσότερα από αυτά τα άτομα προέρχονται πάλι από τα 

μεσαία κοινωνικά στρώματα. Οι τρόφιμοι του Αμερικανικού Ορφανοτροφείου θεωρούνται τυχεροί, που 

τους προσφέρεται η ευκαιρία να μορφωθούν και να ανεβούν κοινωνικά, ενώ τα παιδιά των προσφύγων 

εργατών δεν είχαν την ίδια δυνατότητα, λόγω φτώχειας. 

 Προσφυγόπουλα φιλοξενούσαν και άλλα ιδρύματα, εκτός από το Αμερικανικό Ορφανοτροφείο, 

το οποίο έκλεισε κατά το 1930. Και το Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο, αλλά και η «Περίθαλψις του παιδός»
83

 

είχαν τροφίμους με καταγωγή από τη Μ. Ασία. Κάποιες άτεκνες συριανές οικογένειες υιοθετούσαν 

πρόσφυγες τροφίμους από τα ορφανοτροφεία της Ερμούπολης. Τα ληξιαρχικά βιβλία του δήμου 

Ερμούπολης και τα κατάστιχα των πολιτικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Σύρου έχουν υλικό σχετικό 

με τις υιοθεσίες των ορφανών προσφύγων.
84

  

 Η Ερμούπολη Σύρου υποδέχτηκε χιλιάδες πρόσφυγες από τη Μ. Ασία, τη Θράκη, τον Πόντο και 

την Αρμενία μεταξύ των ετών 1922 - 1924. Τους υποδέχτηκε, όσο γινόταν καλύτερα, με την ενεργή 

συμπαράσταση των τοπικών αρχών, σε συνθήκες πολύ δύσκολες, και κατάφερε να συγκρατήσει και να 

ενσωματώσει έναν  πληθυσμό περίπου δύο χιλιάδων ατόμων έως το 1927.  Η  πορεία αυτή  σημαδευόταν                                                                                                                                                                       

από ποικίλα εμπόδια, καθυστερήσεις και συγκρούσεις, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να μπολιαστεί η 

Ερμούπολη  με  νέα πολιτιστικά  στοιχεία,  τα  οποία  εμπλούτισαν και  ανανέωσαν  την εικόνα και  την  

ουσία της. 
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