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Οη ζχιινγνη θαη ηα ζσκαηεία ηεο Δξκνχπνιεο-χξνπ αλαδεηήζεθαλ ζηελ αξρή
ζην ηζηνξηθφ αξρείν ηεο Δξκνχπνιεο, ζηα ΓΑΚ, Αξρεία Ννκνχ Κπθιάδσλ. Δθεί, ζην
Γεκνηηθφ Αξρείν ηεο πφιεο θαη ζηελ ελφηεηα κε ηίηιν «χιινγνη θαη ζσκαηεία»,
εληνπίζηεθαλ έγγξαθα θαη θαηαζηαηηθά ζπιιφγσλ πνπ γηα ην έλα ή άιινλ ιφγν, θπξίσο
φκσο γηα λα δεηήζνπλ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή, επηθνηλψλεζαλ κε ηε δεκνηηθή αξρή. Σν
πιηθφ δηεπξχλζεθε κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηαζηαηηθψλ πνπ δεκνζίεπζε ην
Πξσηνδηθείν χξνπ γηα φιεο ηηο Κπθιάδεο∙ πνιιά αληίγξαθά ηνπο, ψο ηε δεθαεηία ηνπ
1930 πεξίπνπ,

ζψζεθαλ ζε ρσξηζηνχο ηφκνπο. ην Πξσηνδηθείν εληνπίζηεθε θαη

θαηάζηηρν φπνπ ζπλνπηηθά ζεκεηψλνληαη νη ηίηινη ησλ θαηά θαηξνχο δεκνζηεπζέλησλ
θαηαζηαηηθψλ θαη ν ζθνπφο ηνπο.
Πνιιά ζηνηρεία γηα ηνπο εξγαηηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο ηεο χξνπ
θαη ησλ ινηπψλ Κπθιάδσλ πεξηείραλ ηα πινχζηα αξρεία ηνπ Δξγαηηθνχ

Κέληξνπ

Κπθιάδσλ, ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ Κπθιάδσλ, ηνπ
Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κπθιάδσλ θαη ηεο Δλψζεσο Βηνκεράλσλ
χξνπ, αξρεία πνπ ηαμηλνκήζεθαλ απφ θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο
θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. ηηο αξρεηαθέο απηέο καξηπξίεο
πξνζηέζεθαλ πιεξνθνξίεο απφ εθεκεξίδεο ηεο επνρήο θαη έληππα. Έλα απφ απηά, Η
νσθούλα ηοσ

Αιγαίοσ,

κε εθδφηε ηνλ Γεκήηξην Ιεξψλπκν, Αζήλα 1958, πεξηείρε

θαηαγξαθή 168 ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ ηεο χξνπ καδί κε ην ζθνπφ ηνπο.
Απφ έλα ζπλδπαζκφ ησλ ηεθκεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξαπάλσ πεγέο θαη
βνεζήκαηα,

νδεγνχκαζηε, ζηε θάζε απηή ηεο έξεπλαο, ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 200

ζπιιφγνπο-ζσκαηεία γηα ηε χξν, θπξίσο ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νχ αηψλα.
Σα πξνβιήκαηα θαηαγξαθήο ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε ε κνξθή
κε ηελ νπνία ζα εηζαρζνχλ ζηε βάζε, λνκίδσ φηη αθνξνχλ φινπο καο. Σν αηηνχκελν
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είλαη πψο ζα απνθχγνπκε, φζν είλαη δπλαηφ, κηα απιή θαηαγξαθή ηνπ ηίηινπ ηνπ
ζπιιφγνπ, ρσξίο λα πξνζζέζνπκε ηνπιάρηζηνλ ην έηνο ίδξπζεο θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ.
Ννκίδσ φηη ζηελ πεξίπησζή καο, ηεο Δξκνχπνιεο-χξνπ, ζα εμαζθαιίζνπκε ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπιιφγνπο. Καη επεηδή εληνπίζηεθαλ
αξθεηά θαηαζηαηηθά, ζα δνζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα κε πιήξε ζηνηρεία, δειαδή
πιελ ησλ ζηφρσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ ίδξπζή ηνπο, ηα κέιε ηνπο, ηε δηαδξνκή ηνπο
ζην ρξφλν, θαη γεληθά πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ ζα αλαδείμνπλ θαιχηεξα ηε κνξθή
ζπιινγηθφηεηαο ηνπ θαζελφο.
Έξρνκαη ζε κηα πνιχ ζχληνκε απνηίκεζε ησλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηέρνπλ. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ππθλψλνπλ ηα θαζαξά ηαμηθά εξγαηηθά ζσκαηεία
κεηά ην λφκν 281/1914 ηεο Κπβέξλεζεο Βεληδέινπ «Πεξί ζσκαηείσλ». ηα
θαηαζηαηηθά ηνπο εκθαλίδνληαη νξκεηηθά νη ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο γηα ηελ πάιε ησλ
ηάμεσλ, γηα ηνλ αληαγσληζκφ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, γηα ηελ ηειηθή λίθε ησλ
εξγαηψλ. Αο αλαθεξζνχλ ελδεηθηηθά κεξηθνί απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο Ενώζεως Εργαηών
Γαιανθράκων Σύροσ, ηνπ 1915: «…γ΄) ε αιιειεγγχε κε ηνπο σξγαλσκέλνπο εξγάηαο
φιεο ηεο Διιάδνο θαη φινπ ηνπ θφζκνπ, δηα ηελ άκπλαλ ππέξ ησλ εξγαηηθψλ δηθαίσλ
θαη ηελ θαηαπνιέκεζηλ ηεο εθκεηαιιεχζεσο απφ ην Κεθάιαηνλ, κε ηνλ ηειηθφλ ζθνπφλ
λα δεκνζηνπνηεζνχλ ηα κέζα ηεο παξαγσγήο, λα γίλνπλ ηα εθ ηεο εξγαζίαο αγαζά
απνθιεηζηηθή απνιαπή ησλ παξαγσγψλ ησλ θαη λα θαηαπαχζε ε εθκεηάιιεπζηο ηνπ
αλζξψπνπ απφ ηνλ φκνηφλ ηνπ».1
Οη ζηφρνη απηνί πεξηνξίδνληαη ζηαδηαθά γηα λα γίλνπλ απζηεξά επαγγεικαηηθνί
(βειηίσζε ηνπ σξαξίνπ θαη θπξίσο ηνπ εκεξνκηζζίνπ), φηαλ κπαίλνπκε ζηνλ
Μεζνπφιεκν. Κάησ απφ ηελ πίεζε ηεο δπζκελνχο γηα ην λεζί νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ν
έιεγρνο ησλ πεξηζζφηεξσλ ζσκαηείσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ
Κπθιάδσλ πεξηέξρεηαη ζε κεηξηνπαζή ζηνηρεία πνπ απνθεχγνπλ κεησπηθή ζχγθξνπζε
κε ην θεθάιαην. ηφρνο, γηα παξάδεηγκα,

ηνπ Αλεμάξηεηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ

Κπθιάδσλ ηίζεηαη «ε εθθαζάξηζηο ησλ παιαηψλ σκαηείσλ θαη ν ζπλαζπηζκφο πάλησλ
ησλ εζηθψλ εξγαηψλ σξγαλσκέλσλ θαη αλνξγαλψησλ».2
Οη βηνκήραλνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλαζπίδνληαη ζηελ Έλσζε Βηνκεράλσλ χξνπ,
αζθνχλ

παηεξλαιηζηηθή πνιηηηθή θαη ελ νλφκαηη ηεο ζσηεξίαο ηεο βηνκεραλίαο ηεο
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Καηαζηαηικόν Ενώζεως Εργαηών Γαιανθράκων Σύροσ Σξνπνπνηεζέλ επί ηε βάζεη ηνπ λφκνπ 281
Πεξί σκαηείσλ, Δλ χξσ, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Αζαλαζίνπ Κ. θνξδίιε, 1915.
2
Σν ζσκαηείν απηφ ζεκεηψλεηαη ζηνπο ζπιιφγνπο πνπ θαηαγξάθεθαλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζηε
Νσθούλα ηοσ Αιγαίοσ, 225.
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χξνπ, πνπ πιήηηεηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ Πεηξαηά, δεηνχλ λα κεηξηαζηνχλ νη
απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. ην θαηαζηαηηθφ ηνπο πξνβάιινληαη γεληθνί ζηφρνη φπσο
«ε δηα παληφο πξνζθφξνπ θαη λνκνηαγνχο κέζνπ ελίζρπζηο ηεο βηνκεραλίαο ελ γέλεη»,
σζηφζν γλσξίδνπκε ηηο παξάιιειεο ζπκθσλίεο γηα ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε ησλ
εξγαηηθψλ δηεθδηθήζεσλ.3 ηηο 30.10.1921 ζρεδφλ φινη νη ηδηνθηήηεο θισζηεξίσλ θαη
πθαληεξίσλ ηεο χξνπ, γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηε κεγάιε θηλεηηθφηεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ, δεζκεχηεθαλ κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, πνπ πξνέβιεπε κάιηζηα θαη
πνηληθή ξήηξα 3.000 δξρ., λα εθαξκφζνπλ ηα αθφινπζα: «Οπδείο ησλ ζπκβαιινκέλσλ
δχλαηαη λα πξνζιάβε εηο ην εξγνζηάζηφλ ηνπ εξγάηελ ή εξγάηξηαλ εθ ησλ εξγαδνκέλσλ
εηο εξγνζηάζηνλ εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ εηο ηελ παξνχζαλ ζπκθσλίαλ πξν ηεο
παξειεχζεσο ηεηξακήλνπ, απφ ηεο απνρσξήζεσο ή απνβνιήο ηνπ εξγάηνπ ηνπ
εξγνζηαζίνπ εηο φ ππεξέηεη…».4
Οη ζχιινγνη θαη ηα θαηαζηαηηθά ηνπο επηηξέπνπλ θαη κηα άιιε επηζήκαλζε ησλ
θνηλσληθψλ αληζνηήησλ πέξα απφ ην ρψξν εξγαζίαο.

Πξφθεηηαη γηα ηνλ ειεχζεξν

ρξφλν πνπ ζηα εγεηηθά ζηξψκαηα λσξίηεξα απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρξφλν
θαη δηαηίζεηαη ζηε ζρφιε. Ο Γπκλαζηηθφο χιινγνο Δξκνππφιεσο, ν Όκηινο Δξεηψλ
Δξκνππφιεσο, ε Πνδειαηηθή Έλσζηο Δξκνππφιεσο, ν χιινγνο Κπλεγψλ χξνπ θιπ.
ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ζπγθεληξψλνπλ εθπξνζψπνπο ησλ αλψηεξσλ θαη
κεζαίσλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ.5 Η εξγαηηθή ηάμε ζα θαηνρπξψζεη πνιχ αξγφηεξα ην
δηθαίσκά ηεο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη απηφ ζα εθδεισζεί ζε επίπεδν ζπιιφγσλ κε 7
ηνπιάρηζηνλ πνδνζθαηξηθά ζσκαηεία ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Γχν ελδεηθηηθνί
ηίηινη: Πνδνζθαηξηθφο χιινγνο

Άλσ χξνπ «Κεξαπλφο» θαη

Πνδνζθαηξηθφο

χιινγνο Δξκνππφιεσο «Έθεβνο».
ηε κέζε ηνπ θνηλσληθνχ θάζκαηνο θηλείηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο
κηθξεκπφξσλ, κηθξνεπαγγεικαηηψλ θαη ππαιιήισλ πνηθίιεο θαηεγνξίαο πνπ ζπεχδνπλ
λα ζπλαζπηζηνχλ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο: χλδεζκνο Καξξαγσγέσλ
χξνπ, χλδεζκνο Καηαζηεκαηαξρψλ Κνπξέσλ Δξκνππφιεσο θαη χξνπ αιιά θαη
χλδεζκνο Τπαιιήισλ Κνπξέσλ χξνπ, χλδεζκνο Καθεπσιψλ Δξκνππφιεσο αιιά
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Σηο ίδιο, 219.
Υξήζηνο Λνχθνο, «Μηθξέο θαη κεγάιεο πφιεηο», Υξήζηνο Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ιζηορία ηης Ελλάδας
ηοσ 20ού αιώνα. Ο Μεζοπόλεμος 1922-1940, ηφκνο Β1, Αζήλα, Βηβιηφξακα, 2002, 148-149.
5
Βι. ζρεηηθά Υξηζηίλα Κνπινχξε, Αθληηιζμός και όψεις ηης αζηικής κοινωνικόηηηας: γσμναζηικά και
αθληηικά ζωμαηεία 1870-1920, Αζήλα, ΙΑΔΝ/ΚΝΔ-ΔΙΔ, 1997. Βι. ηεο ίδηαο, «Αζιεηηζκφο θαη ζπνξ»,
ζην Ιζηορία ηης Ελλάδας ηοσ 20ού αιώνα, επηκ. Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, η. Α2, 401-419.
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θαη

Δλσζηο Καθευπαιιήισλ χξνπ, χιινγνο Λνγηζηψλ Κπθιάδσλ, χιινγνο

Σαρπδξνκηθψλ Τπαιιήισλ Α΄. Καηεγνξίαο Ννκνχ Κπθιάδσλ θιπ.
Η θηιαλζξσπηθή πξνζπάζεηα ησλ ερφλησλ νξγαλψλεηαη κέζσ ησλ ζπιιφγσλ θαη
άιισλ ζεζκψλ γηα λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή. Σελ αζθνχλ θπξίσο θπξίεο ησλ
αλψηεξσλ ζηξσκάησλ, ε εθθιεζία, ν δήκνο, ελψ ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ
γηαηξψλ πνπ κε δηεηζδπηηθφ βιέκκα επηζεκαίλνπλ ηα θνηλσληθά αίηηα ησλ αζζελεηψλ
θαη ηεο αληζφηεηαο απέλαληη ζην ζάλαην.6 Φηιάλζξσπνο Δπηηξνπή Δξκνππφιεσο γηα
ηελ ίδξπζε θαη ζπληήξεζε Αζχινπ Φξελνβιαβψλ, ην σκαηείνλ «Αλαμηνπαζνχλησλ
Πξφλνηα» γηα ηνπο θησρνχο, ε ρνιή Απφξσλ Παίδσλ Δξκνππφιεσο, ην Αζπινλ
Δθζέησλ Βξεθψλ, ν χιινγνο Τγηεηλήο χξνπ, γηα λα αλαθέξσ κεξηθά απφ απηά.
Μηα άιιε θξνληίδα γηα ηνπο λένπο, πέξα ηεο θαζαξά εθπαηδεπηηθήο, ζηελ νπνία
αλαθέξζεθα ζε πξνεγνχκελε ζπλάληεζή καο,7 κεγαιψλεη απφ ην Μεζνπφιεκν θαη
κεηά. ηνρεχεη ζηελ εζληθή θαη εζηθή ηνπο δηαπαηδαγψγεζε γηα λα κελ δειεαζηνχλ απφ
ηηο θνκκνπληζηηθέο ηδέεο θαη πξαθηηθέο.

Η «Υξηζηηαληθή Αδειθφηεο ησλ Νέσλ

χξνπ», ε ηνπηθή Υ.Α.Ν. δειαδή, πνπ ηδξχζεθε ην 1930, επηδηψθεη λα απνηξέςεη ηελ
«αμηνζξήλεηνλ

παξαθκήλ

ησλ

Διιελνπαίδσλ

φζνλ

αθνξά

ηελ

ζσκαηηθήλ,

πλεπκαηηθήλ, εζηθήλ θαη ζξεζθεπηηθήλ αγσγήλ απηψλ». ηε Μεηαμηθή πεξίνδν ν ίδηνο
ν δήκαξρνο ζα είλαη θαη ν δηνηθεηήο ηνπ Κέληξνπ χξνπ ηεο «Οξγαλψζεσο Δζληθήο
Αλαγελλήζεσο», πνπ κεηαμχ ησλ άιισλ ζηφρεπε ζηελ εκπέδσζε ησλ ηδεσδψλ ηεο
ηξηινγίαο Θξεζθεία-Παηξίο-Οηθνγέλεηα.
Γχν ζσκαηεία απνηππψλνπλ κηα πιεπξά ησλ φζσλ ζπλέβεζαλ ζηελ Καηνρή, πνπ
ηφζν δξακαηηθά βηψζεθε ζηε χξν. Η «Δλσζηο Πσιεζάλησλ αθίλεηα επί Καηνρήο»
δηεθδηθεί ην 1946 ηελ επηζηξνθή ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο πνπ αληί πηλαθίνπ θαθήο
αλαγθάζηεθαλ λα πσιήζνπλ ζε θάπνηνπο πνπ δελ θαίλεηαη λα επιήγεζαλ απφ ηελ
πείλα θαη ηα άιια δεηλά. Πφζν φκσο ζα αιιάμεη ζε ιίγν ην πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ
θιίκα θαίλεηαη απφ ηελ ίδξπζε ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ην 1949, ηνπ σκαηείνπ ησλ
«Αγνξαζάλησλ αθίλεηα επί Καηνρήο Ννκνχ Κπθιάδσλ», κε ζηφρν λα πξνζηαηεπζνχλ
ηα ζπκθέξνληά ηνπο.
Μηα ηειεπηαία επηζήκαλζε γηα ην πψο απνηππψλεηαη ζηελ ίδξπζε ζπιιφγσλ ε
γεληθφηεξε αλακφξθσζε ησλ λέσλ πνπ επηρεηξείηαη απφ ηνπο ληθεηέο ηνπ Δκθπιίνπ.
6

Υξήζηνο Λνχθνο, «Έλαο ηαηξφο ζηε χξν κε ηδηαίηεξε θνηλσληθή επαηζζεζία: Δπάγγεινο
Αξθάλεο», Κψζηαο Λάππαο θ.ά. (επηκ.), Μνήμη Πηνελόπης Σηάθη. Μελέηες Ιζηορίας και Φιλολογίας,
Ηξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 2011, 103-113.
7
Βι. Υ. Λνχθνο, «Δζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο ζηε χξν πνπ αθνξνχλ ζε βξέθε, παηδηά θαη λένπο»,
Β΄ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηψλ νκάδσλ, Μπηηιήλε (13.4.2013).
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ηνπο ζθνπνχο

ηνπ ζσκαηείνπ «Αδειθφηεο Αγίνπ ηεθάλνπ», ηνπ 1946,

ζεκεηψλεηαη: «Η ηφλσζηο ηνπ εζληθνζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ηεο λενιαίαο ηεο
χξνπ,

επηηπγραλνκέλε

εζληθνζξεζθεπηηθψλ

ενξηψλ

δηα
θαη

δηαιέμεσλ,
εθδξνκψλ

θεξπγκάησλ,
σο

θαη

δη’

δεκνζηεπκάησλ,
αλαγλσξίζεσο

θαη

επηβξαβεχζεσο ησλ επί αξεηή δηαθξηζεηζψλ θπξηψλ θαη λεαλίδσλ». Καη ε Δλσζηο
Καζνιηθψλ Νέσλ χξνπ, πνπ ηδξχεηαη ην 1947, απνβιέπεη «εηο ηελ έλσζηλ θαη εληαίαλ
θαηεχζπλζηλ ηεο δξάζεσο ησλ Καζνιηθψλ λέσλ πξνο ζπληήξεζηλ θαη εμάπισζηλ ησλ
ρξηζηηαληθψλ αξρψλ θαη θαηαπνιέκεζηλ πάζεο αληηζέηνπ ελεξγείαο».
Σα παξαδείγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ. Αιιά απφ φζα εδψ
ζχληνκα παξνπζηάζηεθαλ ζέισ λα πηζηεχσ φηη θάλεθε πφζν νη πνηθίιεο
ζπζζσκαηψζεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα ελδηαθέξνπζα καξηπξία, κηα άιιε
νπηηθή γσλία,

γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιιαπιψλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη, ζηε

δηαδξνκή ηνπ ρξφλνπ, ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ φπνπ απηέο εγγξάθνληαη.

Η παξνχζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν – ΔΚΣ) θαη
απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνχ
ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) – Δξεπλεηηθφ Υξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΘΑΛΗ. Δπέλδπζε ζηελ
θνηλσλία ηεο γλψζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ.
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