Τεκμήρια από τα αρχεία των Κοινοτήτων
Βάρης, Γαλησσά, Μάννα, Πάγου, Ποσειδωνίας, Φοίνικα, Χρούσσων
Παρουσιάζονται σε ενότητες τεκμήρια από τα αρχεία 7 κοινοτήτων Σύρου, οι οποίες από τις αρχές
της δεκαετίας του 1910 αποκτούν σταδιακά τη διοικητική τους αυτονομία από τον Δήμο Άνω Σύρου.
1. Έγγραφα και εικόνες σχετικά με τον χώρο, δομημένο και μη, όπου ευρίσκονται οι οικισμοί:
αεροφωτογραφία του Φοίνικα, διοικητικές ενώσεις ή χωρισμοί Κοινοτήτων, μνημεία, προβλήματα
ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, κοινοτικά έργα με υποχρεωτική προσωπική εργασία των κατοίκων,
απαγόρευση αμμοληψίας, οι αλλαγές που επιφέρει ο τουρισμός.
2. Ποικίλα τεκμήρια για τους ανθρώπους: πιστοποιητικά γεννήσεως, γάμου και αποβιώσεως που
συντάσσουν κυρίως ιερείς, βεβαιώσεις μαίας, βιβλία πληθυσμού, μητρώα θηλέων, δημοτολόγια,
αιτήσεις πολιτών για έκδοση πιστοποιητικών ώστε να αποδημήσουν ή σπουδάσουν, πολύτεκνοι,
Μικρασιάτες πρόσφυγες, στοιχεία για τα σχολεία των κοινοτήτων και τις εθνικές εορτές, αντιδράσεις
στον αποκλεισμό καθολικών δασκάλων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
3. Οι ασχολίες των κατοίκων: ετήσια γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή των κοινοτήτων,
ατομικές δηλώσεις για παραγόμενα γεωργικά προϊόντα και για κατοχή ζώων, επιβολή από την
κοινότητα ερανικού φόρου ανάλογα με την περιουσία καθενός για τις ανάγκες της κοινότητας,
αιτήματα εργαζομένων στο Νεώριο, ετήσιοι προϋπολογισμοί των Κοινοτήτων.
4. α. Η παρουσία του κράτους και η πολιτική στις ποικίλες μορφές της: κυβερνητικές-υπουργικέςνομαρχιακές διαταγές και εγκύκλιοι, υποχρεωτική συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις, κοινοτικές
και βουλευτικές εκλογές, αποτελέσματα, εκλογικοί κατάλογοι ανδρών και γυναικών,
πρακτικά/αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων όπου και οι τρόποι άσκησης της πολιτικής σε
τοπικό επίπεδο. β. Η στρατολογία, οι πίνακες στρατευσίμων, μητρώα αρρένων, θανόντες στους
πολέμους, αποζημιώσεις συγγενών, συλλογή ενδυμάτων και καλτσών για τους μαχόμενους
στρατιώτες, ενώσεις εφέδρων και παλαιών πολεμιστών.
5. Η δοκιμασία της Κατοχής: απαγορεύσεις των αρχών Κατοχής, απειλές για αυστηρές ποινές σε
περίπτωση σαμποτάζ στις τηλεφωνικές και τηλεγραφικές γραμμές, έλεγχος στα παραγόμενα
προϊόντα και διατρεφόμενα ζώα, οι αυξημένοι θάνατοι από την πείνα και τις στερήσεις, συνεργάτες
των κατακτητών, συνταξιοδότηση αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
6. Ποικίλα έγγραφα που αναδεικνύουν όψεις της κοινωνικής και καθημερινής ζωής ή δίνουν το
γενικότερο πλαίσιο: απαγορεύσεις στρατιωτικού διοικητή κατά τις απόκριες, προσδιορισμός ώρας
για το κλείσιμο των καφενείων, οδηγίες για την αντιμετώπιση περιπτώσεων από δαγκώματα
σκύλων, εγκύκλιος για την προστασία αρχειακού υλικού, απαγόρευση του υφυπουργού Ασφαλείας
Μανιαδάκη να μεταβούν Έλληνες στην Ισπανία κατά τη διάρκεια του εκεί εμφυλίου πολέμου,
ευχετήρια τηλεγραφήματα προέδρων κοινοτήτων για τη γέννηση βασιλοπαίδων ή τη διάσωση του
δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου από την απόπειρα δολοφονίας του, κλπ.
Αντίστοιχα με τα παραπάνω τεκμήρια, που λόγω περιορισμένου χώρου δεν κατέστη δυνατόν να
εκτεθούν, τοποθετήθηκαν κατά ενότητες στα ευρισκόμενα στον χώρο της έκθεσης ντοσιέ.

