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Ο  ρόλος, η οργάνωση και η λειτουργία  των  μαθητικών  συσσιτίων  στη δεκαετία 
1940-1950 στο Νομό Θεσσαλονίκης: Πτυχές της δράσης κρατικών και μη κρατικών 

συλλογικών φορέων  
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Περίληψη 
Η οικονομική πολιτική που ακολούθησαν οι αρχές του Άξονα και η ήδη κλονισμένη 

οικονομία της Ελλάδας οδήγησαν στην έλλειψη τροφίμων και στο λιμό του 1941-42 που είχε ως 
θύματα αμέτρητους Έλληνες. Το κράτος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις επισιτιστικές ανάγκες 
των πολιτών, το κενό όμως που άφησε πίσω του καλύφτηκε από διάφορες οργανώσεις και 
ιδρύματα, τα οποία πρόσφεραν το καθένα ό, τι και όσα μπορούσε. Μέσα σε ένα έντονο πνεύμα 
κοινωνικής αλληλεγγύης οργανώθηκαν και λειτούργησαν και τα μαθητικά συσσίτια, ένας θεσμός 
παλιός για την Ελλάδα. που την εποχή αυτή έλαβε ιδιαίτερη σημασία,  σώζοντας πολλά παιδιά 
από το θάνατο και τις ασθένειες. Στην  ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία αυτή 
σιτίστηκαν στις μαθητικές Εστίες πάνω από 30.000 μαθητές..  

  
Λέξεις κλειδιά: Δεκαετία 1940-50, συσσίτια, ελληνικό κράτος, οργανώσεις και ιδρύματα  
 

Abstract 
The decade of 1940-50 was one of the most difficult, if not the most difficult, that Greece has 

been through to date. The war, the Occupation, and directly following the civil war  devastated the 
nation to its foundations. The country's economy was dealt a severe blow and the state was in no 
way able to meet to any adequate degree the needs of its citizens. However, from the onset of war 
numerous organisations and institutions appeared on the scene, which offered the people whatever 
and however much each of them could, thus   obscuring the gaping hole left behind by the state. 
Within this spirit of communal solidarity, soup kitchens for students, which in Greece was not a 
new measure as it had been instigated in the past, were organised and operated during this time. 
Needless to say, they played a most significant role in saving the lives of many children, who 
otherwise would have died or become terribly ill. In the wider area of Thessaloniki during this 
difficult decade over 30, 000 students were fed at these Centres. 
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Πρόλογος 
 
Τα τελευταία χρόνια γενικά στο χώρο της ιστοριογραφίας παρατηρείται μια στροφή προς τη 

μελέτη του μερικού και του τοπικού μέσα σε μια προσπάθεια ανάδειξης του όλου ως αθροίσματος 
μικρότερων κατηγοριών. Η τοπική έρευνα  επιβεβαιώνει τη γενική,  εμπλουτίζοντάς την  με 
καινούρια στοιχεία, γιατί σε τοπικό επίπεδο υπάρχει πιο εύκολα η δυνατότητα καταγραφής 
κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δεικτών.   

Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η συγκεκριμένη έρευνα, η οποία έχει ως στόχο της να 
παρουσιάσει το ρόλο, την οργάνωση και τη λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία του 1940-50. Μέχρι πρόσφατα όλα όσα γνωρίζαμε για το λιμό, 
τους θανάτους από αυτόν και εν γένει για τα προβλήματα του επισιτισμού στην Ελλάδα 
περιορίζονταν στη μείζονα περιοχή των Αθηνών (Θωμαδάκης, 1984, Μπουρνόβα, 2005). Οι 
έρευνες ήταν επικεντρωμένες  στην παρουσίαση των λαϊκών  συσσιτίων και αναφορές μόνο 
γίνονταν στα μαθητικά συσσίτια. Ως επί το πλείστον επίσης ήταν  οικονομικού περιεχομένου και 
εξέταζαν τη λειτουργία των συσσιτίων σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη της εποχής. Τα 
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τελευταία χρόνια όμως με την ανάπτυξη των τοπικών παραρτημάτων των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν μελέτες σε τοπικό επίπεδο και να αναδειχτούν οι 
ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής με απώτερο σκοπό  το τοπικό με τις επί μέρους διαστάσεις του να 
στηρίξει  και να  επιβεβαιώσει  το γενικό (Παπαδοπούλου, 1992, Χεκίμογλου, 1999 ).   

Με την εργασία αυτή στόχος μας είναι λοιπόν να αναδειχτούν οι ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούσαν στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία αυτή καθώς και οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες της 
τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος, παράλληλα ή εν απουσία 
των ενεργειών του κράτους, σε συνεργασία πάντα με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανέλαβαν ένα 
μεγάλο μέρος κυρίως της ηθικής  ευθύνης για την εύρυθμη λειτουργία των συσσιτίων.   

 
Εισαγωγή 

 
Η κατάσταση της οικονομίας που επικρατούσε στην Ελλάδα πριν από τον πόλεμο καθώς  και 

οι καταστροφές που προκλήθηκαν σε όλα τα επίπεδα κατά τη διάρκειά του δημιούργησαν  
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την επιβίωση των Ελλήνων στις αρχές της δεκαετίας του 40.  

Οι Γερμανοί στρατιώτες ζούσαν κυριολεκτικά σε βάρος της Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρω 
ότι δεν είχαν φέρει μαζί τους τρόφιμα ούτε είχαν δημιουργήσει χώρους εστίασης, αλλά έτρωγαν 
σε εστιατόρια και οι περισσότεροι διέμεναν σε επιταγμένα σπίτια, λόγω των βομβαρδισμών. 
Μεμονωμένοι στρατιώτες επίσης προέβαιναν σε αρπαγές, αφαιρώντας οτιδήποτε τους άρεσε από 
τους πολίτες στο δρόμο και στα σπίτια. Η γερμανική υπηρεσία συγχρόνως  εφοδιασμού επέτασσε 
μεγάλες ποσότητες προϊόντων σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν  παρά 
ελάχιστα στις αγορές.  Γενικά μέσα στις πρώτες εβδομάδες της κατοχής ο έλεγχος της ελληνικής 
οικονομίας πέρασε στα χέρια των Γερμανών. Στελέχη γερμανικών  εταιριών  με τη στολή της 
Βέρμαχτ εξασφάλισαν μακροχρόνιες μισθώσεις στην εκμετάλλευση των ελληνικών μεταλλείων. 
Οι Γερμανοί ήλεγχαν ακόμη την εταιρία Ηλεκτρικής Ενέργειας και μεγάλες  παραγωγικές 
μονάδες, όπως ήταν τα ναυπηγεία του Βασιλειάδη και το πυριτιδοποιείο του Μποδοσάκη. Φυσικά 
το ίδιο, στο μέτρο που τα γερμανικά συμφέροντα το επέτρεπαν, έκαναν και οι Ιταλοί και οι 
Βούλγαροι (Mazower, 1994).  

 Η πολιτική αυτή των δυνάμεων κατοχής ήταν καταστροφική για ολόκληρη την Ελλάδα. Η 
ανεργία ανέβηκε στα ύψη καθώς τα εργοστάσια έκλειναν κυρίως από  την απουσία πρώτων υλών 
και παρουσιάστηκε έλλειψη τροφίμων σε ολόκληρη την Ελλάδα..  Η σοδειά του 1941 ήταν πολύ 
μικρότερη από ό, τι τα προηγούμενα χρόνια (Ετμεκτζόγλου , 2000) και η κυβέρνηση 
Τσολάκογλου δεν μπόρεσε να πείσει για διάφορους λόγους τους παραγωγούς να διαθέσουν τα 
προϊόντα τους στην επίσημη αγορά. Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί προέβαιναν σε κατάσχεση 
τροφίμων, ήλεγχαν τις αποθήκες, έκαναν μπλόκα στους δρόμους και άρπαζαν τα προϊόντα. Οι 
τιμές και ο πληθωρισμός ανέβαιναν συνέχεια με αποτέλεσμα οι καλλιεργητές να προβαίνουν σε 
απόσυρση και αποθησαύριση των προϊόντων τους. Παρόλο που η μαύρη αγορά απαγορευόταν με 
ποινή θανάτου, όλα τα τρόφιμα άρχισαν να πωλούνται στη μαύρη. Οι συγκοινωνίες επίσης και η 
μεταφορά των προϊόντων ήταν δύσκολες.  Χρειαζόταν ειδική άδεια να ταξιδέψει κανείς  από 
περιοχή σε περιοχή και οι μεταφορές στοίχιζαν πολύ ακριβά λόγω της έλλειψης καυσίμων και των 
κινδύνων που ελλόχευαν. Ως εκ τούτου το ελληνικό Υπουργείο Επισιτισμού αντιμετώπιζε πολλά 
προβλήματα τόσο ως προς την ανεύρεση τροφίμων όσο και ως προς τη μεταφορά τους στα μεγάλα 
αστικά κέντρα.  

Ο διαμελισμός  της Ελλάδας σε τρεις ζώνες κατοχής και η δημιουργία κλειστών τοπικών 
οικονομιών που δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους, γιατί βρίσκονταν κάτω από τον έλεγχο  τριών 
διαφορετικών δυνάμεων,  είχε ως αποτέλεσμα την πείνα του 41-42. Στην Αθήνα και σε άλλες 
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας οι δυνάμεις κατοχής άρχισαν να μοιράζουν με το δελτίο το ψωμί, του 
οποίου όμως  όσο περνούσε ο καιρός οι μερίδες μειώνονταν και στο τέλος σταμάτησαν. Με το 
δελτίο επίσης μοιράστηκε το ρύζι, το λάδι, η ζάχαρη και το κρέας.  

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο η διατροφή του άμαχου πληθυσμού σε μια κατεχόμενη χώρα 
είναι υπόθεση των αρχών κατοχής. Παρά τις εκθέσεις πολλών γερμανών αξιωματούχων προς το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, αυτή αδιαφόρησε για τον επισιτισμό των Ελλήνων και 
έστειλε μόνο 5000 τόνους σιτάρι, ρίχνοντας τα βάρη του επισιτισμού στην Ιταλία, στη σφαίρα 
επιρροής της οποίας βρισκόταν η Ελλάδα. Επέρριπτε ευθύνες συγχρόνως και στη Μ. Βρετανία για 
το ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλε στην Ελλάδα, ο οποίος  εμπόδιζε τον ανεφοδιασμό από  
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χώρες του εξωτερικού (Mazower, 1994). Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Σύμφωνα με στοιχεία 
του Ερυθρού Σταυρού 250.000 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας του λιμού ανάμεσα στο 1941 και 1943.  

Η οικτρή κατάσταση της Ελλάδας και ο μεγάλος αριθμός των θανάτων από την πείνα έγιναν 
γνωστά σε όλο τον κόσμο, κυρίως από τις Εκθέσεις του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Στις ΗΠΑ 
δημιουργήθηκε η Greek War Relief  Association (Ελληνική Ένωση Ανακούφισης από τον 
πόλεμο), η οποία  συγκέντρωσε από εράνους πολλά χρήματα και έστειλε μέσω Τουρκίας αρκετά 
τρόφιμα στην Ελλάδα. Μετά από μερική άρση του βρετανικού αποκλεισμού και συμφωνίες 
ανάμεσα στη Ρώμη, το Βερολίνο, το Λονδίνο και το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό άρχισαν να 
καταφτάνουν τα πρώτα καράβια με σιτάρι από τον Καναδά. ¨Έτσι ο σκληρός χειμώνας του 42, με 
τα χιλιάδες θύματα,  δεν επαναλήφτηκε στην Ελλάδα.  

 Από την πρώτη στιγμή της κατοχής, για να καλυφτεί το κενό που η κρατική εξουσία 
παρουσίαζε όσον αφορά τον επισιτισμό, άρχισαν να δημιουργούνται συσσίτια απόρων από 
διάφορες Οργανώσεις και  Σωματεία,  από την Εκκλησία και  τον Ερυθρό Σταυρό. Τα 
περισσότερα από αυτά στηρίχτηκαν στην ιδιωτική πρωτοβουλία. 

 Το κράτος με αρκετή καθυστέρηση ενδιαφέρθηκε και στήριξε κυρίως τα μαθητικά συσσίτια.  
 
Η ιστορία των μαθητικών συσσιτίων στην Ελλάδα 
 
Τα μαθητικά συσσίτια ήταν για την Ελλάδα ένας παλιός θεσμός και η λειτουργία τους είχε 

γλυτώσει πολλές φορές τα ελληνόπουλα από την πείνα. O σκοπός της οργάνωσής  τους, όπως 
πολύ συχνά τονίζεται σε διάφορα έγγραφα, δεν ήταν φιλανθρωπικός. «Το κράτος δεν προσφέρει 
το συσσίτιον από φιλανθρωπία και αγαθοεργία, αλλά από βασική υποχρέωση προς τα παιδιά που 
αποτελούν το ζωτικώτερο κομμάτι του έθνους» (Δ/38). Προβαλλόταν επίσης και η ηθική 
διάσταση του θέματος . Τα συσσίτια εξάλειφαν την πίκρα από τις ψυχές των παιδιών, όταν 
έβλεπαν ότι «το έθνος εις τας δυσκόλους στιγμάς δεν ελησμόνησεν τον πτωχόν και πεινασμένον 
ελληνόπαιδα»( Δ/38, 1,2).  

Η πολιτεία αναλάμβανε την οργάνωση συσσιτίων, γιατί έκρινε ότι τα αίτια του υποσιτισμού 
έχουν ολέθριες συνέπειες στην ανάπτυξη, σωματική και πνευματική, των παιδιών. Εκτός όμως 
από τα ευεργετήματα για τον οργανισμό των παιδιών  που η λήψη τροφής εξασφάλιζε, το κράτος 
πρόβαλε και την παιδαγωγική διάσταση του θεσμού. Πολλοί εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις 
εκθέσεις των επιθεωρητών, που ήταν υπεύθυνοι για τη λειτουργία των συσσιτίων, ανέφεραν ότι οι 
μαθητές είχαν διπλό όφελος συμμετέχοντας στα συσσίτια. Μάθαιναν εκτός των άλλων να 
εφαρμόζουν και βασικούς κανόνες υγιεινής κατά τη διάρκεια των γευμάτων, τους οποίους 
μετέφεραν και στο σπίτι τους (Δ/38, 4).  Η συμπεριφορά αυτή και οι κανόνες υγιεινής που τα 
παιδιά υιοθετούσαν θεωρούνταν μεγάλο όφελος, αν λάβουμε υπόψη μας  τις συνθήκες διαβίωσης 
της εποχής. Το απλό πλύσιμο των χεριών, για παράδειγμα, πριν από το φαγητό μείωσε σε μεγάλο 
βαθμό τα κρούσματα από μολυσματικές ασθένειες, σύμφωνα με εκθέσεις των σχολιάτρων.  

Οι πρώτες προσπάθειες για την οργάνωση και παροχή μαθητικών συσσιτίων από την πολιτεία 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου  αι. μετά από προτροπές εκπαιδευτικών 
και σχολιάτρων,  οι οποίοι είχαν παρατηρήσει ότι μεγάλος αριθμός μαθητών δεν σιτίζονταν καλά. 
Το 1915 για πρώτη φορά η Διεύθυνση Σχολικής Υγιεινής χορήγησε τροφή σε μαθητές που είχαν 
ανάγκη. Η προσπάθεια όμως αυτή δεν τελεσφόρησε και μόλις το 1927 σιτίστηκαν για πρώτη φορά 
525 μαθητές δημοτικών σχολείων. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των μαθητών που σιτίζονται 
συνεχώς αυξάνει και το 1932-1933 οι σιτιζόμενοι φτάνουν τις 36.000. To 1931 o Γ. Παπανδρέου 
ως Υπουργός Παιδείας πήρε μέτρα για την οργάνωση συσσιτίων στα σχολεία, κινητοποιώντας και 
την τοπική κοινωνία κάθε περιοχής. Εκτός από τα χρήματα που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας 
την εποχή εκείνη,  συγκεντρώθηκαν αρκετά χρήματα από εράνους και δωρεές. Το 1932 θεσπίζεται 
η υποχρέωση, ένα ποσό από τα έσοδα που προέρχονται από τη φορολογία καπνού να διατίθεται 
για τις δαπάνες των μαθητικών συσσιτίων. Το 1939 θεσπίστηκε ο Αναγκαστικός Νόμος «περί 
οργανώσεως των μαθητικών συσσιτίων» και συστάθηκε κάτω από την εποπτεία του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας η Κεντρική Επιτροπή Μαθητικών Συσσιτίων (Κ.Ε.Μ.Σ) που ήταν υπεύθυνη για 
την ενίσχυση του θεσμού.  Για την αντιμετώπιση των εξόδων επιβαλλόταν για κάθε μαθητή η 
υποχρεωτική εισφορά των 30 δρχ. καθώς και εισφορές δήμων, κοινοτήτων, ταμείων και νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου. Παράλληλα, οργανώθηκαν νομαρχιακές επιτροπές και εφορείες 
μαθητικών συσσιτίων. Τη χρονιά αυτή πραγματοποιήθηκε και ένας μεγάλος έρανος για τα 
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μαθητικά συσσίτια. Έγινε μάλιστα  και από το ραδιόφωνο έκκληση προς τον ελληνικό  λαό για 
την ενίσχυση του αγώνα κατά του μαθητικού υποσιτισμού μέσω των μαθητικών συσσιτίων. Στον 
έρανο πρωτοστάτησαν  ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος και  η Λέλα Ι. Μεταξά, σύζυγος του 
Ιωάννη Μεταξά, αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Μ.Σ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το σχολικό έτος 1938-1939 
οι σιτιζόμενοι μαθητές στην Ελλάδα ήταν 43.250, ενώ το σχολικό έτος 1939-1940 ο αριθμός τους 
ανήλθε στις  97.134. 

Το 1946 υπήρξε ένα έτος σταθμός για τη λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων. Τη χρονιά 
αυτή «εκδόθηκαν δύο υπουργικές αποφάσεις και δόθηκε νομική υπόσταση στα όργανα και τους 
φορείς των μαθητικών συσσιτίων και ρυθμίστηκαν λεπτομέρειες λειτουργίας τους, παράλληλα δε 
καθορίστηκαν οι σκοποί των μαθητικών συσσιτίων, οι μορφές υπό τις οποίες θα παρέχονταν, ο 
τρόπος οργάνωσης, οι φορείς και τα καθήκοντά τους, ενώ καθορίστηκε και η σύνθεση και ο 
τρόπος συγκρότησης της Κεντρικής Επιτροπής Μαθητικών Συσσιτίων (ΚΕΜΣ) των κατά νομούς 
Επιτροπών Μαθητικών Συσσιτίων (ΕΜΣ) και των κατά σχολεία Εφορειών. Επιπλέον ορίστηκαν οι 
πηγές χρηματοδότησης και ο τρόπος διαχείρισης και ελέγχου αυτών»(Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς, 2009). 

 Με τη μεταρρύθμιση του 1964 γενικεύτηκε η λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων σ’ όλα 
σχεδόν τα δημοτικά σχολεία. Σταδιακά όμως, και λόγω της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης 
των Ελλήνων, η λειτουργία τους άρχισε να χάνει τη σημασία της και τέλος η δικτατορία του 1967 
τα κατήργησε. 

 
Η οργάνωση των μαθητικών συσσιτίων στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του 

πολέμου και της κατοχής  
 
Κατά τη διάρκεια της κατοχής αυτοί που υπέφεραν περισσότερο από την έλλειψη τροφίμων 

ήταν τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Οι λοιμώξεις και η φυματίωση βρίσκονταν σε έξαρση και 
καταγράφτηκαν αμέτρητοι θάνατοι παιδιών, και λόγω της πείνας αλλά και λόγω της εξασθένησης 
του οργανισμού τους από τη λήψη μειωμένης ποσότητας τροφής. Υπήρχε επιτακτική λοιπόν 
ανάγκη βοήθειας των παιδιών. Για το λόγο αυτόν οργανώθηκαν σε όλη την Ελλάδα, παράλληλα 
με τα λαϊκά και παιδικά  συσσίτια από διάφορους φορείς, όπως και συσσίτια που χρηματοδοτούσε 
το κράτος σχεδόν σε όλα τα σχολεία της χώρας και των τριών  βαθμίδων. Συσσίτια λειτούργησαν 
ακόμη και στο Πανεπιστήμιο (Αντωνοπούλου, 2008).    

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη η έκρηξη του πολέμου επέφερε μεγάλες καταστροφές, κυρίως 
στην οικονομία της,  γιατί από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Η γεωγραφική 
της θέση ήταν στρατηγικής σημασίας, λόγω του λιμανιού και της απόστασης από το μέτωπο των 
εμπολέμων.  Αυτός ήταν ο λόγος που δέχτηκε και αμέτρητες αεροπορικές επιθέσεις από τα 
ιταλικά αεροπλάνα με συνέπεια την καταστροφή πολλών κτιρίων, το θάνατο και τον τραυματισμό 
αμέτρητων κατοίκων (Ζάννα, 1979). Από την 1η Νοεμβρίου που έγινε ο πρώτος βομβαρδισμός της 
Θεσσαλονίκης μέχρι την 9η Φεβρουαρίου 1941, που συνέβη η μεγάλη αεροπορική επιδρομή, 
σκοτώθηκαν 232 άτομα και τραυματίστηκαν 871. Σύμφωνα με το Χεκίμογλου (1999, 289) οι 67 
από τους νεκρούς ήταν  άνδρες, που δούλευαν και συντηρούσαν τις οικογένειές τους, που 
σημαίνει, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής, ότι 67 οικογένειες έμειναν 
χωρίς έσοδα.  Οι άρρενες κάτοικοι επίσης της Θεσσαλονίκης, λόγω της γειτνίασης με το μέτωπο, 
κλήθηκαν στον πόλεμο σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία από ό,τι  στην υπόλοιπη Ελλάδα και τα 
μεταφορικά μέσα της περιοχής χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά για τις ανάγκες του 
πολέμου με συνέπεια να παραλύσει η οικονομία της πόλης (Χεκίμογλου, 1999, 285). Το φάσμα 
της πείνας έγινε εντονότερο, όταν λόγω της κήρυξης του πολέμου, σταμάτησε η λειτουργία των 
σχολείων, με αποτέλεσμα να διακοπεί για μικρό χρονικό διάστημα και η διανομή του συσσιτίου 
που μοιραζόταν  στους χώρους αυτούς.   

Στις 9 Απριλίου του 1941 η Θεσσαλονίκη έπεσε στα χέρια των Γερμανών. Την ίδια εποχή 
κατέφυγαν στην πόλη χιλιάδες οικογένειες από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, λόγω 
της κατάληψης αυτών των περιοχών από τους Βούλγαρους. Η κατάσταση στην πόλη ήταν 
απελπιστική. Χιλιάδες άτομα περιφέρονταν στους δρόμους χωρίς στέγη και φαγητό. Ο Ερυθρός 
Σταυρός στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του, ανέλαβε το Νοέμβριο 
του1940, ελάχιστες ημέρες μετά την κήρυξη του πολέμου,  με δικές του δαπάνες τη σύσταση 
Εστιών σίτισης στις οποίες  σιτίστηκαν  αρχικά 4.500 παιδιά. (Δ/38, 2).  
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Το έργο του Ερυθρού Σταυρού βοήθησαν διάφορες οργανώσεις από το εξωτερικό, όπως ήταν 
η Near East Foundation ( Ravitaillement de la Grece, 1949, σελ 42) και οι Greek War Relief  
Association της Αμερικής και του Καναδά.  H Oργάνωση της Αμερικής συγκέντρωσε από 
εράνους το ποσόν των 5.632.608 δολαρίων το οποίο απέστειλε στην Ελλάδα. Από τα χρήματα 
αυτά η υποεπιτροπή Θεσσαλονίκης διαχειρίστηκε το ποσόν των 17.000.000.δραχμών με το οποίο 
επιχορήγησε διάφορες οργανώσεις και ιδρύματα, αλλά συγχρόνως ανέλαβε και δικές της 
πρωτοβουλίες για την ανακούφιση του πληθυσμού (Χεκίμογλου, 1999). Ο Ερυθρός Σταυρός 
παράλληλα   έκανε έκκληση σε όλες τις τοπικές οργανώσεις και τους συλλόγους να βοηθήσουν 
στο έργο του. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και άρχισε να δημιουργείται μια άμιλλα μεταξύ των 
οργανωμένων συλλόγων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την περίθαλψη και τη διατροφή των 
παιδιών. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν στην πόλη 25 Εστίες όπου 
σιτίζονταν15.000 παιδιά. Την πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού ακολούθησε και ο 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο οποίος απευθύνθηκε όχι μόνο στους συλλόγους και τις 
οργανώσεις αλλά και στους ιδιώτες για βοήθεια. Τα οργανωμένα Σωματεία της πόλης συνέστησαν 
επίσης 20 Εστίες οι οποίες παρείχαν 10.000 μερίδες σε παιδιά, ενώ  απλοί ιδιώτες ανέλαβαν τη 
διατροφή πολλών οικογενειών και απόρων μαθητών, όλων των ηλικιών. Στους χώρους της 
Μέριμνας του Παιδιού, στην οδό  Φιλικής Εταιρείας, για παράδειγμα, λειτούργησαν  από την 
πρώτη στιγμή συσσίτια δυναμικότητας 300 παιδιών υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, ενώ τη σίτιση άλλων 240 φτωχών μαθητών ανέλαβαν ευκατάστατες οικογένειες, τα 
ονόματα των οποίων αναφέρει στο άρθρο της για τη Μέριμνα του Παιδιού η Βαρελλά (1999). 
Στην  Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου Επιτροπής Παιδικών Συσσιτίων Θεσσαλονίκης, για τη 
χρονική περίοδο 1942-1943 ( Δ38,2) αναφέρονται επίσης ονομαστικά πολλές πλούσιες 
οικογένειες της πόλης που ανέλαβαν στο σπίτι τους τη διατροφή πτωχών μαθητών.  

Ενώ τα μαθητικά συσσίτια, όπως ήδη αναφέραμε,  αποτελούσαν θεσμό για την προπολεμική 
Ελλάδα, την περίοδο αυτή το κράτος καθυστέρησε να ενεργοποιηθεί όσον αφορά τη λειτουργία 
τους. Με το κλείσιμο των σχολείων κατά τις πρώτες ημέρες κήρυξης του πολέμου, σταμάτησε και 
η παροχή συσσιτίου. Η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας μόλις στις 14 Αυγούστου του 1942 
συνέστησε την Επιτροπή Παιδικών  Συσσιτίων Θεσσαλονίκης και των Πέριξ. Ως δικαιοδοσία της 
η Επιτροπή αυτή είχε την οργάνωση και τον έλεγχο όλων των συσσιτίων που λειτουργούσαν έως 
τότε καθώς και την  ίδρυση νέων Εστιών. Στην Επιτροπή Συσσιτίων υπάγονταν και οι 
κατασκηνώσεις στο βουνό και τη θάλασσα που λειτουργούσαν κατά τους θερινούς μήνες με την 
επωνυμία Παιδικαί Εξοχαί για τα ασθενή παιδιά που είχαν ανάγκη για αλλαγή κλίματος. Τέτοιες 
κατασκηνώσεις λειτούργησαν στο Σωχό, το Ωραιόκαστρο, την Περαία και την Αγία Τριάδα.   

Το κράτος διέθεσε στην Επιτροπή ένα δισεκατομμύριο δραχμές. μέσα σε ένα έτος (Αύγουστο 
1942-  Αύγουστο του 1943).  Το ποσό αυτό, παρόλο που δεν επαρκούσε για τη σίτιση των 30.000 
παιδιών (Ravitaillement de la Grece, 1949), που την εποχή εκείνη σιτίζονταν στη μείζονα περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, θεωρήθηκε πολύ υψηλό, αν λάβει κανείς υπόψη του τα γενικότερα έξοδα προς 
ανακούφιση των προσφύγων που λόγω των γεγονότων είχαν συρρεύσει στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. Διευθυντής της Επιτροπής υπήρξε ο Δ. Πόλμος, άνθρωπος πολύ δραστήριος και 
συνεργάσιμος, σύμφωνα με  Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου. 

Άλλοι φορείς που συντηρούσαν την εποχή εκείνη συσσίτια στη Θεσσαλονίκη εκτός από τον 
Ερυθρό Σταυρό ήταν  το Σωματείο Μέγας Αλέξανδρος, το Εθνικόν Ίδρυμα, το Ορφανοτροφείο 
Παπάφειο, η Μέριμνα του Παιδιού, ο Εθνικός Παιδικός Σταθμός, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Θεσσαλονίκης, το Κεντρικόν Ορφανοτροφείον Θηλέων, η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών, το 
Σωματείον Κυριών και Δι/δων «ΕΛΠΙΣ»,  η Αρμενική Κοινότης Θεσσαλονίκης, ο Εθνικός 
Οργανισμός Χριστιανικής Αλληλεγγύης ( ΕΟΧΑ) ( Ravitaillement de la Grece, 1949, σελ 42), το 
Ϊδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Άσυλο Παιδιού, η  Στέγη Κοριτσιού, τα  Κατηχητικά 
Σχολεία, η Ισραηλιτική Κοινότητα στην αρχή του πολέμου, το Εργατικό Κέντρο, ο σύλλογος 
Εμποροβιομηχάνων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης (Δ/38, 3).  

Σύμφωνα με την Έκθεση  Διαχειριστικού Ελέγχου που συντάχτηκε από την Επιτροπή 
Μαθητικών Συσσιτίων για το χρονικό διάστημα από 16 Ιουνίου του 1942 έως  31 Αυγούστου 
1943, Εστίες σίτισης λειτούργησαν στον Άγιο Φανούριο με βασική δύμαμη 985 σιτιζομένων 
μαθητών, στο Αλλατίνι με 494 μαθητές, στους Αμπελόκηπους με 1601, στην Άνω Τούμπα με 
1456, στο Β΄ Γυμνάσιο με 600, στη Γερμανική Σχολή με 107, στο 12ο Δημοτικό Σχολείο με 1145 
μαθητές, στο Καλαμαρί με 605, στη Στέγη Κοριτσιού με 1250, στην Κασσάνδρου με 2065, στην 
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Κάτω Τούμπα με 1578, στο Κολλέγιο με 115, στο Κουλέ Καφέ με 1021, στο Ναυτικό Όμιλο με 
304, στη Μέριμνα με 1250, στη Νεάπολη με 2118, στην Παλαιολόγου με 680, στην Σταυρούπολη 
με 812, στις Συκιές με 825, στην Τριανδρία με 735, στη Φράγκων με 310, στη Χαριλάου με 970, 
στην Επτάλοφο με 1150, στο Εργατικό Κέντρο με 310, στο Βότση με 554,  στο Άσυλον Ελπίς με 
215, στα Κατηχητικά Σχολεία με 2129, στην Οικοκυρική Σχολή με 450,  στη Φιλόπτωχο 
Αδελφότητα Κυριών με 450,  στο Διοικητήριο με 725 και στην Αρετσού με 1025. Ο Χεκίμογλου 
σε σχετικό άρθρο του αναφέρει ονομαστικά τα 59 σχολεία της Θεσσαλονίκης τα οποία 
λειτούργησαν ως κέντρα διανομής συσσιτίου (1999).  

Εκτός από τη δύναμη των σιτιζομένων μαθητών οι Εκθέσεις του Διαχειριστικού Ελέγχου  
αλλά και των Επιθεωρητών της Εκπαίδευσης μας δίνουν πολλά στοιχεία και για το είδος των 
τροφίμων που αποτελούσαν τη διατροφή των παιδιών, αλλά και για τα χρήματα που ξοδεύονταν 
για την αγορά, τη μεταφορά και τη μεταποίησή τους,  για τα έξοδα συντήρησης των Εστιών, τους 
μισθούς και  την καύσιμο ύλη. Υπάρχει δηλαδή μια ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά τα 
οικονομικά θέματα. Παρόλη την ύπαρξη όμως όλων αυτών των στοιχείων, γενικά πρέπει να 
έχουμε υπόψη μας ότι ο αριθμός των σιτιζομένων μαθητών σε κάθε Εστία άλλαζε συχνά για 
διάφορους λόγους. Ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να καταγραφεί για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα ο ακριβής αριθμός των παιδιών που ο κάθε φορέας αναλάμβανε να σιτίσει. Επίσης 
πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες και ακόμη πιο δύσκολη η 
ανεύρεση τροφίμων αλλά και χρημάτων για την αγορά τους. Ο Ερυθρός Σταυρός ήταν αυτός που 
κυρίως, καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και  της κατοχής συντηρούσε εξ ολοκλήρου τις 
περισσότερες Εστίες των μαθητικών συσσιτίων και  τροφοδοτούσε και τις υπόλοιπες 
(Ravitaillement de la Grece, 1949, Χεκίμογλου, 1999).  

Η Επιτροπή Ελέγχου  Συσσιτίων εκτός από το διαχειριστικό έλεγχο ενεργούσε και 
αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις Εστίες, για να διαπιστώσει αν όλα λειτουργούσαν σωστά.. Στην 
Έκθεση μάλιστα του 1943 αναφέρεται ότι σε πολλές από τις Εστίες η Επιτροπή Μαθητικών 
Συσσιτίων ασκούσε και εθνικό έργο, διαπαιδαγωγώντας τα παιδιά από ηθική και εθνική άποψη. 
Αυτό θεωρήθηκε ως εξαιρετική πράξη και στην Έκθεση προτείνεται ότι καλό θα ήταν η Επιτροπή 
Μαθητικών Συσσιτίων να υιοθετήσει επίσημα αυτήν την τακτική «εις τρόπον ώστε δια των 
καταλλήλων προσώπων να παρέχηται στους νεαρούς σιτιζομένους  υπό τας σημερινάς ιδίας 
συνθήκας, της μη λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων, η ενδεικνυομένη εθνική αγωγή, τόσον 
απαραίτητος δια την ομαλήν διανοητικήν ανάπτυξιν  των παίδων, άτινα πιεζόμενα περισσότερον 
παντός άλλου και υπό των σημερινών δυσμενών συνθηκών διατρέχουσι τον κίνδυνον να 
παρασυρθώσιν  εις εσφαλμένας αντιεθνικάς κατευθύνσεις, δυναμένας να επιρεύσωσι  σοβαρώς 
την μελλοντικήν εξέλιξιν του έθνους»( Δ/38). 

  Τα συσσίτια συνεχίστηκαν και την επόμενη χρονιά, το 1944, από ό, τι φαίνεται από 
την Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου με ημερομηνία 25/9/1944 η  οποία απευθύνεται στη Γενική 
Διοίκησιν Μακεδονίας, Διεύθυνσιν  Εσωτερικών ( Δ/38, 3). Στην Έκθεση αυτή εμφανίζονται και 
άλλοι δύο τόποι Εστίασης, εκτός από αυτούς που ήδη αναφέραμε,  που είναι τα Ορφανοτροφεία 
Μέλισσα και   Άγιος Στυλιανός. 

 
Τα συσσίτια κατά την πενταετία 1945-1950 
 
Το Σεπτέμβριο του 1945 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας έστειλε μια Εγκύκλιο στους 

Επιθεωρητές Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, στους Υγειονομικούς Επιθεωρητές σχολείων  και 
στους Σχολιάτρους στην οποία αναφέρεται ότι μετά τη λήξη της πολεμικής περιόδου επανέρχεται 
σε ισχύ ο Α. Ν. 1787/39 «περί οργανώσεως μαθητικών συσσιτίων» και θα αρχίσει η 
επαναλειτουργία τους με κάποιες τροποποιήσεις που θα ανακοινωθούν εγκαίρως. Στη συνέχεια 
γίνεται μνεία στη σημασία των συσσιτίων από παιδαγωγικής, κοινωνικής και υγιειονολογικής 
πλευράς.  Η επαναλειτουργία των συσσιτίων κρίνεται μεγάλης σημασίας κυρίως μετά από το 
βάρος των συνεπειών που ο πόλεμος και η κατοχή επέφεραν στη ζωή των μαθητών.  

«Τα διάφορα νοσήματα και ο υποσιτισμός ιδιαιτέρως έχουν υποσκάψει επικινδύνως την υγεία 
των παιδιών μας και η καταπολέμησις αυτού προβάλλει δι’ όλους ως ζήτημα υπάρξεως της φυλής 
μας». ( Δ/38, 4). Γίνεται επίσης γνωστό ότι τα τρόφιμα, τα επιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη θα τα 
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καλύψει η ΟΥΝΝΡΑ24 και η Ελληνική Πολεμική Βοήθεια στις οποίες εκφράζονται  και τα 
«ευγνώμονα αισθήματα του ελληνικού λαού». 

Δικαίωμα στο συσσίτια θα έχουν τα παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας καθώς και οι 
νέοι που εργάζονται, μέχρι 16 ετών. Την κύρια ευθύνη των συσσιτίων θα έχει το Υπουργείο 
Παιδείας, ενώ  υπεύθυνος φορέας για τη οργάνωση και υλοποίησή τους  θα είναι Επιτροπή,  την 
προεδρία της οποίας θα έχει ο πρόεδρος του Πατριωτικού Ιδρύματος και θα συμμετέχει σ’ αυτήν 
και ο Διευθυντής της Σχολικής Υγιεινής ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΠΘ. Υπάλληλοι επίσης της 
Πολεμικής Βοηθείας θα βοηθάνε σε όλους τους νομούς και τις επαρχίες της χώρας. Στο ίδιο 
έγγραφο ζητείται η συγκρότηση των  Εφορειών μαθητικών  συσσιτίων να γίνει όσο το δυνατόν 
νωρίτερα, όπως ακριβώς προβλέπεται από τον Α.Ν. του1939. Να συσταθούν επίσης και Επιτροπές 
μαθητικών συσσιτίων βάσει του ιδίου νόμου, αλλά τονίζεται ότι δεν θα συμμετέχουν σε αυτές 
μέλη της ΕΟΝ που διαλύθηκε. Στις Επιτροπές θα συμμετάσχουν επίσης οι Υγιειονομικοί 
Επιθεωρητές και οι Σχολίατροι αλλά όχι ως αντιπρόεδροι, λόγω των ανειλημμένων υποχρεώσεών 
τους στα σχολεία. Κοινοποίηση της εγκυκλίου γίνεται στους Γενικούς Επιθεωρητές Στοιχειώδους 
και Μέσης Εκπαίδευσης, στους Νομάρχες, στους Διευθυντές Παιδαγωγικών Ακαδημιών και 
Εμπορικών Σχολών, στον Πρόεδρο του Πατριωτικού Ιδρύματος, στους εκπροσώπους της Ούννρα 
και της Ελληνικής Πολεμικής Βοήθειας.  

Στις 13/9/1945 στάλθηκε ακόμη ένα έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Υπουργό Γενικής 
Διοικήσεως Κεντρικής Μακεδονίας προς τη Γενική Διοίκηση Κεντρικής, Ανατολικής  και Δυτικής 
Μακεδονίας και προς τους Νομάρχες και Υπάρχους των ίδιων περιφερειών και προς τη Διεύθυνση 
Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως  με το οποίο ζητούταν η καταγραφή όλων των σχολείων, της 
πρωτεύουσας και της περιφέρειας κάθε νομού,  όπου θα έπρεπε και θα μπορούσαν  να 
λειτουργήσουν μαθητικά συσσίτια. Ζητούνταν  επίσης ο αριθμός των απόρων και υποσιτιζομένων 
μαθητών καθώς και  το σύνολο των επίπλων και σκευών όλων των Εστιών όπου λειτούργησαν 
μαθητικά συσσίτια. Στο έγγραφο τονίζεται ότι είναι ανάγκη η καταμέτρηση να γίνει αμέσως, για 
να συγκροτηθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι Επιτροπές που θα αναλάβουν την εκτέλεση των 
σχετικών προγραμμάτων διατροφής. Οι Επιτροπές αυτές θα καθοδηγούνται από τους Επιθεωρητές 
Δημοτικής Εκπαίδευσης και τους Επιθεωρητές του Πατριωτικού Ιδρύματος Περιθάλψεως. 
Τονίζεται επίσης η ανάγκη παροχής κάθε βοήθειας προς την Οργάνωση Ελληνική Πολεμική 
Βοήθεια όπως και η ανάγκη «αμέσου οργανώσεως και ενάρξεως του προγράμματος 
συμπληρωματικής διατροφής των μαθητών. Ενός προγράμματος εκτεταμένου πρακτικού και 
καλώς μελετημένου από τις τοπικές κρατικές αρχές και τους κοινωνικούς παράγοντες». ( Δ/38, 4). 
«Παρίσταται εθνική και κοινωνική ανάγκη να σώσωμε την μαθητιώσαν νεολαίαν» αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στο έγγραφο, γιατί βάσει των εκθέσεων τα ελληνόπουλα, κυρίως της υπαίθρου, 
στερούνται τροφής, στέγασης και ρουχισμού.  

 Από τις Εκθέσεις των Επιθεωρητών, που έχουμε στη διάθεσή μας, διαπιστώνεται ότι τα 
συσσίτια αυτά λειτούργησαν σχεδόν αμέσως. όχι μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης αλλά και στην 
υπόλοιπη Μακεδονία. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τη σχολική χρονιά 1945-46 στο νομό Δράμας 
λειτούργησαν 48 Εστίες όπου σιτίστηκαν σε αυτές οι μαθητές και των 56 σχολείων, συνολικά 
12.562 μαθητές (Δ/38,5,σελ. 39).  

 Στη Βέροια  το 1945 σιτίστηκαν 1.500 παιδιά ηλικίας μέχρι 15 ετών, τελείως άπορα και 
προερχόμενα από προσφυγικές οικογένειες της Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας ( Δ/38, 4, 
σελ.76), ενώ στα Γιαννιτσά το 1946 σιτίστηκαν 1.927 μαθητές (Δ/38, 5). 

 Σύμφωνα με την Έκθεση του  Διευθυντή Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως της Α΄ 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Ευρ. Ριγισσίδη,  με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 1947 το σχολικό έτος 

                                                 

24 Η UNΝRA (United Nations Relief and Rehadiliation Administration - Οργανισμός Διοίκησης Βοήθειας 
και Αποκαταστάσεως Ηνωμένων Εθνών) ιδρύθηκε το 1943 από 43 κράτη, που στη συνέχεια αποτέλεσαν 
μέλη του ΟΗΕ, με αντικειμενικό σκοπό να βοηθήσει οικονομικά τις χώρες που είχαν πληγεί από τις 
δυνάμεις του φασιστικού άξονα. Η Ούνρα εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα την 1η Απρίλη του 1945 και μέσα 
στη διετία 1945- 1947 εισήγαγε στη χώρα μας τρόφιμα αξίας 171,9 εκατομμυρίων δολαρίων. 
(http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=1694049&publDate=23/3/2003) 
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1946-47  λειτούργησαν Εστίες σε όλα τα δημοτικά σχολεία. Στην Α’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 
ανήκαν τα σχολεία  του ανατολικού τμήματος της πόλης καθώς και του Ρυσίου, της Καλαμαριάς, 
του Βότση και της Πυλαίας,  σύνολο 25 Δημοτικά και 4 Νηπιαγωγεία. Στην ίδια περιφέρεια  
ανήκαν και τα σχολεία 26 χωριών του Νομού Θεσσαλονίκης στα οποία λειτουργούσαν 27 
σχολεία, όπως επίσης και άλλα 4 Δημοτικά σχολεία που λειτουργούσαν  εντός Φιλανθρωπικών 
Εθνικών Ιδρυμάτων, 7 Ιδιωτικά Δημοτικά και 3 Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία. Ο αριθμός των φοιτώντων 
μαθητών σε αυτά τα σχολεία ήταν 10.202 ( Δ/35, 1.4). 

Τα μαθητικά συσσίτια σύμφωνα με την έκθεση του επιθεωρητή λειτούργησαν σε όλα τα 
σχολεία της περιφερείας του, παρόλο που ξεκίνησαν με κάποια καθυστέρηση. Σύμφωνα πάντα 
επίσης με την ίδια έκθεση είχαν ευεργετικά αποτελέσματα, γιατί βελτιώθηκε η υγεία των 
μαθητών, κυρίως των παιδιών της υπαίθρου, τα οποία  την άνοιξη οι γονείς λόγω των εργασιών 
τους στα χωράφια τα άφηναν μόνα τους, χωρίς τροφή τα περισσότερα ή με ένα κομμάτι ψωμί. «Τη 
χρονιά όμως αυτή και τα παιδιά ήταν χορτάτα και οι γονείς ήσυχοι και ευχαριστημένοι».  

Κατά το σχολικό έτος 1949-50 στην Γ΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, σύμφωνα πάλι με την 
Έκθεση του Επιθεωρητή Γερ. Μαρίνη, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούσε στα 54 Δημοτικά 
και στα 12 Νηπιαγωγεία ήταν 17.983 μαθητές. Παρόλο όμως που παρείχετο συσσίτιο σε όλα τα 
σχολεία και για όλα τα παιδιά, πολλά παιδιά  από αυτά αδιαφορούσαν, επειδή  βελτιώθηκε η 
οικονομική κατάσταση της οικογενείας τους. Ο επιθεωρητής προτείνει για το επόμενο έτος να 
χορηγείται συσσίτιο μόνο στους απόρους μαθητές,  δωρεά από τους πόρους των σχολικών 
ταμείων και του κράτους ( Δ/35,4.2). 

Κατά το σχολικό έτος επίσης 1949-50, σύμφωνα με την Έκθεση του  Τρ. Παπαθεοδώρου, 
επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, στην Β΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που αριθμούσε 59 
σχολεία με 10. 793 μαθητές σιτίστηκαν οι 8. 420 μαθητές ( Δ/35,4,2). 

Την περίοδο αυτή ενεργοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Αντίληψης ( ΠΙΚΠΑ)25, το οποίο στους πρώτους μήνες του 1946 διατηρούσε δύο 
Εστίες όπου σιτίζονταν 900 παιδιά και από τον Ιούνιο του ιδίου χρόνου 4 Εστίες με 2.000 παιδιά ( 
Δ/38, 5). Το ΠΙΚΠΑ στηρίζεται οικονομικά από τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας και από την 
Ούννρα και  την εποχή αυτή δίνει ένα δυναμικό παρόν στη Θεσσαλονίκη. Επισκεύασε και 
διαρρύθμισε τα δύο κέντρα του  στην Τούμπα και προέβη στη  μετατροπή του Αλατζά Ιμαρέτ 
Τζαμί σε Εστία, «το οποίο υπήρξε κοπρώνας και απαιτούνταν πολλά χρήματα για να αλλάξει 
χρήση» (Δ/38,5,σελ. 34). Γενικά το ΠΙΚΠΑ, παρόλο που ήταν παλιό ίδρυμα και με μεγάλη 
προσφορά στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα προπολεμικά,  άρχισε να 
ενεργοποιείται στον τομέα της σίτισης και της περίθαλψης μετά την απελευθέρωση, γιατί οι 
περισσότερες από τις εγκαταστάσεις του κατά τη διάρκεια της κατοχής είχαν κατασχεθεί από τους 
κατακτητές (Ravitaillement de la Grece, 1941). 

 
Τα προβλήματα κατά τη σίτιση 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, παρόλο που ο αριθμός των σιτιζομένων παιδιών δεν παρέμεινε ο 

ίδιος καθ’ όλη  τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής, σύμφωνα με διάφορες πηγές και 
έμμεσες πληροφορίες που έχουμε, αυτός πρέπει να ξεπερνούσε τις 30.000. Είναι κατανοητό ότι η 
σίτιση τόσων πολλών παιδιών είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και όσον αφορά τον οικονομικό 
παράγοντα αλλά και όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία των συσσιτίων. Εκτός από την 
ανεύρεση, την αγορά και τη μεταφορά των τροφίμων, οι υπεύθυνοι των συσσιτίων έπρεπε να 
εξασφαλίσουν χρήματα για να καλυφτούν και άλλες ανάγκες που αφορούσαν την απρόσκοπτη 
λειτουργία των Εστιών. Απαιτούνταν, για παράδειγμα, χρήματα για τους μισθούς των υπαλλήλων. 
Ενώ τα συσσίτια λειτουργούσαν κατά βάση με εθελοντές, υπήρχαν και πολλοί που 
απασχολούνταν επαγγελματικά, όπως ήταν οι μάγειροι, οι οδηγοί οχημάτων, οι αποθηκάριοι, οι 
λογιστές. Χρειάζονταν επίσης χρήματα  για τη ενοικίαση γραφείων και αποθηκών, για τη 

                                                 
25 Το 1914, προκειμένου να ανακουφισθεί η ελληνική κοινωνία από τις επιπτώσεις των Βαλκανικών 
Πολέμων, ιδρύθηκε ο φιλανθρωπικός "Πατριωτικός Σύλλογος Ελληνίδων" που μετεξελίχθηκε το 1917 στο 
"Πατριωτικό Ίδρυμα Περίθαλψης" και το 1929 σε "Πατριωτικό Ίδρυμα Προστασίας Παιδιού".  Το 1936 
μετονομάσθηκε σε "Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης" (ΠΙΚΠΑ), όνομα που 
διατηρεί μέχρι σήμερα. 
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συντήρηση των χώρων Εστίασης, την καύσιμο ύλη, τα υλικά γραφείου, τις δικαστικές δαπάνες, 
όταν προέκυπταν προβλήματα με τους προμηθευτές των αγαθών, το φωτισμό, τα  τηλέφωνα, τα 
οδοιπορικά, τα συσσίτια προσωπικού, τον εξοπλισμό των Εστιών, τις στολές των  μαγείρων. 
Ευτύχημα ήταν το ότι και προπολεμικά λειτουργούσαν πολλές Εστίες, κυρίως στα σχολεία, και 
έτσι υπήρχαν ήδη διαμορφωμένοι χώροι  παρασκευής φαγητού και τραπεζαρίες. Παρόλα αυτά 
όμως ο αριθμός τους δεν επαρκούσε, γιατί πολλές από αυτές είχαν καταστραφεί από τους 
βομβαρδισμούς ή είχαν επιταχθεί από τους κατακτητές. Τα περισσότερα επίσης από τα μαγειρικά 
σκεύη είχαν χαθεί ή χρειάζονταν να επικασσιτερωθούν, πράγμα δύσκολο, γιατί ο κασσίτερος ήταν 
δυσεύρετο υλικό και πολύ ακριβό την εποχή εκείνη.   

Η δουλειά στο Λογιστήριο ήταν επίσης  δύσκολη και απαιτούσε μεγάλη προσοχή και συνεχή 
έλεγχο. Κυκλοφορούσαν πολλές φήμες για οικονομικές ατασθαλίες στο χώρο των συσσιτίων και 
για αυτό απαιτούνταν παραστατικά στοιχεία για όλες τις δαπάνες, κάτι που, κάτω από τις 
συνθήκες της εποχής, δεν ήταν πάντα δυνατόν. Στην Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του 1943 
τονίζεται ότι δεν παρατηρήθηκε καμιά παρατυπία όσον αφορά τα οικονομικά θέματα και ότι αυτό 
οφειλόταν εν πολλοίς στους υπαλλήλους του λογιστηρίου, που ήταν πρόσφυγες οι περισσότεροι 
από την Ανατολική  Μακεδονία και Θράκη και οι οποίοι εργάζονταν πριν σε λογιστήρια μεγάλων 
καπνεμπορικών επιχειρήσεων και διέθεταν  ιδιαίτερη πείρα.  

Ένα άλλο από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι υπεύθυνοι των συσσιτίων ήταν οι 
«διπλογραμμένοι» μαθητές. Επειδή οι φορείς που συντηρούσαν μαθητικά συσσίτια ήταν πολλοί, 
υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός παιδιών που ήταν γραμμένα στους καταλόγους σίτισης δύο ή 
περισσοτέρων φορέων. Όταν διαπιστώθηκε αυτό, άρχισε σε συνεργασία των φορέων ο έλεγχος 
και η διασταύρωση όλων των ονομάτων των σιτιζομένων μαθητών. Αυτό ήταν ένα από τα μόνιμα 
προβλήματα κατά τη σίτιση όχι μόνο των παιδιών αλλά και των ενηλίκων. Για ένα διάστημα, στην 
αρχή της κατοχής, ο Ερυθρός Σταυρός μοίραζε με το δελτίο τα αγαθά ή απαράσκευα ή 
μαγειρεμένα. Υπήρξαν άτομα που εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός αυτό, επικαλούμενα άγνοια, και 
έπαιρναν και τρόφιμα για το σπίτι τους και έτρωγαν και στα συσσίτια. Ο Ερυθρός Σταυρός, για να 
αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, κυκλοφόρησε  ενημερωτικές προκηρύξεις και 
ανήρτησε αφίσες. όπου εξηγούσε ότι «Εννοείται πως όσοι θα παίρνουν αυτά τα τρόφιμα, δεν θα 
μπορούν πια να φάνε σε κανένα συσσίτιο. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι: Ένα από τα δύο θα 
διαλέξουν: Ή θα παίρνουν τρόφιμα σε είδος ή θα παίρνουν συσσίτιο. Όχι και τα δύο μαζί. Τα 
συσσίτια θα είναι μόνο για τους ανθρώπους ή τις οικογένειες που δεν έχουν τα μέσα να 
μαγειρεύουν σπίτι τους.» (Ravitaillement de la Grece, 1949). Η συγκεκριμένη προκήρυξη, παρόλο 
που απευθύνεται στο κοινό της Αθήνας, αποτυπώνει ένα γενικότερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίστηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατοχής αλλά και του 
εμφυλίου αργότερα. Σε έγγραφο του ΠΙΚΠΑ Θεσσαλονίκης  με ημερομηνία 13 Ιουνίου του 1946 
προς το διευθυντή του τμήματος προνοίας της Ούνρα, Α. Τζώνσον, δηλώνεται  ότι διενεργείται 
έρευνα  από τους προϊσταμένους των Εστιών όσον αφορά τα παιδιά που σιτίζονται, γιατί 
παρατηρήθηκε το φαινόμενο «διπλογραμμένων» μαθητών. Υπήρξαν μερικοί μαθητές που 
σιτίζονταν στο σχολείο τους και σε κέντρα σίτισης του ΠΙΚΠΑ ταυτόχρονα (Δ/38,5).   

Τέτοια παρεμφερή περιστατικά υπήρξαν πολλά, τα οποία εντοπίστηκαν από τους υπευθύνους  
των συσσιτίων, κυρίως τους εκπαιδευτικούς. Παρατηρήθηκε για παράδειγμα ότι σε κάποιες 
περιπτώσεις  τα παιδιά, παρόλο του ότι συμμετείχαν στο συσσίτιο, παρέμειναν αδύναμα και 
καχεκτικά και  δεν βελτιωνόταν η κατάσταση της υγείας τους. Τα παιδιά αυτά μετέφεραν τις 
μερίδες του φαγητού στο σπίτι τους, όπου τις μοιράζονταν με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. 
Η πείνα και η ανέχεια είχε αμβλύνει σε τέτοιο βαθμό την ηθική των ανθρώπων  που 
χρησιμοποιούσαν οποιοδήποτε μέσο για να κρατηθούν στη ζωή. Σε Έκθεση του Ερυθρού Σταυρού 
αναφέρεται το ακραίο παράδειγμα μιας μητέρας που περίμενε έξω από την πόρτα του σχολείου να 
της φέρει ο γιος της το γάλα του συσσιτίου που το έπινε αμέσως η ίδια.  Για να αντιμετωπιστούν 
τέτοιου είδους περιστατικά οι υπεύθυνοι των συσσιτίων επέβαλλαν στα παιδιά  να καταναλώνουν 
τη μερίδα τους υποχρεωτικά στο χώρο του σχολείου, παρόλο που αντιλαμβάνονταν ότι αυτό ήταν 
μια γενναία προσφορά των παιδιών προς την οικογένεια. 
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Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην οργάνωση και λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων 
 
 Οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις Εκθέσεις των Επιθεωρητών, που έχουμε στη διάθεσή μας, 

έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων. Στην Έκθεση του  Διευθυντή 
Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως της Α΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης,  με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 
1947 εξυμνείται ο ρόλος των δασκάλων όσον αφορά την οργάνωση των συσσιτίων. «Οργάνωσις 
και λειτουργία Μαθητικών Συσσιτίων, υπό συνθήκας λίαν δυσμενείς πολλάκις δια τον διδ/λον, δεν 
είναι υπόθεσις μικρά. Καλή οργάνωσις και λειτουργία τούτων απαιτούν κόπους πολλούς, 
εργασίαν εξαντλητικήν, διάθεσιν πολλού χρόνου και πνεύμα οργανωτικόν. Όλα ταύτα διέθεσαν οι 
διδάσκαλοι με προθυμίαν και αυταπάρνησιν και δια τούτο δικαιούνται να ζητήσουν τον έπαινον 
της υπηρεσίας» ( Δ/35, 1.4).  

Ο επιθεωρητής αναφέρεται επίσης και στις δυσκολίες οργάνωσης των συσσιτίων, οι οποίες 
εκτός  από τη σωματική κούραση δημιουργούσαν  και προβλήματα ανάμεσα στους δασκάλους και 
τους κατοίκους των χωριών. Πολλοί γονείς απαιτούσαν να λαμβάνουν «το συσσίτιον 
απαράσκευον» με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές ανάμεσα σε αυτούς και τους 
δασκάλους που προσπαθούσαν να τους εξηγήσουν ότι αυτό απαγορεύεται. Προστριβές 
δημιουργούνταν επίσης κατά την προσπάθεια των διδασκάλων να συγκεντρώσουν τα χρήματα τα 
οποία οι γονείς έπρεπε να πληρώνουν για τη συμμετοχή των παιδιών τους στα συσσίτια.  

Στα καθήκοντα του δασκάλου ήταν και η συγκέντρωση του προστίμου που ο νόμος επέβαλλε 
στους γονείς, όταν τα παιδιά τους απουσίαζαν από το σχολείο αδικαιολόγητα. Το πρόστιμο δεν 
ήταν υψηλό (το 1946 ήταν 30 δραχμές ) και μπορούσαν να το καταβάλουν οι γονείς. Παρόλα αυτά 
τις περισσότερες φορές δεν το πλήρωναν καθόλου ή το πλήρωναν μετά από πολλούς μήνες. Το 
σχολικό έτος 1946-47 όμως, επειδή επιβλήθηκε ως ποινή, όταν τα παιδιά έλειπαν αδικαιολόγητα 
από το σχολείο, η απαγόρευση της συμμετοχής τους στα συσσίτια, ο αριθμός των απόντων 
μειώθηκε κατά πολύ. 

Τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών ήταν πάρα πολλά, με αποτέλεσμα να τους αποσπούν, 
σύμφωνα με τις Εκθέσεις των Επιθεωρητών, από το κύριο έργο τους.  Ο δάσκαλος ήταν μέλος και 
γραμματέας της ενοριακής επιτροπής που κατέγραφε τους άπορους της περιοχής. Ήταν μέλος της 
Επιτροπής διανομής τροφίμων στα παιδιά της προσχολικής και μετασχολικής ηλικίας. Ήλεγχε 
επίσης και τις καταστάσεις των σιτιζομένων μαθητών, για να αποφευχθούν οι περιπτώσεις των 
διπλογραμμένων παιδιών και πολλές φορές, λόγω έλλειψης προσωπικού, αναλάμβανε  και το 
μαγείρεμα και το πλύσιμο των σκευών.   

 Γενικά οι δάσκαλοι απετέλεσαν την ψυχή των μαθητικών συσσιτίων και, παρά το φόρτο των 
καθηκόντων τους, δεν έλειψαν  και αυτοί που οργάνωναν μαθητικές θεατρικές παραστάσεις και τα 
έσοδα τα διέθεταν στα συσσίτια. (Δ/38.5).    

Συμπεράσματα 
 

Η δεκαετία του 1940-50 ήταν από τις δυσκολότερες που πέρασε η Ελλάδα. Ο πόλεμος, η 
κατοχή και αμέσως μετά ο εμφύλιος την κλόνισαν συνθέμελα. Η ήδη εξασθενημένη  οικονομία 
της δέχτηκε ισχυρό χτύπημα  και το κράτος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες 
των πολιτών. Από την πρώτη στιγμή του πολέμου όμως εμφανίστηκαν στο προσκήνιο διάφορες 
οργανώσεις και ιδρύματα, παλιά και νεοσύστατα, τα οποία μέσα σε ένα πνεύμα εθελοντισμού και 
άμιλλας πρόσφεραν το καθένα ό, τι και όσα μπορούσε στους χειμαζόμενους πολίτες, καλύπτοντας 
το κενό που το κράτος άφησε πίσω του.  Μέσα σε αυτό το πνεύμα της κοινωνικής αλληλεγγύης 
οργανώθηκαν και λειτούργησαν και τα μαθητικά συσσίτια, ένας θεσμός παλιός για την Ελλάδα. 
που την εποχή αυτή έλαβε ιδιαίτερη σημασία,  σώζοντας πολλά παιδιά από το θάνατο και τις 
ασθένειες. Τα μαθητικά λοιπόν συσσίτια, αποτέλεσαν το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την 
προστασία της υγείας των υποσιτιζόμενων μαθητών  και τη βάση της προληπτικής περίθαλψης. 
Άρα δίκαια θεωρήθηκαν ως η πρώτη πράξη αντίστασης των Ελλήνων εναντίον του κατακτητή.  

Κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής ο Ερυθρός Σταυρός ήταν κυρίως αυτός που 
ανέλαβε το βάρος της χρηματοδότησης των μαθητικών συσσιτίων, βοηθούμενος και από άλλες 
οργανώσεις και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μετά το 1945 τη χρηματοδότηση των 
μαθητικών συσσιτίων ανέλαβε η Ούννρα υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας. Στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία αυτή σιτίστηκαν στις μαθητικές Εστίες πάνω 
από 30.000 μαθητές..  



 164

Βιβλιογραφία 
 

Αντωνοπούλου, Δ. ( 2008). Τα κορίτσια του Πολυτεχνείου. Αθήνα: Βιβλιόραμα 
 Βαρελλά, Ευ.( 1999). Μέριμνα του παιδιού: Χρονικό μιας εβδομηκονταετίας (1921-1996) στο 

Θεσσαλονίκη. Στο: Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, τομ. 5ος  , Θεσσαλονίκη: Ιανός  

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Μαθητικά - σχολικά συσσίτια http://www.istoria-
neolaias.gr/stoSxoleio/pronia_2.5.html. Ανακτήθηκε την 1/9/2009 

Ετμεκτσόγλου, Γ. (2000). Η οικονομία της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής. 
Στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τόμ. Ιστ΄ 

Ζάννα, Β. (1979). Ημερολόγιο Πολέμου 40- 41. Αθήνα: Ερμής 
Θωμαδάκης, Στ. (1984). Μαύρη αγορά, πληθωρισμός και βία στην οικονομία της κατεχόμενης 

Ελλάδας. Στο: Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940-50. Ένα έθνος σε κρίση.  Αθήνα: Θεμέλιο  
Λαμπαδάριος, Εμμ. (1934). Η σχολική αντίληψης και ιδίως περί των μαθητικών συσσιτίων εν 

Ελλάδι. Αθήναι: εκδ. Κλεισιούνη 
Mazower, M.(1994). Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Αθήνα: Αλεξάνδρεια  
Μπουρνόβα, Ευγ. (2005). Θάνατοι από πείνα: η Αθήνα το χειμώνα του 1941-1942, 

Αρχειοτάξιο,  7 
Παπαδοπούλου, Κ. (1992). Επισιτιστική πολιτική και επισιτισμός στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 

της Κατοχής. Αδημοσίευτη  μεταπτυχιακή εργασία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
Φ.Λ.Σ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη  

Ravitaillement de la Grece  pendant l’ occupation 1941-1944 et pendant les premiers cing mois 
apres la liberation (1949). Athenes: Imprimerie de la « Societe Hellenique d’ editions » 
S.A 

 Ριζοσπάστης(http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=1694049&publDate=23/3/2003. 
Ανακτήθηκε στις 2/9/2009 

Χεκίμογλου, Ευ.( 1999). Η Θεσσαλονίκη του ελληνοϊταλικού πολέμου: συσσίτια και 
καταφύγια στο Θεσσαλονίκη. Στο: Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, τομ. 5ος , Θεσσαλονίκη: Ιανός  

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) 
Γενική Διεύθυνση Βορείου Ελλάδος ( ΓΔΒΕ ), Δ/38 , Δ/35 
 
 
 


