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Αριθμός Ημερομηνία Περίληψη
01 1943.02.01 1/1-2-1943. Ο Μητροπολίτης Χαλκίδας και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Προστασίας του  Παιδιού εκφράζει  τις  ευχαριστίες του προς την 
Εφορεία του Σπιτιού του Παιδιού για το έργο της.  Στη  συνέχεια 
παρουσιάζεται ο απολογισμός του έργου της Εφορείας του Σπιτιού 
του Παιδιού και εγκρίνεται η έκθεση πεπραγμένων της. 
Η Εφορεία του Σπιτιού του Παιδιού υποβάλλει την παραίτησή της, 
αλλά ο Μητροπολίτης παρακαλεί «να εξακολουθήση διευθύνουσα  
το Σπίτι του Παιδιού μέχρι την επομένην συνεδρίασιν, και κυρίως  
μεριμνήση  διά  την  έναρξιν  κατασκευής  εστιών  προς  παροχήν  
παρασκευασμένου γάλακτος». Εγκρίνεται σχετική δαπάνη. 
Παρακαλείται  ο  Πρωτοδίκης  Αντ.  Καλλέργης  να  εξακολουθήσει 
«και μετά την επίσημον εκ της Εφορίας αποχώρησίν του να ασκή  
την ευεργετικήν ηθικήν πίεσίν του προς όφελος του ‘’Σπιτιού του  
Παιδιού’’».
Ο  τελευταίος  υποβάλλει  τον  τελευταίο  εσωτερικό  κανονισμό 
λειτουργίας του Σπιτιού του Παιδιού προς έγκριση. 
Η  Επιτροπής αποφασίζει, μέχρι την έγκριση του σχεδίου, στο Σπίτι 
του Παιδιού, εκτός  από την παροχή γάλακτος στα παιδιά 0-2 ετών, 
να  οργανωθεί  συσσίτιο  για  300-400  παιδιά  που  έχουν  απόλυτη 
ανάγκη περίθαλψης,  καθώς και  συσσίτιο για τα παιδιά θυμάτων 
πολέμου, του οποίου οι προϋποθέσεις εξασφαλίστηκαν μετά από 
σχετικές  συνεννοήσεις  του  κ.  Καλλέργη  με  αντιπροσώπους 
επαγγελματικών - βιοτεχνικών οργανώσεων.
Ορίζεται ο Σωτήρης Παπαστρατής ως εντεταλμένος σύμβουλος της 
Εφορείας του Σπιτιού του Παιδιού. 
Ο  Αντ.  Καλλέργης  παρακαλεί  την  Επιτροπή  να  δεχθεί  εισφορά 
20.000 δρχ.  εκ μέρους για τη λειτουργία του  ειδικού συσσιτίου 
θυμάτων πολέμου.

02 1943.03.29 2/29-3-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού 
1)  Αποφασίζει  την  κατάργηση  της  Εφορείας  του  Σπιτιού  του 
Παιδιού  και  την  συμπλήρωση  της  Επιτροπής  από  τον  κ. 
Παπαστρατή, διευθυντή της Προστασίας Παιδιού 
2) Αποφασίζει την οργάνωση συσσιτίου για το Εξαντλημένο Παιδί 
με  επικεφαλής  τον  Σωτήρη  Παπαστρατή,  «όπερ  θα  χορηγήται  
παρασκευασμένον και θα τρώγεται επί τόπου, χορηγουμένων των  
αναγκαίων  ποσοτήτων  τροφίμων  και  αλεύρων  και  παρά  της  
Κ.Ε.Δ.Ε.Σ.Χ.».  Στον  Σωτήρη  Παπαστρατή  ανατίθενται  επίσης  τα 
καθήκοντα του εντεταλμένου συμβούλου για όλα τα ζητήματα της 
Προστασίας Παιδιού. 
3)  Επιφυλάσσεται  να  αποφασίσει  για  την  πρόταση  Σωτήρη 
Παπαστρατή να χορηγηθούν δοχεία τροφίμων και στα λαμβάνοντα 
γάλα βρέφη, για ενίσχυση της θηλάζουσας μητέρας.
 4)  Αποφασίζει  την  αποστολή  ευχαριστηρίου  εγγράφου  στον 
πρόεδρο της Εφορείας Λαϊκών Συσσιτίων κ.  Λαδά και  παρακαλεί 
για την παροχή των απαιτούμενων για την  παρασκευή γάλακτος 
κ.λπ. για άλλες 10 ημέρες τουλάχιστο. 
5) Αναθέτει στους Αγησίλαο Λεμπέση και Σωτήρη Παπαστρατή να 
έρθουν  σε  επαφή  με  το  Νομάρχη  «διά  την  πλήρη  και  φιλική  
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Αριθμός Ημερομηνία Περίληψη
επίλυσιν των διαφόρων ζητημάτων».

03 1943.04.03 3/3-4-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού 
1)   Εγκρίνει  τον  οργανισμό  του  Γραφείου  και  καθορίζει  τις 
αποδοχές του προσωπικού ως εξής: 
Σωκράτης Αντωνίου, προϊστάμενος: 40.000 δρχ.
Ιωάννης Παπαϊωάννου, Τμημ. Παιδικού Σταθμού: 40.000 δρχ.
Αιγινήτου Νίτσα, καθαρίστρια: 40.000 δρχ.
2) Ορίζει τους  ιατρούς Αγησίλαο Λεμπέση, Ιωάννη Παπαστρατή και 
Αθανάσιο Τσάλα ως μέλη της Επιτροπής , η οποία θα καθορίσει τα 
εξαντλημένα παιδιά που έχουν ανάγκη συσσιτίου. 
3)  Αποφασίζει  να μείνει  σε  ισχύ  η  προσωρινή πρόσληψη του κ. 
Γλυκού  ως  ιατρού  του  Σπιτιού  του  Παιδιού  μέχρι  νεώτερης 
απόφασης, ανάλογα με τις ανάγκες.
Πράξεις της επιτροπής: 
1. Απόφαση χορήγησης επιπλέον ποσότητας 5 οκάδων φασολιών 
στον  Κωνσταντίνο  Τρέμπελη  για  τη  διάθεση  τραπεζιών  και 
καθισμάτων για χρήση στα λαϊκά παιδικά συσσίτια. 
2. Εγκρίνει το αίτημα χορήγησης 5 οκάδων οσπρίων το μήνα  στον 
κ.  Γρυμπογιάννη   ως  μίσθωμα  οικίας  του  για  τη  στέγαση  του 
Σπιτιού του Παιδιού. 

04 1943.04.15 4/15-4-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού  
1)  Αποφασίζει  τη  μεταφορά  του  εστιατορίου  του  Εξαντλημένου 
Παιδιού στα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής των δε γραφείων της 
Κεντρικής  στα  γραφεία  του  Σπιτιού  του  Παιδιού.  Σε  περίπτωση 
κατάληψης του κτηρίου από τις  Αρχές Κατοχής,  «το  εστιατόριον  
εκχωρείται και πάλιν εις την Κεντρικήν Επιτροπήν διά γραφεία της».
 2) Ανακοινώνει τη χορήγηση πίστωσης από την Κεντρική Επιτροπή 
για το συσσίτιο των 150 εξαντλημένων παιδιών. 
3)  Αποφασίζει την αποστολή εγγράφου στον Ιατρικό Σύλλογο για 
υπόδειξη ιατρού ο οποίος θα διορισθεί από την επιτροπή για την 
εξέταση των παιδιών. 
4)  Εγκρίνει  την  πληρωμή 50.000  δρχ.  στον  Α.  Μπασούκο για  τη 
μεταφορά ελάτου για τη γιορτή της Πρωτοχρονιάς.
5)  Με  εντολή  του  Κέντρου,  ανακοινώνει  την  κατάσταση  του 
υπαλληλικού  και  υπηρετικού  προσωπικού  της  Επιτροπής 
Προστασίας του Παιδιού ως εξής:
1. Ιωάννης Παπαϊωάννου: Παιδικός Σταθμός
2. Νικόλαος Καθαροσπόρης: λογιστής - ταμίας
3. Γεώργιος Πριόνας: Παιδικές Διανομές
4. Αντώνιος Παπαδόγιαννης: Παιδικές Διανομές
5. Αντώνιος Μπούκος: Παιδικές Διανομές
6. Νίτσα Αιγινήτου: παρασκευή γάλακτος
7. Φωφώ Μούργκα: παρασκευή γάλακτος
Υπηρετικό προσωπικό
8. Αχιλλέας Αυλωναρίτης: κλητήρας
9. Μαρία Φραγκούλη: καθαρίστρια
10. Μαρία Παπουτσή: Εστία Γάλακτος

05 1943.04.21 5/21-4-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού 
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Αριθμός Ημερομηνία Περίληψη
1)  Αποδέχεται την παραίτηση του Νικ. Καράκωστα από τη θέση του 
ταμία  της  Εφορείας  Σπιτιού  του  Παιδιού  και  εκφράζει  τις 
ευχαριστίες  της  για  τις  υπηρεσίες  που  προσέφερε.  Αναθέτει  το 
ταμείο στο σύμβουλο Ιωάννη Παπαστρατή με βοηθό του για την 
τήρηση των βιβλίων τον Νικόλαο Καθαροσπόρη. 
2) Απαλλάσσει τον γραμματέα Σωκρ. Αντωνίου από τα καθήκοντά 
του στην  Επιτροπή Προστασίας  του  Παιδιού «λόγω των  πολλών 
ασχολιών  του  εις  το  γραφείον  της  Κεντρικής  Επιτροπής»  και 
αναθέτει  προσωρινά  τα  καθήκοντα  αυτά  στον  Νικόλαο 
Καθαροσπόρη. 
3)  Αποφασίζει  να  οργανωθεί το ιατρείο για τα ασθενικά παιδιά 
κατά τον πλέον επωφελή τρόπο, σύμφωνα με τις  υποδείξεις των 
ιατρών μελών του συμβουλίου. 
4) Αποφασίζει να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση το υπαλληλικό 
και  υπηρετικό  προσωπικό  που  ασχολείται  με  την  παρασκευή 
γάλακτος και του συσσιτίου. 
5) Αναθέτει τα καθήκοντα του Εφόρου στον Σωτήρη Παπαστρατή. 
6) Εγκρίνει πίστωση μέχρι 100.000 δρχ. με απόδοση με απόδοση 
λογαριασμού για επισκευή και  χρωματισμό του Εστιατορίου των 
Παιδικών Συσσιτίων.
7) Εγκρίνει τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από τους Σωτήρη 
Παπαστρατή,  Νικόλαο  Καθαροσπόρη  και  Αντώνιο  Παπαδόγιαννη 
για την αγορά τροφίμων για τα Παιδική Συσσίτια και την παραλαβή 
τροφίμων από την αποθήκη. 
8) Αποφασίζει τη χορήγηση μερίδων ψωμιού 50 δρ. στα παιδιά του 
συσσιτίου. 
9) Αποφασίζει να συμπεριληφθεί στο συσσίτιο από ένα παιδί όσων 
υπηρετούν στη παρασκευή του. 
10) Εγκρίνει τις δαπάνες για τη λειτουργία του συσσιτίου και την 
εύρυθμη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού. 
11)  Αποφασίζει  την  αύξηση  του  μισθού  κ.  Ν.  Καθαροσπόρη  σε 
50.000 δρχ. μηνιαίως.
12)  Αποφασίζει   την  έκφραση  ευχαριστιών  στις  κυρίες  και 
δεσποινίδες που ασχολούνται με τη διανομή του γάλακτος με την 
παράκληση να συνεχίσουν το έργο τους.

06 1943.04.29 6/29-4-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού 
1)  Εγκρίνει  τη  δωρεά  2  κενών  δοχείων  γάλακτος  στον  Ανδρέα 
Κατσιγιάννη ως αμοιβή για την καταγραφή των παιδιών ηλικίας  0-2 
ετών. 
2) Αποφασίζει την απόλυση της καθαρίστριας Μαρίας Φραγκούλη 
λόγω αμέλειας στην εκτέλεση της υπηρεσίας της και την πρόσληψη 
της Κ. Σπανού στη θέση της, με τις ίδιες αποδοχές. 
3) Απορρίπτει την πρόσληψη δακτυλογράφου για το γραφείο της 
Επιτροπής Προστασίας Παιδιού «λόγω περιορισμών επιβληθέντων 
εκ  του  κέντρου  ως  προς  την  πρόσληψιν  υπαλλήλων»  και 
αποφασίζει  την  πλήρωση της  θέσης  με  υπάλληλο  της  Κεντρικής 
Επιτροπής. 
4) Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν κατά το μήνα Απρίλιο ως εξής:
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Αριθμός Ημερομηνία Περίληψη
α)  Αγορά σκευών κ.λπ.  ειδών για  την  παρασκευή του γάλακτος: 
25.100 δρχ.
β) Έξοδα γραφείου, εκτυπώσεις καρτελών,  γραφική ύλη: 195.818 
δρχ.
γ) Μεταφορικά: 36.000 δρχ.
δ) Αγορά τροφίμων συσσιτίου: 680.885 δρχ.
ε) Χρωματισμός εστιατορίου κ.λπ.: 85.000 δρχ.
στ) Έξοδα εορτών (αγορά ελάτου): 50.000
ζ) Κασσιτέρωση λεβήτων: 42.000 δρχ.
η) Επισκευή πλάστιγγας: 23.500 δρχ.
5)  Απορρίπτει   αίτηση  του  κ.  Γανώση  με  την  οποία  ζητεί   τη 
χορήγηση  συσσιτίου  στα  δύο  φυματικά  κορίτσια  του  και 
αποφασίζει την εισαγωγή  του θέματος στην Κεντρική Επιτροπή για 
την παροχή χρηματικής βοήθειας. 
6) Εγκρίνει, με έκφραση συγχαρητηρίων, τον τρόπο λειτουργίας των 
Συσσιτίων.
7)  Αποφασίζει  να  δοθεί  στους  υπαλλήλους  για  το  μήνα  Μάιο 
ποσότητα φασολιών 5 οκάδων κατ’ άτομο ως αντιμισθία.

07 1943.05.11 7/11-5-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού 
1) Απορρίπτει αίτηση του Αθανασίου Αδάμ για πρόσληψή του ως 
μάγειρα του Συσσιτίου του Εξαντλημένου Παιδιού, επειδή στη θέση 
αυτή  χρησιμοποιείται  μάγειρας  από  το  προσωπικό  των  Λαϊκών 
Συσσιτίων.
2) Διαβιβάζει στην Κεντρική Επιτροπή αίτηση της Φλώρας Κοίλαρη 
για  διορισμό  της  ως  καθαρίστριας  και  ζητεί  να  εξετασθεί  η 
καταλληλότητά της για τη θέση αυτή. 
3) Εγκρίνει την πρόσληψη της Γεωργίας Σπανού ως καθαρίστριας 
του  εστιατορίου  του  Συσσιτίου  του  Εξαντλημένου  Παιδιού  και 
καθορίζει το μισθό της. 
4)  Μετά  από  αναφορά  του  Ι.  Παπαϊωάννου  σχετικά  με  την  εκ 
μέρους του ανάληψη γραφομηχανής ότι αυτή ήταν ιδιοκτησίας του 
αδερφού  του  Χρ.  Παπαϊωάννου  που  την  είχε  διαθέσει  για  την 
εξυπηρέτηση των γραφείων χωρίς αποζημίωση και χωρίς ανάληψη 
υποχρέωσης για το χρόνο παραμονής της στα γραφεία και  μετά 
από  δήλωση  του  Σωτήρη  Παπαστρατή  ότι  ο  Ι.  Παπαϊωάννου 
προσελήφθη  ως  υπεύθυνος  υπάλληλος  για  το  γραφείο  του 
Βρεφικού Σταθμού και  όχι ως δακτυλογράφος,  η Επιτροπή κρίνει 
επαρκείς τις εξηγήσεις που δόθηκαν.
 5) Διαβάζεται αίτηση της Λούλας Βλαχούτσικου για πρόσληψή της 
ως δακτυλογράφου των γραφείων της Επιτροπής με εκ μέρους της 
διάθεση της γραφομηχανής της για τις  ανάγκες του γραφείου. Η 
Επιτροπή  αναγνωρίζει  τις  υπηρεσίες  της  κ.  Βλαχούτσικου  το 
προηγούμενο διάστημα και δηλώνει ότι σε περίπτωση διορισμών 
θα  προτιμηθεί.  Απορρίπτει  όμως  την  αίτηση  λόγω  των 
επιβληθέντων από το Κέντρο περιορισμών ως προς την πρόσληψη 
υπαλλήλων.
6)  Αποφασίζει  τη  χρησιμοποίηση  δύο  υπαλλήλων  των  Λαϊκών 
Συσσιτίων για τη μεταφορά του Συσσιτίου από τα Μαγειρεία στο 
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Αριθμός Ημερομηνία Περίληψη
Εστιατόριο  με  μηνιαίο  «φιλοδώρημα  διά  τα  μεταφορικά  κατά  
μήνα» που θα καθορίζεται από την Επιτροπή. 
7) Αποφασίζεται να γίνει έκκληση στους εμπόρους της πόλης για 
την  ενίσχυση  του  συσσιτίου  του  Εξαντλημένου  Παιδιού  και  να 
σταλούν προσωπικές επιστολές  στους πλούσιους με τις οποίες θα 
γνωστοποιείται ότι «η αξία του ψωμιού το οποίον διετέθη εις τους  
πλουσίου της πόλεως μέχρι σήμερον ανέρχεται εις τριακόσια […]  
και πλέον εκατομμύρια».
8) Αποφασίζεται να μειωθεί, από 13 Μαΐου η μερίδα ψωμιού του 
Συσσιτίου του Εξαντλημένου Παιδιού από 50 δράμια σε 40. 
9)  Αποφασίζεται  να παρακληθεί έμπορος της πόλης να πουλήσει 
για λογαριασμό της Επιτροπής και χωρίς ποσοστό κέρδους τα κενά 
δοχεία γάλακτος χωρητικότητας 1,13 κιλών για 2.000 το καθένα.
10) Αποφασίζει να ζητηθεί «η χορήγησις παρά της Νομαρχίας διά  
διατακτικής και εις τιμήν διατιμήσεως προς την Ένωσιν Γεωργικών  
Συνεταιρισμών» λαδιού για το Συσσίτιο του Εξαντλημένου Παιδιού.
11)  Εγκρίνει  την  πρόσληψη  του  Ιωάννη  Σούλα,  μοναδικού 
υποψηφίου,  ως ιατρού του Βρεφικού Σταθμού και  των Παιδικών 
Συσσιτίων. 

08 1943.04.20 08/20-4-1943.  Η  Επιτροπή  Προστασίας  Παιδιού  αποδέχεται  την 
παραίτηση του Αγησιλάου Λεμπέση από μέλους της.

09 1943.06.02 09/2-6-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού 
1) Αναβάλλει για την επόμενη συνεδρίαση τη συζήτηση αιτήματος 
του  Κ.  Τρέμπελη  για  την  τακτοποίηση  του  μισθώματος  των 
τραπεζιών και καθισμάτων. 
2)  Με  βάση  την  αναφορά  του  Ν.  Καθαροσπόρη  σχετικά  με  την 
τακτοποίηση  των  βιβλίων  αποθήκης  και  ταμείου,  η  Επιτροπή 
αποφασίζει   να  σταλεί  έγγραφο  στον  Βασ.  Ευσταθίου, 
κοινοποιούμενο και στην Αγροτική Τράπεζα, με το οποίο να ζητείται 
η  εντός  2  ημερών  παράδοση  όλων  των  στοιχείων  για  την 
τακτοποίηση των βιβλίων.
3) Εγκρίνει τη χορήγηση στο Συσσίτιο του Εξαντλημένου Παιδιού τη 
χορήγηση 300 οκάδων ζυμαρικών, 200 οκάδων πλιγουριού και 400 
οκάδων φασολιών.
4) Καθορίζει το ύψος της αμοιβής  των μεταφορέων φαγητού για το 
Μάιο  σε  30.000  δρχ.  «ήτοι  πεντακοσίας  […]  δρχ.  εις  έκαστον  
ημερησίως» . 
5) Αποφασίζει την  καταβολή μισθού στον ιατρό κ. Χρ. Γλυκό από 
τον  Απρίλιο  έως  τις  15  Μαΐου,  οπότε  προσελήφθη  ο  ιατρός  κ. 
Σούλας. 
6) Αναθέτει στον Θεόδ.  Παναγιωτόγλου τη μεταφορά φαγητού από 
τις  εστίες  των  Λαϊκών  Συσσιτίων  στο  Εστιατόριο  και  ορίζει  την 
αμοιβή του σε 30.000 δρχ. μηνιαίως. 
7)  Αποφασίζει  την  απόλυση  της  προσωρινά  προσληφθείσας 
Φωφώς Μούργκα ως μη απαραίτητης στην υπηρεσία του Βρεφικού 
Σταθμού.
8) Αποφασίζει την  πρόσληψη της  Λούλας Βλαχούτσικου από 1Ης 

Ιουνίου  ως  υπαλλήλου  για  τις  ανάγκες  του  Γραφείου  και  των 
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Παιδικών Συσσιτίων. 
9)  Αναθέτει αρμοδιότητες στο υπαλληλικό προσωπικό ως εξής:
- Νικόλαος Καθαροσπόρης: προϊστάμενος.
- Αρχείο διεκπεραίωσης – δακτυλογράφοι: Λούλα Βλαχούτσικου.
-  Αντώνιος  Παπαδόγιαννης:  Παιδικά  Συσσίτια,  υπεύθυνος 
τμήματος..
- Αντώνιος Μπούκος: έλεγχος.
- Γεωργία Σπανού: καθαρίστρια Εστιατορίου.
Αναθέτει  επίσης  αρμοδιότητες  στους  υπαλλήλους  του  Βρεφικού 
Σταθμού ως εξής:
- Γεώργιος Πριόνας: υπεύθυνος τμήματος.
- Νίτσα Ιωαννίδου: υπεύθυνη παρασκευής γάλακτος.
- Σταυρούλα Παπουτσή: Εστία παρασκευής γάλακτος.
Παιδικές Διανομές:  Γεώργιος σωτηρίου, Λούλα Βλαχούτσικου.
10)  Αποδέχεται  πρόταση  του  προέδρου  για  την   ανάθεση 
καθηκόντων εφόρου στους Νότη Καπνίση και Σωτήρη Παπαστρατή 
λόγω επέκτασης των εργασιών της Επιτροπής.  Μετά την άρνηση 
αποδοχής από το Νότη Καπνίση, αναθέτει καθήκοντα εφόρου μόνο 
στον  Σωτήρη.  Παπαστρατή  και  παρακαλεί  τον  Νότη  Καπνίση  να 
συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. 
11)  Αναθέτει  στον  έφορο  την  επιβολή  ποινών  στο  υπαλληλικό 
προσωπικό με πρόστιμο μέχρι  500 δρχ.,  του οποίου η αύξηση ή 
μείωση θα  εγκρίνεται από την Επιτροπή. 
12) Αποφασίζει τα τρόφιμα που αποστέλλονται από την Επιτροπή 
Βρεφικών Σταθμών και Παιδικών Συσσιτίων (Τμήμα ντε Φίσερ) να 
διανέμονται στα παιδιά ηλικίας 2-14 ετών είτε ως παρασκευασμένο 
φαγητό  μέσω  των  εστιατορίων  της  Επιτροπής  είτε  ως 
απαρασκεύαστο με ειδικά ατομικά δελτία μέσω των παντοπωλείων. 
Αναθέτει την οργάνωση του τρόπου διανομής στον έφορο Σωτήρη 
Παπαστρατή. 
13)  Αποφασίζει  την   αύξηση  του  αριθμού  των  συσσιτιούντων 
παιδιών σε χίλια. 

10 1943.06.09 10/9-6-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού
1)  Εγκρίνει  την  παραγγελία  εκτύπωσης  δελτίων  διανομής, 
καρτελών, βιβλίων μητρώου  και άλλων ειδών απαραίτητων για την 
εύρυθμη  λειτουργία  των  Παιδικών  Διανομών  και  αποφασίζει  οι 
τελικές δαπάνες να υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή.
2)  Εγκρίνει  την  ενοικίαση  του  κινηματοθέατρου  «Παλλάς»  για 
χρήση του ως εστιατορίου των Παιδικών Συσσιτίων και  αναθέτει 
στον  έφορο  Σωτήρη  Παπαστρατή  να  προχωρήσει  σε 
διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη, για τον καθορισμό του ύψους 
του μισθώματος, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει  τις 75.000 
δρχ.
3)  Εγκρίνει  την  ενοικίαση  καθισμάτων  και  τραπεζιών  του 
Εστιατορίου  και  αναθέτει  στον  έφορο  Σωτήρη  Παπαστρατή  την 
εξεύρεσή τους και τον καθορισμό του μισθώματος. 
4)  Εγκρίνει  να  εκτυπωθούν  καρτέλες  και  δελτία  φαγητού  για  τα 
Παιδικά Συσσίτια και αποφασίζει η σχετική δαπάνη να υποβληθεί 
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στην Επιτροπή για έγκριση.
5) Εγκρίνει  την καταβολή 75.000 δρχ. μηνιαίως στον Κ. Τρέμπελη 
ως μίσθωμα των καθισμάτων και των τραπεζιών  του Εστιατορίου.
6) Καθορίζει το ποσοστό κέρδους (μέχρι 35 δρχ. κατ’ οκά) και του 
ποσοστού φύρας (0,5%) των παντοπωλών που θα αναλάβουν τις 
Παιδικές Διανομές και αναθέτει στον έφορο Σωτήρη Παπαστρατή 
τη διαπραγμάτευση για την τελική τακτοποίηση.
7)  Αποφασίζει την ανάληψη των 7.000.000 δρχ. που χορηγήθηκαν 
από την Κεντρική Επιτροπή Χαλκίδας για ενίσχυση των Παιδικών 
Συσσιτίων και την κατάθεση του ποσού στον ειδικό λογαριασμό της 
Επιτροπής Βρεφικών Σταθμών και Παιδικών Συσσιτίων.
8)  Αποφασίζει  τη  διενέργεια  ελέγχου  των  δαπανών  Μαΐου  από 
τους Κ. Ρεντίφη και Αθαν. Τσάλα και την υποβολή στην Κεντρική 
Επιτροπή για τελική έγκριση.
 9) Εγκρίνει την ενοικίαση πρόχειρης αποθήκης για τις ανάγκες του 
Βρεφικού Σταθμού και  των Παιδικών Συσσιτίων και  καθορίζει  το 
μέγιστο  ύψος του μηνιαίου μισθώματός σε 10.000 δρχ.
10)  Ανακοινώνει  τις  εισφορές  Μαΐου  υπέρ  του  Συσσιτίου  του 
Εξαντλημένου Παιδιού.  
11)  Εγκρίνει  τη  μετάθεση  του  υπαλλήλου  Γ.  Σωτηρίου  στην 
Επιτροπή Προστασίας Παιδιού και την αντικατάστασή του από τον 
υπάλληλο των γραφείων Ιωάννη Παπαϊωάννου.   
12)  Αποφασίζει  την  αύξηση  των  μισθών  του  υπαλληλικού 
προσωπικού ως εξής:
- Νικόλαος Καθαροσπόρης: 100.000 δρχ.
- Γεώργιος Σωτηρίου: 100.000 δρχ.
- Αντώνιος Παπαδόγιαννης: 75.000δρχ.
- Νίτσα Ιωαννίδου: 75.000 δρχ.
- Αντώνιος Μπούκος: 60.000 δρχ.
- Λούλα Βλαχούτσικο: 60.000 δρχ.
- Γεώργιος Πριόνας: 60.000 δρχ.
- Αχιλλέας Αυλωναρίτης: 50.000 δρχ.
- Σταυρούλα Παπουτσή: 30.000 δρχ.
- Γεωργία Σπανού: 30.000 δρχ. 
 Ως  προς  την  αμοιβή  τους  σε  είδος,  η  Επιτροπή αποφασίζει  να 
παρέχεται μηνιαίως ποσότητα 4 ½ οκάδων οσπρίων κατ’ άτομο.

 11 1943.06.22 11/22-6-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού 
1)  Αποφασίζει  την  έναρξη  των  παιδικών  διανομών  το  τρίτο 
δεκαήμερο  του  Ιουνίου  και  τη  συνέχισή  τους  τακτικά  ανά 
δεκαήμερο από τέσσερις  παντοπώλες που θα ορισθούν από την 
Επιτροπή σε συνεννόηση με τον πρόεδρο των Παντοπωλών. 
2) Αποφασίζει τη διανομή ποσότητας 300 δρ. ρεβιθιών κατ’ άτομο 
το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου με το κουπόνι Νο 1. 
3) Ορίζει την τιμή διάθεσής τους στο κοινό στις 240 δρχ. κατ’ οκά, 
την   αμοιβή  των  παντοπωλών,  οι  οποίοι  επιβαρύνονται  με  τη 
μεταφορά  των  τροφίμων  σε  35  δρχ.  κατ’  οκά.  Τα  έσοδα  που 
προκύπτουν μετά τον καθορισμό της τελικής τιμής κόστους και την 
αφαίρεση της αμοιβής των παντοπωλών εισάγονται στα έσοδα του 
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ταμείου για τις ανάγκες των γραφείων.
4)  Καθορίζει  το  ποσοστό  φύρας  για  τους  παντοπώλες  σε  0,5%, 
σύμφωνα με τα ορισθέντα από την Κ.Ε.Δ.Ε.Σ.Χ. 
5)  Αποφασίζει  να εισπραχθεί  ποσό 20 δρχ.  κατ’  άτομο από τους 
παντοπώλες για την αξία κάθε καρτέλας.
6) Εγκρίνει τη χορήγηση στο Συσσίτιο του Εξαντλημένου Παιδιού 
300 οκάδων πλιγουριού,  700 οκάδων ζυμαρικών και  300 οκάδων 
ρεβιθιών.

12 1943.07.01 12/1-7-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού 
1) Αποφασίζει να διανεμηθούν  από τους παντοπώλες με κουπόνι 
300 δρ. φασολιών κατ’ άτομο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. 
2) Ορίζει την  τιμή διάθεσης των φασολιών στο ίδιο ύψος με εκείνη 
των  ρεβιθιών,  όπως  καθορίζεται  στο  με  αριθ.  11  πρακτικό  της 
Επιτροπής. 
3)  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  Μαΐου  μετά  από  έλεγχό  τους  από  τους 
συμβούλους Κ. Ρεντίφη και Αθ. Τσάλα.
4) Εγκρίνει την πρόσληψη καθαρίστριας για το 2ο εστιατόριο του 
Συσσιτίου  του  Εξαντλημένου  Παιδιού  και  αναθέτει  στον  έφορο 
Σωτήρη Παπαστρατή την εύρεση κατάλληλης. 
5) Αναθέτει τον έλεγχο των δικαιολογητικών εξόδων Ιουνίου στους 
συμβούλους Κ. Ρεντίφη και Αθ. Τσάλα.

13 1943.07.02 13/2-7-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού
1)  Εγκρίνει την ανάληψη 3.500.000 δρχ. από την Αγροτική Τράπεζα 
για  αγορά  600  οκάδων  λαδιού  από  την  Ένωση  Γεωργικών 
Συνεταιρισμών.

14 1943.07.14 14/14-7-1943.  Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού
1)  Ορίζει  τη  μηνιαία  αποζημίωση  του  ιατρού  της  Επιτροπής  κ. 
Ιωάννη Σούλα σε 120.000 δρχ. από  την 1η Ιουνίου 1943. 
2)  Αποφασίζει  να  διερευνηθεί  εάν  το  οίκημα  του  κ.  Ευαγγέλου 
Γρυμπογιάννη, που χρησιμοποιείται για τη στέγαση των γραφείων 
της Επιτροπής, είναι επιταγμένο από τις αρχές Kατοχής, δεδομένου 
ότι  παραχωρήθηκε  από  την  Ιταλική  Διοίκηση,  και,  μετά  την 
ολοκλήρωση  της  διερεύνησης  να  επανέλθει  στην  Επιτροπή  το 
αίτημα  του  ιδιοκτήτη  για  την  καταβολή  μισθώματος  για  το 
συγκεκριμένο ακίνητο.
3) Εγκρίνει  τη χορήγηση 500 οκάδων πλιγουριού και 300 οκάδων 
ρεβιθιών στο Συσσίτιο του Εξαντλημένου Παιδιού. 
4)  Εγκρίνει  την  ενέργεια αγοράς  235 ½ οκάδων γεωμήλων προς 
2.400 δρχ. κατ’ οκά για τις ανάγκες των Παιδικών Συσσιτίων. 
6) Αποφασίζει η νέα διανομή με το κουπόνι Νο 3 για το δεύτερο 
10ήμερο του Ιουλίου (250 δρ. πλιγουριού κατ’ άτομο) να γίνει από 
τους ίδιους παντοπώλες.
7) Αναθέτει στον έφορο Σωτήρη Παπαστρατή να συνεννοηθεί με 
τον πρόεδρο των Παντοπωλών για τη αλλαγή των παντοπωλών που 
κάνουν τις Παιδικές Διανομές. 
8) Εγκρίνει τη διάθεση ποσού 500.000 δρχ. για την αγορά ντομάτας 
πελτέ για τις ανάγκες του Συσσιτίου.
9)  Μετά από πρόταση του Νότη Καπνίση,  εγκρίνει  τη δωρεά σε 
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κάθε υπάλληλο δύο κενών δοχείων γάλακτος ως αμοιβή για την 
υπερωριακή τους απασχόληση κατά την απογραφή των παιδιών.
10)  Αποφασίζει  η  επίσημη  έναρξη  λειτουργίας  του  δεύτερου 
Εστιατορίου  να  γίνει  στις  18  Ιουλίου  1943  και  να  σταλούν 
προσκλήσεις στις Αρχές.
11) Αναβάλλει τη συζήτηση της αίτησης  του υπαλλήλου Γεωργίου 
Πριόνα και αναθέτει στον έφορο Σωτήρη Παπαστρατή την υποβολή 
έκθεσης ικανότητας και ποιότητας έργου κάθε υπαλλήλου. 
12)  Αποφασίζει  να  χορηγήσει  εφάπαξ  επίδομα  50.000  δρχ.  για 
παπούτσια στον κλητήρα Αχιλλέα Αυλωναρίτη, «λόγω των πολλών 
εξωτερικών υπηρεσιών». 
13)  Τροποποιεί  προηγούμενη  απόφασή  της  και  αποφασίζει  την 
καταβολή μισθού στον ιατρό κ.  Χρήστο Γλυκό μέχρι  10 Ιουνίου, 
οπότε παρέδωσε στον ιατρό Ι. Σούλα. 
14) Εγκρίνει την πρόσληψη Αργυρώς Δαύκου ως καθαρίστριας του 
δεύτερου Εστιατορίου από1ης Ιουλίου, ορίζει το μηναίο μισθό της 
σε   30.000  δρχ.  και  αποφασίζει  να  της  χορηγηθεί  ποσότητα 
τροφίμων ανάλογη με τη χορηγούμενη στους άλλους υπαλλήλους. 

15 1943.08.08 15/8-8-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού 
1)  Αποφασίζει  την  καταβολή  μηνιαίου  μισθώματος  30.000  δρχ. 
στον ιδιοκτήτη του οικήματος που χρησιμοποιείται για γραφεία της 
Επιτροπής  Βρεφικών  Σταθμών  μια  Παιδικών  Συσσιτίων  και  της 
Κ.Ε.Δ.Ε.Σ.Χ., εξ ημισείας από τις δύο επιτροπές, με έναρξη  την 1η 

Σεπτεμβρίου. 
2) Καθορίζει  το μηνιαίο μίσθωμα για τα καθίσματα και τα τραπέζια 
των  Εστιατορίων  μέχρι  τέλους  Αυγούστου  σε  140.000  δρχ. 
Αποφασίζει  την  επιστροφή  τους  στον  ιδιοκτήτη  τους  από  1ης 

Σεπτεμβρίου  και  την  αντικατάστασή  τους  με  καθίσματα  που  θα 
φέρει καθένα από τα συσσιτιούντα παιδιά. 
3) Απορρίπτει την  αίτηση του παντοπώλη Ελευθερίου Καρλατήρα 
για την επισκευή των κενών βαρελιών τυριού. 
4)  Εγκρίνει  την  πρόσληψη  δύο  εργατριών  (Βακαλοπούλου  και 
Κοκορίκου) από 1ης Αυγούστου στις Εστίες παρασκευής γάλακτος 
και  φαγητού,  με  μηνιαίου  μισθό   30.000  δρχ.  και  παράλληλη 
χορήγηση  ποσότητας  τροφίμων  ανάλογης  με  τη  χορηγούμενη 
στους άλλους υπαλλήλους. 
5) Εγκρίνει την πρόσληψη ενός εργάτη που θα χρησιμοποιηθεί στις 
Εστίες παρασκευής γάλακτος και φαγητού. 
6)  Εγκρίνει  την  πρόσληψη  της  Μαρίας  Αγγελέτου  από  1ης 
Αυγούστου ως υπεύθυνης της  παρασκευής γάλακτος και φαγητού, 
με μηνιαίο μισθό 60.000 δρχ. και παράλληλη χορήγηση ποσότητας 
τροφίμων ανάλογης με τη χορηγούμενη στους άλλους υπαλλήλους. 
7)  Ορίζει  σε  30.000  δρχ.  το  ποσό  του  μισθώματος  που  θα 
καταβάλλεται  μηνιαίως  στον  ιδιοκτήτη  Δημήτριο  Ανδριανόπουλο 
για  τα   50  τραπέζια  που  χρησιμοποιούνται  στο  Εστιατόριο 
«Παλλάς». 
8) Αποφασίζει τη διενέργεια ελέγχου των δικαιολογητικών εξόδων 
ταμείου μηνών Ιουνίου και Ιουλίου από το σύμβουλο  Κωνσταντίνο 



Επιτροπή Χαλκίδας Βρεφικών - Παιδικών συσσιτίων / Προστασίας Παιδιού Δ.Ε.Σ. - Βιβλίο πρακτικών (1943-1944)

Αριθμός Ημερομηνία Περίληψη
Ρεντίφη. 
9)  Καθορίζει  τη  μηνιαία  αμοιβής  του  κ.  Θ.  Παναγιωτόγλου  σε 
90.000 δρχ. για την καθημερινή μεταφορά των τροφίμων από την 
αποθήκη στις  εστίες  παρασκευής  και  τη  μεταφορά των λεβήτων 
φαγητού στα Εστιατόρια.

16 1943.09.02 16/2-9-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού 
1)  Εγκρίνει το λογαριασμό εξόδων 1.476.000 δρχ. για τη μεταφορά 
1443½ οκάδων λαδιού από Κύμη - Οξύλιθο. 
2)  Ορίζει  την  αποζημίωση των υπαλλήλων  Ν.  Καθαροσπόρη και 
Αντωνίου  Παπαδόγιαννη  σε  25.000  δρχ.  που  θα  καταβληθεί 
ανάλογα στους δικαιούχους για την παραλαβή λαδιού. 
3)  Αποφασίζει τη διάθεση 150 οκάδων από το παραληφθέν λάδι 
στα Παιδικά Συσσίτια Ν. Αρτάκης σε τιμή κόστους. 
4)  Εγκρίνει  την  πρόσληψη του κ.  Αντωνίου Γυφτόδημου  από  1ης 

Σεπτεμβρίου  ως  υπαλλήλου,  με  μηνιαίο  μισθό  60.000  δρχ.  και 
παράλληλη  χορήγηση  ποσότητας  τροφίμων  ανάλογης  με  τη 
χορηγούμενη  στους  άλλους  υπαλλήλους  και  του  αναθέτει 
προσωρινά  τη  διαχείριση  της  αποθήκης  λόγω  αναχώρησης  της 
αποθηκαρίου Ιωάννας Καπνίση. 
5) Αποφασίζει την πρόσληψη του Ηλία Κασμά ως υπαλλήλου στη 
θέση του παραιτηθέντος  κ.  Αντωνίου Παπαδόγιαννη,  με  μηνιαίο 
μισθό 60.000 δρχ. και παράλληλη χορήγηση ποσότητας τροφίμων 
ανάλογης με τη χορηγούμενη στους άλλους υπαλλήλους.
6) Αποφασίζει να εξακολουθήσουν ανελλιπώς οι Παιδικές Διανομές 
ανά δεκαήμερο και καθορίζει την ατομική μερίδα σε 250 δράμια 
για το πλιγούρι και 300 δράμια για τα όσπρια.
7) Αποφασίζει την αποστολή εγγράφου προς την Κ.Ε.Δ.Ε.Σ.Χ. με το 
οποίο  θα  ζητείται  η  παρακράτηση  των  κουπονιών  με 
πλαστογραφημένη υπογραφή και εκείνων που έχουν άλλο αριθμό 
από  τον  προβλεπόμενο  αρ.  7  που  εντοπίσθηκαν  στα 
προσκομισθέντα από τον παντοπώλη Πολ. Πολιτάκη.
Αποφασίζει  επίσης  τη  σύσταση  επιτροπής  «διά  την  από  κοινού  
ενέργειαν  ανακρίσεων  διοικητικών  διά  την  εξεύρεσιν  των  
υπευθύνων  μετά  δε  το  πόρισμα  των  ανακρίσεων  ληφθώσι  τα  
ενδεικνυόμενα  μέτρα»  και  αναθέτει  τις  σχετικές  ενέργειες  στον 
έφορο  Σωτήρη  Παπαστρατή.  Η  Επιτροπή  επιφυλάσσεται  να 
αποφασίσει για την ενοχή του παντοπώλη Πολ. Πολιτάκη μετά την 
διενέργεια της ανάκρισης. 
8) Εγκρίνει τη χορήγηση για τις ανάγκες των Παιδικών Συσσιτίων 
1.001 οκάδων ζυμαρικών, 800 οκάδων φασολιών και 500 οκάδων 
πλιγουριού.
9)  Απο0φασίζει  τα  περισσεύματα  από  τις  διανομές  τρόφιμα  να 
επιστρέφονται από τους παντοπώλες στην αποθήκη των Παιδικών 
Συσσιτίων  και  όχι  στην  αποθήκη  Διανομών  με  παράλληλη 
γνωστοποίηση στην Κ.Ε.Δ.Ε.Σ.Χ. μετά από κάθε διανομή.
10)  Αποφασίζει  τη  χορήγηση  μηνιαίας  κανονικής  άδειας  μετ’ 
αποδοχών στην υπάλληλο Λούλα Βλαχούτσικου, λόγω μετάβασής 
της στην Αθήνα για την περίθαλψη του ασθενούς πατέρα της. 
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11)  Αποφασίζει  να  εκφρασθούν  ευχαριστίες  στην  αποχωρήσασα 
για λόγους υγείας αποθηκάριο Ιωάννα Καπνίση. 
12) Εγκρίνει την αίτηση των υπαλλήλων της Επιτροπής για αύξηση 
της μισθοδοσίας τους κατά 50% αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.

17 1943.09.25 17/25-9-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού
1) Ανακοινώνει  τη  συγχώνευση των  Παιδικών  Συσσιτίων  με  τα 
Λαϊκά Συσσίτια Χαλκίδας από την 1η Οκτωβρίου 1943. Αποφασίζει 
την  απόσπαση στα Λαϊκά Συσσίτια Χαλκίδας των υπαλλήλων της 
Επιτροπής Ηλία Κοσμά, Μαρίας Αγγελέτου, Αντωνίου Γυφτόδημου, 
Αχιλλέα  Αυλωναρίτη,  Αργυρώς  Δαύκου,  Γεωργίας  Σπανού  και 
Δέσποινας  Καμπουροπούλου,  οι  οποίοι   από  1ης Οκτωβρίου  θα 
μισθοδοτούνται από το ταμείο Λαϊκών Συσσιτίων Χαλκίδας 
2) Αποφασίζει την αύξηση σε 200.000 δρχ.  του καταβαλλόμενου 
στον Κ.  Τρέμπελη μισθώματος για τα καθίσματα και τα τραπέζια 
που χρησιμοποιούνται στα Εστιατόρια. 
3) Αποφασίζει την  αύξηση της  μισθοδοσίας των υπαλλήλων της 
Επιτροπής κατά 100% από 1ης Σεπτεμβρίου και ορίζει το μισθό του 
προϊσταμένου  των  γραφείων  Ν.  Καθαροσπόρη  σε  350.000  δρχ. 
μηνιαίως.
4) Εγκρίνει την ενέργεια του γραφείου προς την Αγροτική Τράπεζα 
για χορήγηση 15 κιβωτίων γάλακτος από τα 38 αφιχθέντα για το 
Βρεφικό Σταθμό της Νέας Αρτάκης.

18 1943.10.15 18/15-10-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού 
1) Εγκρίνει  τον  τριπλασιασμό  της  μηνιαίας  τιμής  διάθεσης  του 
γάλακτος για την κάλυψη των εξόδων του Γραφείου. 
2)  Εγκρίνει  την  κατ’  οκά  αύξηση  της  τιμής  των  τροφίμων  στις 
Παιδικές Διανομές σε 500 δρχ., ορίζει την αμοιβή των πρατηρίων σε 
75 δρχ. κατ’ οκά, ενώ οι υπόλοιπες 125 δρχ. θα κρατούνται  για την 
κάλυψη των αναγκών του Γραφείου. 
3)  Εγκρίνει  τη  διενέργεια  δημοπρασίας  για  την  εκποίηση  400 
χάρτινων κουτιών. 
4) Δεν εγκρίνει την αντικατάσταση του υπαλλήλου Α. Μπούκου με 
τον  αδερφό  του  και  επιφυλάσσεται  για  το  διορισμό  νέου 
υπαλλήλου σε περίπτωση απομάκρυνσης του Α. Μπούκου από τη 
θέση του.
5) Εγκρίνει την αποστολή εγγράφου προς τις Επιτροπές Βρεφικών 
Σταθμών της  υπαίθρου  σχετικά  με  την  παρατηρηθείσα   πώληση 
γάλακτος του Ερυθρού Σταυρού στην ελεύθερη αγορά.

19 1943.11.09 19/09-11-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού 
1)  Απορρίπτει  αίτηση  του  κ.  Καλλέργη  για  τη  χορήγηση 
απαρασκεύαστου γάλακτος σε βρέφος,  επικαλούμενη την με αρ. 
43/2489 σχετική εγκύκλιο του Κέντρου.
2)  Αποδέχεται  την  αίτηση  του  υπαλλήλου  των  γραφείων  Α. 
Μπούκου για την έγκριση 15ήμερης άδειας. 
3)  Αποδοχή της αίτησης της υπαλλήλου των Εστιών παρασκευής 
γάλακτος  Ν.  Ιωαννίδου  για  αύξηση  της  μισθοδοσίας  της  και 
καθορίζει τη μηνιαίας αμοιβή της σε 300.000 δρχ. 
4) Εγκρίνει την αύξηση του μηνιαίου μισθώματος της αποθήκης του 
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Βρεφικού Σταθμού σε 15.000 δρχ. αναδρομικά από 1ης Αυγούστου. 
5) Ορίζει το μηνιαίο μίσθωμα για τα τραπέζια και τα καθίσματα που 
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των Γραφείων της Επιτροπής, του 
Ιατρείου  και  των  Εστιών  παρασκευής  και  διανομής  γάλακτος  σε 
2.000 δρχ. για κάθε τραπέζι και 1.000 δρχ. για κάθε κάθισμα.
6)  Εγκρίνει  τη  διάθεση  διαφόρων  ειδών  τροφίμων  στα  Λαϊκό-
παιδικά Συσσίτια αντί 500 δρχ. κατ’ οκά . 
7)  Εγκρίνει  την αύξηση της τιμής διάθεσης του γάλακτος από το 
Δεκέμβριο και μετά ως εξής:
Α΄ κατηγορία (γνωστοί έμποροι - βιομήχανοι): 20.000 δρχ.
Β΄ κατηγορία (δημόσιοι κ.λπ. υπάλληλοι): 10.000 δρχ.
Γ΄ κατηγορία (εργάτες): 5.000 δρχ.
Δ΄ κατηγορία (ορφανά): δωρεάν
8) Εγκρίνει την αύξηση της τιμής διάθεσης των τροφίμων μέσω των 
Παιδικών Διανομών από 500 σε 600 δρχ. 
9)  Εγκρίνει  τη  διενέργεια  δημοπρασίας  «διά  την  εκποίησιν  των  
εναπομεινάντων ειδών του Λαχείου».

20 1943.11.13 20/13-11-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού 
1)  Ακυρώνει   προηγούμενη απόφαση (πρακτικό με αριθ.  19)  για 
αύξηση  της  τιμής  διάθεσης  του  γάλακτος,  οι  τιμές  του  οποίου 
παραμένουν  για  το  μήνα  Δεκέμβριο  στο  επίπεδο  του 
προηγούμενου μήνα και αυξάνονται  από το μήνα Ιανουάριο 1944. 
2) Εγκρίνει την  αύξηση της μισθοδοσίας του προσωπικού λόγω των 
δυσχερών επισιτιστικών συνθηκών ως εξής:
- Ιωάννης Σούλας: 600.000 δρχ.
- Νικόλαος Καθαροσπόρης: 500.000 δρχ.
- Γεώργιος Σωτηρίου: 500.000 δρχ.
- Γεώργιος Πριόνας: 500.000 δρχ.
- Νίτσα Ιωαννίδου: 500.000 δρχ.
- Λούλα Βλαχούτσικου: 500.000 δρχ.
Εγκρίνει  τη  χορήγηση  επιπλέον  ποσού  στον  υπάλληλο  Γεώργιο 
Σωτηρίου για την πρόσθετη εργασία του. Αποφασίζει την καταβολή 
της  αύξησης  αναδρομικά  από  1ης Οκτωβρίου  1943,  εφόσον  το 
Ταμείο  της Επιτροπής είναι σε θέση να την καταβάλει.

21 1943.12.11 21/11-12-1943. Η Επιτροπή Προστασίας Παιδιού 
1) Προσλαμβάνει την Αικατερίνη Βούλγαρη, αδελφή του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού και διπλωματούχο επισκέπτρια, στο Ιατρείο της 
Επιτροπής,  κατόπιν  αίτησής  της,  από  1ης Δεκεμβρίου  με  μηνιαίο 
μισθό 500.000 δρχ. και 6 οκάδες τροφίμων από τα υπάρχοντα. 
2)   Αυξάνει  την  τιμή διάθεσης των τροφίμων της Επιτροπής στα 
Λαϊκο-παιδικά Συσσίτια από 200 σε 300 δρχ. επιπλέον του κόστους 
κατ’ οκά. 
3)  Αποφασίζει  την  αύξηση  των  μισθωμάτων  των  αποθηκών 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο.  
4) Αποδέχεται την αίτηση της καθαρίστριας Γ. Λαδά «αιτουμένης  
μικρού  μισθώματος  διά  την  εργασίαν  της»  και  αποφασίζει  τη 
χορήγηση ποσού 50.000 μηνιαίως. 
5) Αποφασίζει την πλήρη εξόφληση  χρέους της Επιτροπής προς τον 
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Βασ. Ευσταθίου το συντομότερο δυνατό. 

22 1943.12.30 22/30-12-1943. Η Επιτροπή Βρεφικών - Παιδικών Συσσιτίων 
1)  Μετά  από  προφορικές  παρακλήσεις  του  υπαλληλικού 
προσωπικού του Γραφείου εγκρίνει  την καταβολή δέκατου τρίτου 
μισθού,  «ως  δώρου  διά  τας  εορτάς  και  ειδικότερον  λόγω  των  
δυσχερεστάτων οικονομικών και επισιτιστικών συνθηκών».

23 1944.01.08 23/8-1-1944. Η Επιτροπή Βρεφικών - Παιδικών Συσσιτίων 
1) Αποφασίζει την ανασυγκρότηση του Γραφείου και των Τμημάτων 
της  Επιτροπής,  μετά  από  την   παραίτηση  του  υπαλλήλου  του 
Γραφείου Ν. Καθαροσπόρη ως εξής:
- Γραφείο Επιτροπής

Γεώργιος Σωτηρίου: προϊστάμενος
-  Ιατρείο

Ιωάννης Σούλας: ιατρός
Αικατερίνη Βούλγαρη: νοσοκόμος – επισκέπτρια αδελφή

- Γραφείο Βρεφικού Σταθμού
Γεώργιος  Πριόνας:  μητρώα,  έκδοση  δελτίων  γάλακτος, 
εγγραφές κ.λπ.
Λούλα  Βλαχούτσικου:  αποθήκη  Βρεφικού  Σταθμού, 
εισπράξεις γάλακτος

- Εστίες διανομών
Νίτσα  Ιωαννίδου:  παραλαβές,  Παρασκευή,  προϊσταμένη 
διανομής

2)  Εγκρίνει την αποστολή έκθεσης στο Κέντρο για την κίνηση της 
αποθήκης  κατά  το  παρελθόν,  καθώς  και  την  αποστολή  έκθεσης 
κίνησης μηνιαίως. 
3) Εγκρίνει τη μηνιαία σύνταξη και υποβολή από το λογιστή στην 
Επιτροπή του Δελτίου Κίνησης Ταμείου για έλεγχο και θεώρηση.
4)  Εγκρίνει  τη  μηνιαία  αποστολή  στο  Κέντρο  Δελτίου  Κίνησης 
Ιατρείου.
Στη  συνέχεια,  ο  Μητροπολίτης  ανακοινώνει  ότι  ανέθεσε  στο 
λογιστή  της  Κ.Ε.Δ.Ε.Σ.Χ.  τη  διενέργεια  ελέγχου  στα  βιβλία 
Διαχείρισης,  το  αποτέλεσμα  του  οποίου  θα  διαβιβασθεί  στην 
Επιτροπή εμπιστευτικά.

24 1944.01.31 24/31-1-1944.  Η Επιτροπή Βρεφικών - Παιδικών 
1) Μετά από έγγραφο  των Λαϊκών Συσσιτίων Χαλκίδας σχετικά με 
την  αδυναμία  να  διαθέτουν  στο  εξής  καύσιμη  ύλη  για  την 
παρασκευή του γάλακτος και της κρέμας του Βρεφικού Σταθμού, 
αποφασίζει από τις  7-2-1944 τη διανομή γάλακτος και σιμιγδαλιού 
απαρασκεύαστων, διότι τα έσοδα της Επιτροπής δεν επαρκούν για 
την αγορά καύσιμης ύλης καθημερινά. 
2)  Αποφασίζει  την  αύξηση  της   μισθοδοσίας  των  υπαλλήλων 
κατόπιν παρακλήσεων του προσωπικού για την εξομοίωσή της με 
αυτή  του  προσωπικού  της  Κ.Ε.Δ.Ε.Σ.Χ.  και  καταβολή  της 
αναδρομικά από 1/1/1944.
- Ιωάννης Σούλας: 900.000 δρχ.
- Γ. Σωτηρίου: 900.000 δρχ.
- Γ. Πριόνας: 750.000 δρχ.
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- Αικατερίνη Βουλγαρη: 750.000 δρχ.
- Νίτσα Ιωαννίδου: 750.000 δρχ.
- Λούλα Βλαχούτσικου: 750.000 δρχ.

25 1944.02.04 25/4-2-1944. Η Επιτροπή Βρεφικών - Παιδικών Συσσιτίων 
Μετά  από  ανάγνωση  του  με  αριθ.  840/3-2-1944  εγγράφου  του 
Νομάρχη Δ.  Λιάκου με το οποίο ζητείται  η απομάκρυνση της κας 

Καπνίση,  συζύγου  του  Νότη  Καπνίση  λόγω  «αναμίξεως  του  
συζύγου  της  μεταξύ  των  αναρχικών  στοιχείων  εις  την  κατά  της  
πατρίδος ανατρεπτικήν κίνησιν»,   προς αποφυγή δυσχερειών και 
παρεξηγήσεων  αποφασίζει  να  ζητήσει  από  την  κ.  Καπνίση  να 
απόσχει  από τα καθήκοντά της ως εφόρου στην  Παρασκευή και 
διανομή γάλακτος και εκφράζει τις ευχαριστίες της προς αυτήν για 
τις πολύτιμες υπηρεσίες και το έργο της στον Βρεφικό Σταθμό όπου 
επέδειξε θερμό ζήλο. Η Επιτροπή αποφασίζει να εκφράσει γραπτώς 
τις  ευχαριστίες  της  προς  την  κ.  Καπνίση,  η  οποία,  μετά  από 
ενημέρωσή της για τα πιο πάνω, αποδέχεται να απόσχει από τα 
καθήκοντά της και  να παραδώσει την  υπηρεσία στη διορισθείσα 
από την Επιτροπή έφορο κ. Λυκίδου.

26 1944.04.02 26/2-4-1944. Η Επιτροπή Βρεφικών - Παιδικών Συσσιτίων 
1) Αποδέχεται τις παρατηρήσεις του Προέδρου για την εργασία στο 
Βρεφικό Σταθμό. 
2)  Εγκρίνει  τις  υποδείξεις  που  περιέχονται  στην  έκθεση  του 
προϊσταμένου του Γραφείου «περί  του  εν  γένει  συστήματος  και  
λειτουργίας του Βρεφ. Σταθμού». 
3) Εγκρίνει την  αύξηση των αποδοχών του προσωπικού σε χρήμα 
και  σε  είδος,   ώστε  να  εξομοιωθούν  με  τις  αποδοχές  των 
συναδέλφων τους της Κ.Ε.Δ.Ε.Ε.Σ.  
4) Αποφασίζει τη μισθοδοσία της εφόρου του Βρεφικού Σταθμού κ. 
Λυκίδου με 1.150.000 δρχ. και μερίδα τροφίμων μηνιαίως.
5) Αποφασίζει την πρόσληψη του Αντ. Ζορμπαλά ως αποθηκάριου 
του Βρεφικού Σταθμού σε αντικατάσταση της Λούλας Βλαχούτσικου 
με μισθό 750.000 δρχ. και μερίδα τροφίμων μηνιαίως. 
6)  Αποφασίζει  την  παροχή  μηνιαίου  χρηματικού  βοηθήματος 
600.000 δρχ. στις εθελόντριες βοηθούς του Κέντρου Διανομών Ηρώ 
Βλαχούτσικου, Παναγ. Κορδώνη και Ελένη Ανέστη. 
7)  Εγκρίνει  την   αύξηση  των  αποδοχών  του   προσωπικού  σε 
τρόφιμα κατά μία οκά από τον Απρίλιο του 1944. 
8) Τακτοποιεί οριστικά τις αποδοχές των υπαλλήλων του Γραφείου 
και του Βρεφικού Σταθμού βάσει σχετικών εγγράφων του Κέντρου, 
ώστε τον Απρίλιο να διπλασιασθεί ο μισθός τους με προσθήκη και 
του επιδόματος ακρίβειας ζωής 1.000.000 δρχ. Ο βασικός μισθός 
ορίζεται ως εξής:
- Γεώργιος Σωτηρίου: 550.000 δρχ.
- Ιωάννης Σούλας: 550.000 δρχ.
- Σοφία Λυκίδου: 450.000 δρχ.
- Γεώργιος Πριόνας: 450.000 δρχ.
- Νίτσα Ιωαννίδου: 450.000 δρχ.
- Αικατερίνη Βούλγαρη: 450.000 δρχ.
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-Αντώνιος Ζορμπαλάς: 250.000 δρχ.
 9) Εγκρίνει την αύξηση σε 150.000 δρχ. του μηνιαίου μισθώματος 
που χορηγείται στον Κ. Τρέμπελη για 8 τραπέζια και 8 καθίσματα. 
10) Αναθέτει προσωρινά καθήκοντα ταμία στο μέλος της Επιτροπής 
Αθαν. Τσάλα, με δικαίωμα υπογραφής ενταλμάτων πληρωμής και 
γραμματίων  είσπραξης  με  την  προσυπογραφή  του  λογιστή  της 
επιτροπής Γεωργίου Σωτηρίου.

27 1944.04.12 27/12-4-1944. Η Επιτροπή Βρεφικών - Παιδικών Συσσιτίων 
1) Ανακοινώνει την έγκριση του διορισμού του Δημ. Μισύρη από το 
Κέντρο ως μέλους της Επιτροπής.
2)  Αποφασίζει  να  αρχίσει  το  συντομότερο  δυνατό  η 
προπαρασκευαστική εργασία, ώστε να καταστεί δυνατή η διανομή 
παρασκευασμένου γάλακτος από το Μάιο.
3)  Αποφασίζει  την  αύξηση  των  μηνιαίων  μισθωμάτων  των 
αποθηκών, των τραπεζιών και των καθισμάτων από τον Μάρτιο.
- Μίσθωμα 1ης αποθήκης (Σ. Διαμαντίδου): 300.000 δρχ.
- Μίσθωμα 2ης αποθήκης (Σ. Διακομιχάλης): 200.000 δρχ.
- Καρέκλες – τραπέζια (Κ. Τρέμπελης): 500.000 δρχ.
4)  Αποφασίζει  την  καταβολή  μισθώματος  100.000  δρχ.  στον  κ. 
Γρυμπογιάννη για το Μάρτιο 1944.
5) Αποφασίζει την αύξηση της μηνιαίας τιμής των δελτίων γάλακτος 
ανά κατηγορία από τον Μάιο ως εξής:
Α΄ κατηγορία (έμποροι - επιχειρηματίες): 200.000 δρχ.
Β΄ κατηγορία (υπάλληλοι): 100.000 δρχ.
Γ΄ κατηγορία (εργάτες - ορφανά): 60.000 δρχ.
6) Εγκρίνει την αύξηση των αποδοχών του προσωπικού σύμφωνα 
με το υπ’ αριθ. 35/6871 24-3-44 του Κέντρου και συγκεκριμένα του 
επιδόματος ακρίβειας κατά 100%, σε 2.000.000 δρχ. μηνιαίως από 
15-3-44.

28 1944.04.22 28/22-4-1944. Η Επιτροπή Βρεφικών - Παιδικών Συσσιτίων
1) Αποφασίζει, κατόπιν αιτήσεων που υποβλήθηκαν, την πρόσληψη 
13  γυναικών  ως  έκτακτου  προσωπικού  για  την  παρασκευή  και 
διανομή  γάλακτος,  με  μισθό  1.000.000  δρχ.  μηνιαίως. 
Προσλαμβάνονται οι εξής:
- Παναγιώτα Κορδώνη,
- Ελένη Ανέστη,
- Θάλεια Τρέμπελη,
- Παναγιώτα Τσιριγώτη,
- Ρούλα Χαραλάμπους,
- Χριστίνα Πανταζή,
- Ευφροσύνη Μπισίλια,
- Ελένη Βοζίκη,
- Μέλπω Δέσπου,
- Νιόβη Γούτου,
- Αλκμήνη Χουρμουζιάδου,
- Αρχοντούλα Πράγια,
- Σοφία Εμμανουήλ.
2) Αποφασίζει την πρόσληψη τακτικής υπαλλήλου (Βλαχούτσικου) 
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στο Κέντρο Παρασκευής - Διανομής με βασικό μισθό 150.000 δρχ. 
μηνιαίως και κανονική μερίδα τροφίμων.
3) Αποφασίζει την παύση χορήγησης βοηθημάτων στο εθελοντικό 
προσωπικό από τις 30/4/1944. 
4) Αποφασίζει για τις αποδοχές του προσωπικού κατόπιν σχετικών 
εγγράφων του Κέντρου ως εξής:
α) Αύξηση χορηγούμενης ποσότητας τροφίμων  από 7 σε 8 οκάδες 
κατά μήνα.
β)  Χορήγηση  επιδόματος  οικογενειακών  βαρών  300.000  δρχ. 
μηνιαίως «και κατά βάρος». Δικαιούχοι:
-  Γεώργιος  Σωτηρίου,  «ως  μόνος  υιός  μητρός  εν  χηρεία  
διατελούσης».
- Ιωαννίδου Νίτσα, «ως προστάτης ενός υιού ορφανού πατρός».
- Αικατερίνη Βούλγαρη, για τον ίδιο λόγο.
γ)  Χορήγηση  μερίδας  τροφίμων  3  οκάδων,  επιπλέον  του 
επιδόματος οικογενειακών βαρών. 
δ)  Χορήγηση  επιπλέον  αποδοχών  15  ημερών  στο  μόνιμο  και 
έκτακτο προσωπικό για τις εορτές του Πάσχα.
5)  Αποφασίζει  τη   χορήγηση έκτακτου βοηθήματος 600.000 δρχ. 
στις εθελόντριες βοηθούς του Κέντρου Παιδικών Διανομών Μαρία 
Βοζίκη και Ευφροσύνη Μπισίλια  για τις εορτές του Πάσχα.

29 1944.06.10 29/10-6-1944. Η Επιτροπή Βρεφικών - Παιδικών Συσσιτίων
1) Αποφασίζει  τη διάθεση τροφίμων για τα Παιδικά Συσσίτια με 
επιβάρυνση  50%  επί  του  κόστους,  για  την  κάλυψη  μέρους  των 
εξόδων του Γραφείου της Επιτροπής και του Ιατρείου.
2) Εγκρίνει τη διάθεση για το μήνα Ιούλιο των δελτίων γάλακτος με 
επιβάρυνση ανά κατηγορία ως εξής:
Α΄ κατηγορία: 300.000 δρχ.
Β΄ κατηγορία: 200.000 δρχ.
Γ΄ κατηγορία: 100.000 δρχ.
3)  Κατόπιν εγγράφου των Λαϊκο-παιδικών Συσσιτίων,  αποφασίζει 
την καταβολή ολόκληρου του ποσού της αξίας των καυσοξύλων που 
καταναλώνονται στο Βρεφικό Σταθμό για την παρασκευή γάλακτος. 
4)  Αποφασίζει  τα  κιβώτια  σούπας  των  διανομών  του  1943  και 
εκείνων  του  1944  έως  τον  Απρίλιο  να  διατεθούν  στα  Παιδικά 
Συσσίτια για εκποίησή τους «διά την κατά περίπου εξόφλησιν των  
παρά του Βρεφ. Σταθμού χρησιμοποιηθέντων καυσοξύλων διά τας  
παρασκευάς του γάλακτος μέχρι 14 Μαΐου 1944».
5)  Αποδέχεται  αίτηση  του  Κ.  Τρέμπελη  και  αυξάνει  το  μηνιαίο 
μίσθωμα τραπεζιών και καθισμάτων σε 1.000.000 δρχ.
6) Αποφασίζει την πρόσληψη της υπαλλήλου της Κ.Ε.Δ.Ε.Σ Βούλας 
Νάνου με το βαθμό Γραμματέως Β’ με τις ανάλογες αποδοχές σε 
χρήμα και τρόφιμα από 1ης Ιουλίου 1944.
 7) Αποφασίζει την πρόσληψη τριών βοηθών του Κέντρου Διανομών 
του Ερυθρού Σταυρού,  σε  αντικατάσταση των έκτακτων βοηθών 
που παραιτήθηκαν. Προσλαμβάνονται οι εξής:
-  Αλκμήνη Χουρμουζιάδου,
- Σοφία Εμμανουήλ,



Επιτροπή Χαλκίδας Βρεφικών - Παιδικών συσσιτίων / Προστασίας Παιδιού Δ.Ε.Σ. - Βιβλίο πρακτικών (1943-1944)

Αριθμός Ημερομηνία Περίληψη
- Θ. Σκεμπέ, 
- Ελένη Ανέστη,
- Κ. Σκλαβούνου.
8) Εγκρίνει τη χορήγηση χρηματικού ποσού 10.000.000 δρχ. στον 
υπάλληλο του Βρεφικού Σταθμού Γ. Πριόνα για έξοδα μετάβασής 
του στην Αθήνα.
9)  Εγκρίνει  την  αύξηση  του  επιδόματος  ακρίβειας  ζωής  του 
υπαλληλικού  προσωπικού  της  Επιτροπής  από  2.000.000  σε 
10.000.000 δρχ. και του οικογενειακού επιδόματος από 300.000 σε 
600.000  δρχ.,  σύμφωνα  με  τα  όσα  καθορίζουν  έγγραφα  του 
Κέντρου.

30 1944.06.28 30/28-6-1944. Η Επιτροπή Βρεφικών - Παιδικών Συσσιτίων 
1)  Εγκρίνει  την  πρόσληψη  του  εργάτη  Ανδρέα  Φιλοηλία  ως 
έκτακτου  εργαζόμενου  ασχολούμενου  στο  άνοιγμα  των  κουτιών 
του  γάλακτος  στο  Κέντρο  με  3.000.000  δρχ.  μηνιαίως  από  1ης 

Ιουνίου. 
2) Γνωστοποιεί έγγραφο του Κέντρου σχετικά με τον καθορισμό της 
«δυνάμεως των  γαλακτοδοτουμένων του  βρεφικού μας  Σταθμού  
εις  1.110  βρέφη  και  παιδία  αντί  των  μέχρι  σήμερον  
γαλακτοδοτουμένων 2.500 περίπου» και αποφασίζει την αποστολή 
σχετικού εγγράφου στο Κέντρο «επεξηγούντος τόσον την δύναμιν  
του βρεφικού μας Σταθμού, όσον και τας υγιεινάς και επισιτιστικάς  
ανάγκας του βρεφοπαιδικού κόσμου της πόλεώς μας».
3)  Εγκρίνει  τον  εξαπλασιασμό  του  μισθού  του  υπαλληλικού 
προσωπικού.  4)  «Λόγω  του  επικινδύνου  της  επεκτάσεως  της  
δυσεντερίας  και  της  παντελούς  ελλείψεως  ορύζης  εις  την  
ελευθέραν  αγοράν  και  της  ως  εκ  τούτου  δημιουργηθείσες  
σοβαροτάτης  καταστάσεως  διά  τον  βρεφοπαιδικόν  κόσμον  της  
πόλεως  μας,  σημειωθέντων  ήδη  και  των  πρώτων  θυμάτων»,  
αποφασίζει  να  διαθέσει  100  οκάδες  ρύζι  από  το  απόθεμα  των 
Παιδικών Συσσιτίων για τα πάσχοντα βρέφη και παιδιά της πόλης 
βάσει  ιατρικών συνταγών «κατά  μερίδα 60 δραμίων δι’  έκαστον  
πάσχοντα».

31 1944.07.12 31/12-7-1944. Η Επιτροπή Βρεφικών - Παιδικών Συσσιτίων 
1) Κατόπιν εγγράφου του Κέντρου προς το Γραφείο της Επιτροπής, 
με  το  οποίο  ζητούνται  πληροφορίες  και  εξηγήσεις  για  θέματα 
διαχειριστικής  φύσης,  εγκρίνει  την  επείγουσα  αποστολή  στην 
Αθήνα  του  προϊστάμενου  του  Γραφείου  «εντελλομένου  ρητώς 
όπως επεξηγήση εις το Κέντρον όλην την κατάστασιν του Γραφείου  
και των υπηρεσιών της Επιτροπής και επιτύχη την άπαξ διά παντός  
ενημέρωσίν του με το πνεύμα και τις αντιλήψεις της εκεί Κεντρικής  
υπηρεσίας». Μετά την επιστροφή του από την Αθήνα οφείλει να 
υποβάλει εξοδολόγιο για έγκριση από την Επιτροπή.
2)  Αποφασίζει  να  αποστείλει  έγγραφο  στην  Αθήνα,  στον  εκεί 
διαμένοντα Μητροπολίτη Χαλκίδας και Πρόεδρο της Επιτροπής με 
την παράκληση να ενεργήσει κι αυτός στο Κέντρο για την ευόδωση 
των ζητημάτων της Επιτροπής.

32 1944.07.22 32/22-7-1944.  Κατά  τη  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Βρεφικών  - 
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Παιδικών  Συσσιτίων,  ο  προϊστάμενου  του  Γραφείου  καλείται  να 
αναφέρει τις ενέργειές του στο Δ.Ε.Σ. στην Αθήνα και τις εντολές 
που έλαβε από το Κέντρο. Σύμφωνα με αυτές, είναι απαραίτητη η 
πρόσκληση σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής των μελών της Αγ. 
Λεμπέση  και  Ι.  Παπαστρατή.  Στη  συνέχεια,  ο  προϊστάμενος 
αναφέρει τις απόψεις  του Δ.Ε.Σ. για την εργασία της Επιτροπής εν 
αναμονή  και  της  επιθεώρησης  του  Γραφείου  από  ουδέτερους 
αντιπροσώπους. Το μέλος της Επιτροπής Αθ. Τσάλας ανακοινώνει 
ότι ο απών Αγ. Λεμπέσης αποδέχεται ευχαρίστως να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στην Επιτροπή. Την πρόσκληση αποδέχεται και ο Ι. 
Παπαστρατής και εκφράζει τη λύπη του για τη μη κλήση του έως 
σήμερα στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Ο πρόεδρος δηλώνει ότι 
λόγοι  ανεξάρτητοι  της  θέλησης  της  Επιτροπής  προκάλεσαν  την 
έκτακτη απομάκρυνσή του κ. Παπαστρατή από τις εργασίες της. 
Στη  συνέχειας,  η  Επιτροπή προχωρεί  στα  θέματα  συζήτησης  και 
αποφασίζει: 
1)  Εγκρίνει τις  μηνιαίες τιμές διάθεσης των δελτίων γάλακτος ως 
εξής:
Α΄ κατηγορία: 5.000.000 δρχ.,
Β΄ κατηγορία: 3.000.000 δρχ.,
Γ΄ κατηγορία: 1.000.000 δρχ.,
Δ΄ κατηγορία: 500.000 δρχ.
και κατηγορία των εντελώς δωρεάν.
2)  Εγκρίνει  την  αύξηση  των  μηνιαίων  αποδοχών  του  έκτακτου 
προσωπικού του Κέντρου Παρασκευής και Διανομής του  Βρεφικού 
Σταθμού από 3.000.000 σε 25.000.000 δρχ.
3)  Αναβάλλει  «δι’  ευθετότερον  χρόνον»  τη  συζήτηση  για  την 
αύξηση αποδοχών του προϊστάμενου του Ιατρείου Ι.  Σούλα. 
4)  Εγκρίνει  την   αύξηση  από  τον  μήνα  Ιούλιο  του  μηνιαίου 
μισθώματος που καταβάλλεται  στον Κ. Τρέμπελη από 1.500.000 σε 
10.000.000 δρχ. για την ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών. 
5) Εγκρίνει την εκποίηση των κενών χάρτινων κουτιών γάλακτος με 
πλειοδοτικό διαγωνισμό με τιμή πρώτης προσφοράς 600.000 δρχ. 
και  συγκροτεί   Επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού 
αποτελούμενη από τους Δ. Μισύρη, Ι. Παπαστρατή και Γ. Σωτηρίου. 
6) Ορίζει το ποσό επιβάρυνσης  της διάθεσης των παιδικών τροφών 
σε 1.000.000 δρχ. κατ’ οκά επιπλέον της τιμής κόστους.
7)  Σχετικά  με  το  θέμα  της  αχρήστευσης  των  κρινόμενων  ως 
ακατάλληλων  κιβωτίων  συμπυκνωμένου  γάλακτος,  συγκροτεί 
επιτροπή από τους Δ. Μισύρη, Γ. Μαργαρίτη, διευθυντή της Εστίας 
Λασϊκών – παιδικπών Συσσιτίων και Γ. Σωτηρίου, προϊσταμένου των 
Γραφείων της Επιτροπής, η οποία θα συντάσσει και θα υπογράφει 
ειδικά  πρωτόκολλα  αχρήστευσης,  αντίγραφα  των  οποίων  θα 
υποβάλλει στο Κέντρο. 
8) Για την απαλλαγή του Γραφείου της Επιτροπής από την επιπλέον 
επιβάρυνση  για  τη  διαφύλαξη  και  διαχείριση  των  εσόδων  της 
Επιτροπής,  «του Γραφείου μη εγγυουμένου την ασφαλή φύλαξίν  
των» αναθέτει στον προϊστάμενο του Γραφείου «όπως επιτύχη την  
ταχυτέραν τακτοποίησιν της καταθέσεως απάντων των χρημάτων  
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εις το ενταύθα υποκατάστημα της Α.Τ.Ε.», ώστε από τον επόμενο 
Αύγουστο όλες οι εισπράξεις και πληρωμές να γίνονται μόνο μέσω 
της Α.Τ.Ε. 
9)  Εγκρίνει  τα  δικαιολογητικά  εξόδων  για  τη  μετάβαση  του 
προϊστάμενου της Επιτροπής στην Αθήνα, ποσού 1.900.000 δρχ..

33 1944.08.11 33/11-8-1944. Η Επιτροπή Βρεφικών - Παιδικών Συσσιτίων
1) Σχετικά με τη σύνθεση της Εφορευτικής Επτιροπής του Βρεφικού 
Σταθμού,  εγκρίνει  τον  υποβληθέντα  στο  Γραφείο  ονομαστικό 
πίνακα  γονέων  γαλακτοδοτούμενων  παιδιών  και  αναθέτει  στο 
Γραφείο  την  πρόσκληση  των  εκλεχθέντων  εντός  τριών  ημερών, 
ώστε  να  αναλάβουν  καθήκοντα  το  δεύτερο  δεκαπενθήμερο  του 
Αυγούστου.   Σε  ό,τι  αφορά τον καθορισμό των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων  των  μελών  της  Εφορευτικής  Επιτροπής  και  την 
εναρμόνισή  τους  με  το  σύστημα  εργασίας  του  Κέντρου 
Παρασκευής  -  Διανομής  του  Βρεφικού  Σταθμού,  αναθέτει  στο 
Γραφείο την εκπόνηση ειδικού κανονισμού, που θα υποβληθεί για 
έγκριση στην Ολομέλεια της Επιτροπής.
2)  Εγκρίνει  τον  πλειοδοτικό διαγωνισμό εκποίησης  500 κιβωτίων 
γάλακτος  και  τις  μετέπειτα  πραγματοποιηθείσες  τμηματικές 
εκποιήσεις.
Στη  συνέχεια,  αναθέτει  στην  ίδια  Επιτροπή  τη  διενέργεια 
πλειοδοτικού  διαγωνισμού  γα  την  εκποίηση  και  των  υπολοίπων 
χάρτινων κιβωτίων γάλακτος με τιμή εκκίνησης 2.000.000 δρχ. για 
το καθένα.
3) Για την εκποίηση κουτιών γάλακτος από λευκοσίδηρο αναθέτει 
στην προαναφερθείσα Επιτροπή την εντός 10 ημερών προκήρυξη 
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση όλων των υπαρχόντων 
στην αποθήκη κουτιών. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί 
άγονος,   η  Επιτροπή  αποφασίζει  τη  δωρεάν  διανομή  τους  στα 
βρέφη και στα παιδιά της δύναμης του Βρεφικού Σταθμού και των 
Παιδικών Συσσιτίων. 
4) Προσλαμβάνει τον Κων. Μιχαήλ ως έκτακτο ημερομίσθιο εργάτη 
για  την  καθημερινή  μεταφορά  των  βρεφικών  τροφών  από  την 
αποθήκη  του  Σταθμού  στο  Κέντρο  Παρασκευής  με  παράλληλα 
καθήκοντα  κλητήρα,  με  μισθό   30.000.000  δρχ.  μηνιαίως  και  τη 
μερίδα τροφίμων που δικαιούται. 
5)  Εγκρίνει  την  αίτηση  της  εφόρου  επί  της  παρασκευής  και 
διανομής γάλακτος Σοφίας  Λυκίδου και της χορηγεί  άδεια λόγω 
ασθενείας από 5 έως 20   Αυγούστου 1944. 

34 1944.08.18 34/18-8-1944. Η Επιτροπή Βρεφικών - Παιδικών Συσσιτίων 
1)  Αποδέχεται  την  πρόταση του Προέδρου για αναγκαία αύξηση 
των πόρων της Επιτροπής «λόγω των υπερεκτιμήσεων των εξόδων  
του Γραφείου και των υπηρεσιών του» και
α)  Εγκρίνει  το  διπλασιασμό  της  τιμής  διάθεσης  των  δελτίων 
γάλακτος από 1ης Σεπτεμβρίου 1944. 
β) Εγκρίνει τον τριπλασιασμό της τιμής επιβάρυνσης των παιδικών 
τροφών από τον ίδιο μήνα.
γ) Εγκρίνει τη διενέργεια δημοπρασιών εκποίησης όλων των κενών 
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κιβωτίων, κουτιών, χαρτόσακων κ.λπ. 
2)  Αποδέχεται  ομόφωνα  την  αύξηση  της  μισθοδοσίας  του 
προσωπικού  και  επιφυλάσσεται  να  καθορίζει  το  ύψος  της  κάθε 
μήνα. 
3) Εγκρίνει το διπλασιασμό του μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος 
στο έκτακτο προσωπικού του Κέντρου Παρασκευής - Διανομής του 
Βρεφικού Σταθμού από 1ης  Αυγούστου. 
4)  Εγκρίνει  ομόφωνα την  πρότασης  του Αθ.  Τσάλα για  σύσταση 
Εφορευτικής Επιτροπής στα Παιδικά Συσσίτια κατά το σύστημα του 
Βρεφικού Σταθμού, μετά από σχετική συνεννόηση με την υπηρεσία 
των Παιδικών Συσσιτίων.

35 1944.08.26 35/26-8-1944. Η Επιτροπή Βρεφικών - Παιδικών Συσσιτίων 
1) Αποδέχεται το αίτημα του ιατρού Ι. Σούλα να του καταβάλλεται 
κανονικός μηνιαίος μισθός από 1ης Αυγούστου. 
2)  Εγκρίνει τη δωρεάν χορήγηση 20 χάρτινων κιβωτίων γάλακτος 
στο Δημόσιο Νοσοκομείο για αποθήκευση των τροφών του. 
3)  Σχετικά  με  τη  θέση  της  εφόρου  μετά  τη  σύσταση  της 
Εφορευτικής  Επιτροπής,  αποφασίζει  «όπως  η  κ.  Σ.  Λυκίδου 
διατηρήση  την  θέσιν  της  ως  υπαλλήλου  της  Επιτροπής  
τοποθετουμένη  παρά  τη  Εφορεία  του  Κέντρου,  άνευ  ουδενός  
δικαιώματος  επεμβάσεως  εις  το  υπαλληλικόν  και  εργατικόν  
προσωπικόν  του  Κέντρου  Παρασκευής  -  Διανομής  πλην  του  
δικαιώματος  της   διενεργείας  επιτοπίου  ερεύνης  διά  την  
εξακρίβωσιν  τυχόν  γενομένων  παραβάσεων,  τις  οποίες  θα  
αναφέρει  αυθημερόν  στον  πρόεδρο».  Με  μέριμνα  του 
προϊσταμένου,  η  γραφική  εργασία  που  εκτελούσε  η  έφορος  θα 
κατανεμηθεί στους υπόλοιπους υπαλλήλους του Γραφείου,.
4)  Μετά  από  συζήτηση  για  ζητήματα  παραβάσεων  στο  Κέντρο 
Παρασκευής  -  Διανομής,  η  Επιτροπή αποφασίζει  να  κληθούν  σε 
απολογία οι εξής υπάλληλοι του Κέντρου: 
- η Νίτσα  Ιωαννίδου, προϊσταμένη, με το ερώτημα γιατί χορηγούσε 
3  μερίδες  γάλακτος  ημερησίως  στην  Κ.  Δρακουλάκη  χωρίς  το 
απαραίτητο δελτίο και χωρίς κανένα δικαιολογητικό. 
-  Νιόβη  Γούτου  με  το  ερώτημα  της  υπεξαίρεσης  τριών  μερίδων 
γάλακτος χωρίς κανένα δικαιολογητικό. 
-  Κ.  Σκλαβούνου,  έκτακτη  υπάλληλος,  με  το  ερώτημα  γιατί 
χορήγησε  σε  μία  κυρία  μία  μερίδα  γάλακτος  επιπλέον  του 
κανονικού.

36 1944.10.07 36/07-10-1944. Η Επιτροπή Βρεφικών - Παιδικών Συσσιτίων 
1) Εγκρίνει την ενέργεια του Προέδρου να παραλάβει το Γραφείο 
ποσότητα των βρεφο-παιδικών τροφών που προορίζονταν για την 
Ιστιαία  και  να  τη  διανείμει  στο  Βρεφικό  Σταθμό  και  τα  Παιδικά 
Συσσίτια.  Επειδή  η  ποσότητα του  γάλακτος  δεν  επαρκεί   για  τη 
γαλακτοδότηση όλων των κατηγοριών, η Επιτροπή αποφασίζει τη 
γαλακτοδότηση  μόνο  των  Εστιών  0-6  και  6-12,  σύμφωνα  με  τις 
σχετικές εντολές του Κέντρου. 
2) Εγκρίνει την ενέργεια του Προέδρου για την γαλακτοδότηση «εκ 
της 0-6 (Διανομή κυτίου) πασχόντων βρεφών μεγαλυτέρας ηλικίας  
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αφού απαραιτήτως προσκομίσουν Ιατρικήν βεβαίωσιν εκδιδομένην  
μόνον υπό του Ιατροπύ της Επιτροπήςκ. Σούλα».
3)  Εγκρίνει  την  αύξηση  της  τιμής  επιβάρυνσης   των  παιδικών 
τροφών σε 2.000.000 δρχ. κατ’ οκά. 
4)  Εγκρίνει  την  αύξηση  σε  300.000.000  δρχ.  του  ποσού   που 
καταβάλλεται στον Κ. Τρέμπελη ως μηνιαίο μίσθωμα τραπεζιών και 
καθισμάτων.
 5)  Εγκρίνει  τη  διενέργεια  έκτακτης  χρηματικής  είσπραξης  των 
δελτίων γάλακτος  των Εστιών 0-6 και 6-12 με τις εξής τιμές:
Α΄ κατηγορία: 200.000.000 δρχ.
Β΄ κατηγορία: 150.000.000 δρχ.
Γ΄ κατηγορία: 100.000.000  δρχ.
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