
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΗΣ

Μ ΙΚΡΟΝΗΣΙΩΤΙΚΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ Α ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΙΩΝ*

1. Γενική προσέγγιση. Η έρευνα γύρω από τα ελληνικά μικρονήσια 
βρίσκεται ακόμη στο αρχικό της στάδιο, εάν εξαιρέσει κανείς τις ολιγά
ριθμες αξιόλογες μελέτες και κάποιες άλλες, περισσότερες αυτές, ερασι
τεχνικού ως επί το πλείστον τύπου’. Εδώ θα μας απασχολήσουν οι Πετα- 
λιοί, συστάδα νησίδων και βραχονησίδων που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά 
της Εύβοιας (στον κόλπο Πεταλιών, απέναντι και νότια από το Μαρμά- 
ρι), από την οποία τις χωρίζει πορθμός μήκους 3,5 μιλίων2.

* Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Χαλκίδας και τον Χρήστο Γεωργίου, από το Μαρμάρι, για την πολύτιμη βοήθειά τους. 
Βραχυγραφίες: ΓΑΚ, Γενικά Αρχεία του Κράτους· ΜΕΕ, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλο
παίδεια· ΕΣΥΕ, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος· ΥΥΠΝ, Υδρογραφική Υπηρεσία 
Πολεμικού Ναυτικού· ΚΕΑΚΕ, Κεντρική Έ νω σις Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος· 
ΑΕΜ, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών.

1. Αξίζει να επισημανθούν τα εξής: Μιχ. Σκανδαλίδης, Ο νησιωτικός μικρόκοσμος 
του δωδεκανησιακού Αρχιπελάγους. Νησίδες - Νησίδια (Βραχονησίδες) - Βράχοι. Γεω
γραφική, Ιστορική και Ονοματολογ ική προσέγγιση (Σαράντα δύο χάρτες εκτός κειμένου), 
Αθήνα 1994- W.S. Allen, «Καλόγερος. Μια Ατλαντίς εν μικροκόσμφ», ΕπετηρίςΕταιρεί
ας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. Γ  (1974-1977), σ. 13-98 (μερική αξιοποίηση της μελέτης, 
στο εκλαϊκευτικό άρθρο: Γ. Κούκας, «Οι καλόγεροι του Αιγαίου», Ιστορία Εικονογρα
φημένη, τχ. 277, Ιούλ. 1991, σ. 118-121)· Γ. Γιαγκάκης, Συστηματική Θεώρηση των ελληνι
κών νησιών 1951-1981, Αθήναι 1984· ο ίδιος, Το Αγαθονήσι και η Ψέριμος. Συμβολή στη 
μελέτη του οικονομικού χώρου των ακραίων μικρών πολυνήσων του Δωδεκανησιακού 
αρχιπελάγους, Αθήναι 1988· αφιέρωμα στη Γαύδο του περιοδικού Μανδραγόρας, έτος 
7ο, τχ. 20-21, Αθήνα 1999, σ. 169-202. Αν και εκλαϊκευτικού κατά βάσιν τύπου, είναι χρή
σιμα και τα εξής: Θ. Μπασγιουράκης - Αννα Καλαϊτζή, «Γαύδος “ο φάρος του νότου”», 
Ελληνικό Πανόραμα, τχ. 10, Σεπτ. 1998, σ. 20-91· οι ίδιοι, «Διαπόντια νησιά “Οι ακρίτες 
του ΐον ίου”», ό.π.,α. 122-163 και τχ. 13, καλοκαίρι 1999, σ. 90-131.

2. ΥΥΠΝ, Ναυτιλιακές οδηγίες των ελληνικών ακτών «Πλοηγός», τόμ. Γ ' , Βορειοδυ
τικές ακτές Αιγαίου πελάγους, Αθήνα 31991, σ. 20, 48-50· ΜΕΕ, τόμ. 20, έκδ. β ' ,  σ. 104· 
R.A.H. Bickford-Smith, Η Ελλάδα την εποχή του Γεωργίου ίου A ', Μετάφρ.-Εισαγωγή- 
Σχόλια Δ. Παπαδάκη, Αθήνα 1993, σ. 61.
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Οι Πεταλιοί στον χάρτη της ΥΥΠΝ  (χάρτης αρ. 412)
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Οι Πεταλιοί ανέρχονται συνολικά σε δέκα μικρονησία, από τα οποία  
τα «εξ εισίν όλοτελώς σκόπελοι»3. Το μεγαλύτερο από αυτά είναι η νησί
δα Μ εγάλο (Μεγαλόνησος, γνωστή στον τοπικό πληθυσμό και ως Ρώσ- 
σα), με έκταση 17 τετραγωνικά χιλιόμετρα (αναφέρονται επίσης 17,19, 
17,20, ακόμη και 26 τ.χ.), μήκος ακτών 48 χιλιόμετρα και μέγιστο ύψος 
371 μέτρα4. Το Μεγάλο βρίσκεται σε απόσταση 5,2 μιλίων από την άκρα 
Παξιμάδι, νοτιοδυτικό όριο του όρμου Καρύστου (στην Εύβοια)5. Η νη
σίδα έχει περίπου κυκλικό σχήμα, ενώ οι ακτές της είναι γενικώς βραχώ
δεις· μοναδική εξαίρεση αποτελεί μικρός όρμος στα βορειοανατολικά πα
ράλιά της, όπου βρίσκεται προβλήτα και μερικά σπίτια6.

Η δεύτερη σε μέγεθος νησίδα είναι το Χ ερσονήσω ν (Ξερό και Ξερονή
σι), στα βορειοανατολικά του Μεγάλου με το οποίο κάποτε ήταν ενωμένο· 
σήμερα τα χωρίζει στενός πορθμός 300 περίπου μέτρων7. Το Χερσονήσι 
εκτείνεται από βορρά προς νότον επί 1,6 μίλια, με μέγιστο πλάτος τα 
οκτώ δέκατα του μιλίου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι αυτό είναι σαφώς χα
μηλότερο, με υψόμετρο που δεν ξεπερνά τα 142 μέτρα8. Στα δυτικά παρά
λιά του υπάρχουν δύο ορμίσκοι· στον νοτιότερο από αυτούς βρίσκεται 
μικρός συνοικισμός, όπου και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου9.

Εκτός αυτών, υπάρχουν δύο μικρότερες νησίδες: ο Τράγος (Τραγονή- 
σι) και η νησίδα Φούνη. Ο Τράγος κείται στα δυτικά του Χερσονησίου 
(2,5 δέκατα του μιλίου), ενώ το Φούντι στα βορειοδυτικά του Μεγάλου (5 
περίπου δέκατα του μιλίου)10. Τα υπόλοιπα, σαφώς μικρότερα, ανήκουν

3. Ιάκ. Ραγκαβής, Ελληνικά, ήτοι περιγραφή Γεωγραφική, Ιστορική και Στατιστική της 
αρχαίας και Νέας Ελλάδος, τόμ. 3, εν Αθήναις 1854, σ. 47· Ιω. Νουχάκης, Ελληνική Χω
ρογραφία. Γεωγραφία, Ιστορία, Στατιστική πληθυσμού και αποστάσεων, εν Αθήναις 
31901, α. 158· Κ. Γουναρόπουλος, Ιστορία της νήσου Εύβοιας από των αρχαιοτήτων χρό
νων μέχρι m v  καθ'ημάς, Θεσσαλονίκη 1930, σ. 21· Θ. Παπαμανώλης, Κάρυστος. Ραφήνα 
- Πεταλιοί - Μαρμάρι (Μετά σχεδιαγραμμάτων και φωτογραφιών), Αθήναι 1954, σ. 13.

4. ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, 1955, 1961, 1963, 1981, αντίστοιχα σ. 2, 
3,3 και2· ΥΥΠΝ, ό.π., α. 48· Θ. Παπαμανιόλης, ό.π., σ. 13,16.

5. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 48.
6. Αυτ.
7. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 49· Κ Γουναρόπουλος, ό.π., σ. 21· Θ. Παπαμανώλης, ό.π., σ. 13* 

ΜΕΕ, ό.π., σ. 104· R.A.H. Bickford-Smith, ό.π., σ. 61.
8. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 49.
9. Α υτ.
10. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 49· Κ. Γουναρόπουλος, ό.π., σ. 21· Θ. Παπαμανώλης, ό.π., α. 13· 

ΜΕΕ, ό.π., σ. 104· R.A.H. Bickford-Smith, ό.π., σ. 61.
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Οι Πεταλιοί στον χάρτη της Γεωγρα
φικής Υπηρεσίας Στρατού (φύλλα: 
Ραφήνα, Κάρυστος, Πλάκα, Άκρα 
Παξιμάδι).
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Ο κόλπος Π εταλίων
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Η Λαμπερούσα

στην κατηγορία των βραχονησίδων: Λαμπερούσα  (ή Λεμπερούσα), στα 
βόρεια-βορειοδυτικά του Χερσονησίου (4,5 δέκατα του μιλίου)· Ποντικό- 
νησο, στα δυτικά του Χερσονησίου (3 δέκατα του μιλίου)· Πράσσο, στα 
βορειοανατολικά της νησίδας Φούντι (2,5 δέκατα του μιλίου)· Αυγό, στα 
δυτικά-βορειοδυτικά της Λαμπερούσας (2,5 δέκατα του μιλίου)· Μακρο- 
νήσι, στα δυτικά-νοτιοδυτικά του Αυγού (2 δέκατα του μιλίου) και, τέλος, 
Λουλούδι, ανοικτά των ανατολικών ακτών του Μεγάλου (μόλις 150 μέ
τρα)'1.

Οι Πεταλιοί, κυρίως μάλιστα το Μεγάλο και το Χερσονήσι, ανέπτυξαν 
κατά τον 19ο και 20ο αιώνα τη γεωργία (ειδικά την αμπελουργία και την 
ελαιοκαλλιέργεια). Στις πηγές μνημονεύονται με έμφαση το εκλεκτής ποι
ότητας κρασί, το αγουρέλαιο αλλά και τα σιτηρά· σχετικό είναι το στοι
χείο πως αμφότερα τα νησίδια, όπως και το Τραγονήσι, διέθεταν άφθονο 
νερό11 12. Επιπλέον, από τους Πεταλιούς εξάγονταν επίσης καυσόξυλα, ενώ

11. ΥΥΠΝ, ό.π., ο. 48-50· Κ. Γουναρόπουλος, ό.π., α. 21 · Θ. Παπαμανώλης, ό.π., a. 13· 
ΜΕΕ, ό.π., α. 104R .A .H . Bickford-Smith, ό.π., σ. 61.

12. Κ. Γουναρόπουλος, ό.π., α. 21-22· Θ. Παπαμανώλης. ό.π., ο. 14· Ιάκ. Ραγκαβής, 
ό.π., ο. 47· Ιω. Νουχάκης, ό.π.,ο. 158 R.A.H. Bickford-Smith, ό.π.,ο. 61 · ΜΕΕ, ό.π.,σ. 104.
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Η Εύβοια οτον χά0τη του Pirt Reis (1520)· haxQivovxm οι Πεταλιοί στα νοτιο 
δυτιχύ του νησα,Ο [ « « *  Bahriyt,  Υπουΰγείου Πολκιομοΐ ̂

τόμ. 1, Istanbul 1988, σ. 288-289].

;-Ν
)
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κατοικούνταν «περιοδικώς ύπό άνθρακέων και ποιμένων»13. Σε σχέση δε 
με το τελευταίο, πριν τη γερμανική κατοχή υπήρχαν εκεί 200 αίγαγροι, 
τους οποίους εξολόθρευσαν οι κατοχικές αρχές14.

Η αποδελτίωση κάποιων άλλων πηγών, μας δίνει πρόσθετες πληρο
φορίες, τόσο για τους ίδιους τους Πεταλιούς όσο και για τις σχέσεις τους 
με τον γεωγραφικό περίγυρο (ιδιαίτερα με την Εύβοια). Κατ' αρχάς, εντο
πίζεται μια αναφορά στον Στράβωνα: «Τό μεν ούν Κήναιόν έστι κατά 
Θερμοπύλας καί τά έξω Θερμοπυλών επ’ όλίγον, Γεραιστός δέ καί Πε
τάλιά προς Σουνίψ»· σύμφωνα με τους σύγχρονους σχολιαστές του κει
μένου, το «Πεταλία» αντιστοιχεί στο Μεγάλο και όχι σε όλα τα μικρονή- 
σια15 16. Αργότερα, σε Πορτολάνο του 2ου αιώνα ανιχνεύεται μια άλλη 
μνεία: «Έκ Καρύστου εις Πεταλιούς σταδίοι ρ V ft.

Στο πρώτο από τα έγγραφα που αξιοποιούμε στην επόμενη παράγρα
φο, οι Πεταλιοί αναφέρονται με την παράλληλη οθωμανική ονομασία 
Courou Adalar{- Kuru Adalar, Ξερονήσια)· εδώ, η συνωνυμία με το «Χερ- 
σονήσι» δεν είναι ίσως τυχαία17. Εν τούτοις, στον Πορτολάνο του P in  
Reis (1520), ειδικά, το Μεγάλο ονομάζεται Kara Ada (Μαύρο Νησί), για το 
οποίο επισημαίνεται ότι ήταν ακατοίκητο (issiz) και εχρησιμοποιείτο ως 
τόπος βοσκής προβάτων18. Πάντως, ούτως ή άλλως, οι Πεταλιοί παραλεί- 
πονται από τις τιμαριωτικές απογραφές του σαντζακιού του Ευρίπου κα
τά τον 15ο-16ο αιώνα· παρ’ όλα αυτά, στα τεκμήρια ανευρίσκονται πολλά

13. Κ. Γουναρόπουλος, ό.π., σ. 22· Θ. ΠαπαμανοΆης, ό.π., σ. 14· ΜΕΕ, ό.π., ο. 104.
14. Θ. Παπαμανώλης, ό.π., σ. 16-17.
15. Strabon, Geographie,td. «Les Belles Lettres», τόμ. VII (LivreX), Παρίσι 1971, X, 1, 

2 (σ. 21), σ. 166. Για κάποια επιπλέον στοιχεία από αρχαίες πηγές: Κ. Γουναρόπουλος, 
ό.π., ο. 21.

16. Χρ. Σολιώτης, Η  ναυτική ψυχή του γένους. Μ ια τετραλογία  των Ελλήνων. Π τρ ι
π λο ύ ς  - Α στρολάβος - Μ αρτολόγιο  - Π ορτολάνος (Ιστορία από το 1850π.Χ. μέχρι το 1821 
μ.Χ .), Αθήνα 1988, σ. 76.

17. Εδώ, στο Παράρτημα, έγγρ. 1 [για το λήμμα kuru, βλ. Redhouse Yeni Tiirkge- 
Ingilizce Sozluk, Istanbul 1968, σ. 688].

18. P iri Reis, Kitab-ι Bahriye, ό.π., o. 277· έκδοση υπό Y. Senemoglu, τόμ. 1, Αγκυρα 
1973, σ. 140· ελληνική έκδοση, Bahriye. Κ ατακτητική ναυσιπλοΐα  στο  Α ιγα ίο  (1521). 
Σ τρατηγικές πληροφορίες για την προετο ιμασία  της βίαιης κατάκτησης του Ελληνικού  
Α ιγα ίο υ  από τους Τούρκους του 16ου αιώνα στα  πλα ίσ ια  του  τουρκικού επεκτατισμού, 
Εισαγ. Παύλος Χιδίρογλου, Μετ. - Σχόλια Μ. Φαράντου, Αθήνα 1984, σ. 95. Πάντως, η τε
λευταία έκδοση παρουσιάζει πλήθος προβλημάτων: Ε. Μπαλτά, «Αίσθηση χρέους και 
γλωσσική πλατυποδία», Δεκαπενθήμερος Πολίτης, τχ. 33 (Φεβρ. 1985), σ. 42-44.



Μικρονησιωτικά: το παράδειγμα των Πεταλιών 225

Οι Πεταλιοί σε αχρονολόγητο ιταλικό Πορτολάνο: II nautico ricercato del Mare 
Ionio, et Arcipelago. Portolano topografo delli porti, golfi, canali, punte, secche, 
bassi, fondi, et isole di questi due da Gasparo Tentivo, f. 17 [Biblioteca Querini 
Stampalia (Βενετία), Cl. Ill, XXII (33)].

από τα χωριά της περιοχής19. Προφανώς, στα οθωμανικά κατάστιχα, τα 
δεδομένα που αφορούσαν στα εν λόγω μικρονήσια συγκαταλέγονταν σε 
κάποιο από τα χωριά της Καρυστίας.

Οι αναφορές, στις πηγές, πολλαπλασιάζονται μετά το 1821, δεδομέ
νου ότι οι Πεταλιοί αποτέλεσαν μέρος του γνωστού προβλήματος, της 
αποζημίωσης των οθωμανικών κτημάτων. Καθώς γνωρίζουμε, στο βό
ρειο τμήμα της Εύβοιας κυριαρχούσε, κατά το παρελθόν, ο Αλή πασάς 
των Ιωαννίνων και αλβανοί τσιφλικούχοι μπέηδες, ενώ ο νότος ανήκε 
στον Ομέρ μπέη (μετέπειτα πασά), επονομαζόμενο Καρυστινλή· ειδικά, 
μάλιστα, για τους Πεταλιούς αναφέρεται ότι είχαν παραχωρηθεί στον τε

19. Ευαγγελία Μπαλτά, «Η Καρυστία, 15ος-17ος αιώνας», ΑΕΜ , τόμ. 32 (1996- 
1997), Αθήνα 1998, σ. 5-58. Διερευνήθηκαν και οι παλαιότερες εργασίες της Μπαλτά, χω 
ρίς, και πάλι, κάποιο αποτέλεσμα: Ε. Balta, L'Eubee a la fin du X V s siecle. Economie et 
Population. Les registres de l'annee 14 74, Αθήνα 1989 και Rural and urban population in the 
sancak o f Euripos in the early l t fh century, Offprint from ΑΕΜ , τόμ. 29 (1990-1991), Αθή
να 1992. Για την οθωμανική κατάκτηση της Εύβοιας, το 1470, χρήσιμες είναι οι κάτωθι πη
γές: Γ ιάννης Γκίκας, Η άλωση της Χ αλκίδας από τους Τούρκους στα 1470. Αύο βενετσιά- 
νικαχρονικά και πέντε ντοκουμέντα, Αθήνα 1959· Giovanni Maria Angiolello, Έ ναςΕ νε-  
τό ς το υ  15ου αιώνα στην αυλή του Μ εγάλου Τούρκου, Αθήνα 1989,σ. 19-31.
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λευταίο από τον τούρκο αρχιναύαρχο Τοπάλ πασά20. Με τη Σύμβαση (22- 
3-1829) και τα δύο Πρωτόκολλα του Λονδίνου (Φεβρ. 1830, 1832), η Εύ
βοια συμπεριελήφθη στα εδάφη του νεοπαγούς ελληνικού κράτους, με 
όρο την αποζημίωση των Οθωμανών κατοίκων της για τις γαίες τις οποί
ες κατείχαν (είχαν την κυριότητα)21.

Το ζήτημα της εξεύρεσης των αναγκαίων για την αποζημίωση κεφα
λαίων απασχόλησε ιδιαίτερα τον Καποδίστρια, δεδομένου μάλιστα ότι η 
καθυστέρηση της καταβολής παρέτεινε, έστω ως πρόσχημα, την παραμο
νή των Οθωμανών στην Εύβοια και στην Αττική22. Έτσι, έχοντας επίγνω
ση της σοβαρότητας του προβλήματος συνέστησε, τον Αύγουστο του 
1830, ειδική επί του θέματος Επιτροπή· Πρόεδρος της Επιτροπής διορί
στηκε ο Νικόλαος Καλογερόπουλος23. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Καλογε- 
ρόπουλος συναντήθηκε με τον Ομέρ πασά, αντλώντας τα συμπεράσματά 
του, σχετικά με τη σκόπιμη παράταση της οθωμανικής παρουσίας στην 
περιοχή24. Στο μεταξύ, οι Οθωμανοί είχαν ήδη αρχίσει, και συνέχισαν, να

20. Επ. Βρανόπουλος, Ιστορία  της Εύβοιας, Αθήνα 1995, σ. 252· ο ίδιος, «Η ευρωπαϊ
κή διπλω ματία στο θέμα της απελευθέρωσης της Εύβοιας κα ι η εξαγορά των τουρκικών 
κτημάτων της», ΑΕ Μ , τόμ, 25 (1983), σ. 254-255· Κ. Γουναρόπουλος, ό.π., α. 22-Θ. Παπα- 
μανώλης, ό.π., σ. 14· Ευάγγελος Γλυκός, Η  Κ αρυστία  και η Σκάρος μέσα στο χρόνο. Γεω- 
φυσική, Αρχαιολογική, Ιστορική, Οικονομική, Εκκλησιαστική και Αρχιτεκτονική παρου
σίαση της επαρχίας Κ αρυστίας τον νομού Εύβοιας, Αθήνα 1998, σ. 65· Σταμάτης Παπα- 
μιχαήλ, Α ς  γνω ρίσουμε την Κ άρυστο, Κ άρυστος21995, σ. 52.

21. Ph. Constantopoulou (Researched and Edited by), The foundation o f the modem  
Greek State. M ajor treaties and conventions (1830-1947), Ministry of Foreign Affairs of 
Greece, Service of Hist. Archives, Αθήνα 1999. σ. 3 Γ Δ. Ζωγράφος, Ιστορία ελληνικής γε
ωργίας, τόμ. 1, Αθήναι 1976, σ. 477· Γειόργιος Νάκος, Το νομικό καθεστώς των τέως δη
μοσίω ν οθωμανικών γαιώ ν 1821-1912, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 51, 90, 93- Επ. Βρανόπου
λος, Ιστορία, σ. 263-264,267· ο ίδιος. Η  ευρω παϊκή διπλω ματία, σ. 264· Ε. Γλυκός, ό.π., α. 
80.

22. Επ. Βρανόπουλος, Ιστορία, σ. 264· ο ίδιος, Η  ευρω παϊκή διπλωματία, σ. 264,266· 
Ε. Γλυκός, ό.π., σ. 81 · I. Ν. Κουμανούδης, «Πληροφορίες για την νεοκλασσική αρχιτεκτο
νική της Εύβοιας», Α ρχαιολογία , τχ. 42, Μάρτιος 1992, σ. 82· Ηλ. Παπαθανασόπουλος, 
«Ανέκδοτα έγγραφα περί των τουρκικών κτημάτων και της προσαρτήαεως της Εύβοιας», 
ΑΕΜ, τόμ. 17 (1971), σ. 314-332· Στ. Παπαμιχαήλ, ό.π., σ. 52.

23. Επ. Βρανόπουλος, Ιστορία, σ. 268· ο ίδιος, Η ευρω παϊκή διπλωματία, σ. 265· Ε. 
Γλυκός, ό.π., σ. 80-81 · Ηλ. Παπαθανασόπουλος, ό.π„ α. 314.

24. Επ. Βρανόπουλος, Ιστορία, σ. 264· ο ίδιος, Η ευρω παϊκή διπλωματία, σ. 265-266· 
Ε. Γλυκός, ό.π., σ. 81 · Ηλ. Παπαθανασόπουλος, ό.π., σ. 330-335.
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εκποιούν τις γαίες τους, όχι μόνο τις ιδιωτικές αλλά και δημόσιες25. Ο 
Καποδίστριας, όντας υποχρεωμένος να δώσει άμεση λύση, στράφηκε 
προς τους έλληνες κεφαλαιούχους της Οδησσού. Η προοπτική, όμως, να  
καταλήξουν τα κτήματα σε «Ελληνορώσους» δημιούργησε εσωτερικές 
αντιδράσεις, που ματαίωσαν τα σχέδια του Κυβερνήτη26.

Η λύση στο πρόβλημα δόθηκε από τον Όθωνα, ο οποίος λίγες μέρες με
τά την άφιξή του στο Ναύπλιο κατέλαβε την Αττική και την Εύβοια: ο Επί
τροπός του Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός παρέλαβε στις 25 Μαρτίου 1833 τη 
Χαλκίδα και στες-ΕΕΑπριλίου το Κάστρο της Καρύστου [Κιζιΐ Hisar, το 
γνωστό Castello (και όχι Castel, όπως γράφεται συνήθως) β ε^ ο τ η ς  Βενε- 
τοκρατίας]27. Αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1841, σε περιοδεία του στην 
περιοχή, ο Όθων θα αποφασίσει την ίδρυση μιας νέας πόλης, της Οθω- 
νούπολης, στη θέση της σημερινής Καρύστου28.

Ό σον αφορά ιδιαίτερα στους Πεταλιούς, γνωρίζουμε ότι κατά την 
οθωνική περίοδο ανήκαν διοικητικά στον δήμο Καρύστου, που είχε ως 
έδρα, από το 1848, την νεοϊδρυθείσα Οθωνούπολη· κατά μία, όμως, πλη
ροφορία, ο Ομέρ πασάς εξακολούθησε να έχει δικαιώματα σε αυτά, κατό
πιν συμφωνίας με τον Όθωνα29. Πάντως, καθώς είναι γνωστό, οι Πεταλι-

25. Γ. Κ. Δήμου - Αφένδρας, «Το αγροτικόν ζήτημα εις την βόρειον Εύβοιαν. (Αγώνες 
των κατοίκων ευθύς μετά την απελευθέρωσιν της Εύβοιας από τους Τούρκους το 1829)», 
ΑΕΜ,τόμ. 12 (1965), σ. 327,339,344 κ.ε.· Επ. Βρανόπουλος, Η ευρωπαϊκή διπλωματία, ο. 
268- Ε. Γλυκός, ό.π., σ. 82- Ηλ. Παπαθανασόπουλος, ό.π., σ. 316.

26. Επ. Βρανόπουλος, Ιστορία, σ. 268-269· ο ίδιος, Η ευρωπαϊκή διπλωματία, σ. 267.
27. Επ. Βρανόπουλος, Ιστορία, σ. 271· ο ίδιος, Η ευρωπαϊκή διπλωματία, σ. 269· Ε. 

Γλυκός, ό.π., σ. 81-82· Θ. Παπαμανώλης, ό.π., σ. 86-92· Ηλ. Παπαθανασόπουλος, ό.π., α. 
315. Ορισμένα χρήσιμα οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία για το οθωμανικό κάστρο: 
Ε. Μπαλτά, Η Καρυστία, α. 36-42. Για την ιστορία του Κάστρου και της περιοχής, στη μα- 
κρά διάρκεια: Κ. Γουναρόπουλος, ό.π., σ. 88-100· Αλ. Παραδείσης, Φρούρια και κάστρα 
της Ελλάδος, τόμ. 3, Αθήνα 1983, σ. 144-146. Βλ. επίσης: Δ. Χατζηκωσταντής, Ιστορία της 
Καρύστου (από τουςαρχαιοτάτουςχρόνους), Αθήναι 1947, σ 77-78- Στ. Παπαμιχαήλ, ό.π., 
σ. 48-55, Ι61·ο ίδιος, Φύλλα φτέρης απ' την Κάρυστο, τόμ. 1, Κάρυστος 1996, σ. 133-135, 
189· Γιάννης Γκίκας, Κάστρα του θρύλον και της ιστορίας, τόμ. 1, Αθήνα 21982, σ. 84-99.

28. Ε. Γλυκός, ό.π., σ. 86-88,96-97,226-229-1. Ν. Κουμανούδης, ό.π., σ. 82· Κ. Γούνα- 
ρόπουλος, ό.π., σ. 99-100· Θ. Παπαμανιύλης, ό.π., σ. 23-25· Στ. Παπαμιχαήλ, Ας γνωρί
σουμε την Κάρυστο, σ. 61-68- ο ίδιος, Φύλλα φτέρης, τόμ. 1, σ. 133-135· Δ. Χατζηκωστα
ντής, ό.π., σ. 79.

29. Ναπ. Ξανθούλης, «Σύστασις και εξέλιξες του νομού Εύβοιας και των δήμων και 
κοινοτήτων αυτού», ΑΕΜ, τόμ. 17 (1971), σ. 433· Στ. Παπαμιχαήλ, Ας γνωρίσουμε την Κά
ρυστο, α. 57·ο ίδιος, Φύλλα φτέρης, σ. 189· Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη —  Α. Παπανικολάου -
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οί πωλήθηκαν, από τον Ομέρ πασά, στον Ιωάννη Παπαρρηγόπουλο, Γενι
κό Πρόξενο της Ρωσίας στην Ελλάδα και ιδιοκτήτη μεγάλων εκτάσεων 
στην περιοχή· το έτος της πώλησης δεν αναφέρεται, αλλά ο Παπαρρηγό- 
πουλος μεταπώλησε τα μικρονήσια στους ρώσους αδελφούς Αλέξανδρο 
και Λέοντα Σινιάβιν (αναφέρονται και ως Σανιάβιν)1". Έτσι, ερμηνεύεται 
η ονομασία «Ρώσσα» (= «Ρόσσα»), με την οποία είναι, ακόμη και σήμερα, 
γνωστό το Μεγάλο11. Την εποχή αυτή ανηγέρθη και η εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου, στο Χερσονήσι12. Κατά τα άλλα, διαπιστώνεται η μερική, έστω, 
υλοποίηση των σχεδίων του Καποδίστρια, για την πώληση τατν οθωμανι
κών γαιών σε έλληνες της Ρωσίας11.

Στη συνέχεια, οι Πεταλιοί θα περάσουν στον βασιλέα Γεώργιο τον A ' , 
το 1867, ως προίκα για τον γάμο του με την Όλγα* ο Γουναρόπουλος, 
όμως, κάνει λόγο για αγορά τους από τον Γεώργιο, και μάλιστα το 1870, 
έναντι εκατό χιλιάδων δραχμών14. Πάντως, στην περίοδο που θα ακολου
θήσει, τα μικρονήσια θα γίνουν ευρέως γνωστά εξαιτίας του εκλεκτού 
κρασιού (CIosPetaJn)T0)v βασιλικών κτημάτων11. Η βασιλική μάλιστα κα
τοχή θα αποτυπωθεί στον χώρο, με το τοπωνύμιο «Βασιλικό» (σε χάρτες 
γράφεται και «Βασιλικά») που εντοπίζεται σήμερα στο Μεγάλο16.

Το 1915 (ή 1916) οι Πεταλιοί θα πωληθούνκαι πάλι, αυτή τη φορά στον 
Μαρή Εμπειρικό. Ο Εμπειρικός θα οικοδομήσει έπαυλη στο Χερσονήσι, 
το 1917, την οποία θα παραχωρήσει, αργότερα, στον τότε διάδοχο του 
θρόνου Παύλο. Γενικώς, η βασιλική οικογένεια, μέσω του νέου ιδιοκτήτη 
και των κληρονόμων του, θα διατηρήσει επί χρόνια δεσμούς με τους Πε- 
ταλιούς17.

Κρίστενσεν, Ernst Ziller Αναμνήσεις. Π ερικοπαί - Σημειώματα υπό κ. I. Τσίλλερ  - Δήμα, 
Αθήνα 1997, σ. 132.

30. Κ. Γουναρόπουλος, ό.π., ο. 22· Θ. Παπαμανώλης, ό.π., σ. 14· Στ. Παπαμιχαήλ, Φύλ
λα  φτέρης, ο. 134-135.

31. Θ. Παπαμανο'Λης, ό.π., σ. 13, 16. Πβ. ανωτ. υποσημ. 4.
32. Θ. ΠαπαμανοΆης, ό.π., σ. 16. Πβ. ανωτ. υποσημ. 8-9.
33. Βλ. ανωτ. υποσημ. 26.
34. Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη— Α. Παπανικολάου-Κρίστενσεν, ό.π.,α. 69,132· Ιω. Νου- 

χάκης, ό.π., α. 158· R.A.H. Bickford-Smith, ό.π., ο. 61 · Κ. Γουναρόπουλος, ό.π., α. 22· Θ. 
Παπαμανώλης, ό.π., α. 14.

35. ΜΕΕ, ό.π.,α . 104- R.A.H. Bickford-Smith,ό .π .,σ .61.
36. Θ. Παπαμανώλης, ό.π., σ. 16.
37. Θ. Παπαμανώλης, ό.π., α. 14-17.
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Ο όρμος του Μεγάλου

Ο νότιος όρμος στο Χερσονήσι (βόρεια πλευρά)· στα αριστερά διακρίνεται 
η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, δίπλα η έπαυλη του ΕαπειοίντΥπ vm τη πίΛ
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Ο νότιος όρμος στο Χερσονήσι (νότια πλευρά)

Σήμερα, καθώς διαπιστώσαμε, από επιτόπια έρευνα, το Χερσονήσι 
και τα υπόλοιπα μικρονήσια ανήκουν σε απογόνους ή κληρονόμους του 
Εμπειρικού. Ειδικά, όμως, στο Μεγάλο διαθέτουν ιδιοκτησία ο εφοπλι
στής Καρνέζης, ένας από τους γιους του Πάμπλο Πικάσο και άλλοι. Μι
κρό πλεούμενο συνδέει τους Πεταλιούς με το απέναντι Μαρμάρι, μετα- 
φέροντας, κατά τους θερινούς μήνες, και κάποιους λουομένους, κυρίως, 
στο Χερσονήσι.

Αναφορικά με την οικιστική και δημογραφική κατάσταση των Πετα- 
λιών, τα διαθέσιμα μεγέθη περιορίζονται στο δεύτερο ήμισυ του 19ου και 
ττον 20ο αιώνα. Βέβαια, υπάρχει η πληροφορία για πιθανή εγκατάσταση 
λαμιών εκεί, όπως και στο απέναντι Μαρμάρι, κατά το 18343s. Ακόμη, αρ
γότερα, το 1853, ο Ραγκαβής θα χαρακτηρίσει τους Πεταλιούς ιυς «νησί- 
>ια δλιγοκατοίκητα»38 39. Εν τούτοις, αυτά τα πρώιμα στοιχεία δεν επιτρέ- 
Γουν να προχωρήσουμε, εδώ, σε περαιτέρω συμπεράσματα επί του θέμα- 
ος.

38. Κοκττας Κόμης, Ιατορικοόημογραφικά. Μελέτες ιστορίας καί ιστορικής δημογρα
ίας του ελληνικού χώρον, Αθήνα 1999, ο. 212.

39. Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., α. 81.
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Π λη θυσμός Π ετα λ ιώ ν 19ος-20ος  α ιώ να ς (αρ . ψ υχώ ν)

Ν η σ ίδ ες 1879·"’ 188940 41 189642 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1907” 1 9 2 0 “ 1928” 1 9 4 (Γ 1951” 196 Γ 1971” 198 I s0 1 9 9 Τ 1

Π Ε ΤΑ Λ ΙΟ 1 (σ ύ ν ο λ ο ) 82 / ΐ 1 8 92 139 123 7 7 47 85 30 17 12 5

Μ ε γ ά λ ο  (Μ ε γ α λ ό ν η σ ο ; ) —  / — 123 7 7 4 6 61 18 6 4 —

Χ ε ρ σ ο ν ή σ ω ν  (Ξ ερ ό ) 21 11 6 1 4

Τ ρ ά γ ο ;  (Τ ρ α γ ο ν ή σ ι) 1 5 7 1

Π ο ν τ ικ ό ν η σ ο — — — — — — 1 3 — — — —

Έτσι, συνεχίζουμε με τα μεταγενέστερα μεγέθη, τα οποία και απεικο
νίζονται στον ανωτέρω πίνακα.

Από τα δεδομένα προκύπτει, για το σύνολο του πληθυσμού, μια σειρά 
αυθαίρετων αυξομειώσεων, αποτέλεσμα, κατά πάσα πιθανότητα, της 
πληθυσμιακής τροφοδότησης των Πεταλιών από την Εύβοια, ανάλογα, 
βέβαια, με τις ανάγκες και τον βαθμό εξάρτησης των νησίδων από την 
απέναντι ενδοχώρα· ή αποτέλεσμα, επίσης, του τόπου καταγραφής, κατά 
την ημέρα της απογραφής, ενός (πραγματικού) πληθυσμού που διαβιούσε 
μεν, ενδεχομένως, στους Πεταλιούς αλλά προερχόταν από την Εύβοια, με 
την οποία διατηρούσε παράλληλους δεσμούς.

40. Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακήεξέλιξις της Ελλάδος 
1821-1971, τόμ. Α ',  μέρος II, Αθήναι 1974, σ. 77.

41. Αυτ.,ο. 151.
42. Αυτ., σ. 219' Ιω. Νουχάκης, ό.π., σ. 158.
43. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 307.
44. Μ. Χουλιαράκης, Εξελίξεις του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών της Ελλά

δος, 1920-1981, Αθήνα 1988,σ.47· ΚΕΑΚΕ, Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των δήμων 
και κοινοτήτων, τόμ. 11, Νομός Εύβοιας, Αθήναι Ιούλιος 1961,0. 159.

45. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., ο. 47- ΚΕΔΚΕ, ό.π., ο. 159· Γρηγ. Στέφανος, Πλήρες Γεω
γραφικόν Λεξικόν της Ελλάδος, Αθήναι 1938, ο. 378- ΜΕΕ, ό.π., σ. 104.

46. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., ο. 47- ΚΕΔΚΕ, ό.π., σ. 152.
47. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., ο. 47· ΚΕΔΚΕ, ό.π., σ. 152.
48. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., ο. 47.
49. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., ο. 47- ΕΣΥΕ, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά τηναπογραφήν 

της 14ης Μαρτίου 1971. Πραγματικός πληθυσμός κατά νομούς, επαρχίας, δήμους, κοινό
τητας και οικισμούς, Αθήναι 1972, ο. 62.

50. ΕΣΥΕ, Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 5 Απριλίου 
1981. Κατά νομούς, επαρχίες, δήμους, κοινότητες και οικισμούς, Αθήναι 1982, σ. 71.

51. ΕΣΥΕ, Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρ
τίου 1991. Κατά νομούς, επαρχίες, δήμους, κοινότητες και οικισμούς, Αθήνα 1994, ο. 76.
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Πάντως, παρά τις επιμέρους διακυμάνσεις, ο πληθυσμός ακολούθησε 
αυξητική πορεία μέχρι το 1920. Στη συνέχεια, παρουσίασε τάσεις μείω
σης, που έγιναν εντονότερες στη δεκαετία του 1950 και εξής* δεν είναι δε 
τυχαίο ότι αυτές συμπίπτουν χρονικά με το εκτεταμένο μεταναστευτικό 
(εσωτερικό και εξωτερικό) ρεύμα που χαρακτήρισε τη μεταπολεμική 
Ελλάδα52. Ανάλογα με το σύνολο του πληθυσμού εξελίχθηκε το επιμέρους

52. Ενδεικτικά: Γ. Σ ιάμπος, «Η δημογραφική εξέλιξη στη μεταπολεμική Ελλάδα», Οι 
δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα. Πρακτικά Δημογραφικού Συνεδρίου, 
Αθήνα, 5-6 Οκτ. 1992, Επιμ. Β. Κοτζαμάνης -  Λ. Μαράτου - Αλιπράντη, Αθήνα 1994, σ. 
71-99· Δ. Κ ατοχιανού, «Οικονομικές και δημογραφικές αναδιαρθρώσεις στον ελληνικό 
χώρο», Οι δημογραφικές εξελίξεις, ό.π., σ. 195-202· Μ. Παπαδάκης, «Μ ορφολογικά χα
ρακτηριστικά του εθνικού αστικού δικτύου», ό.π., σ. 203-219· Γ. Πετράκος - Β. Κοτζαμά
νης, «Η μητροπολιτική συγκέντρωση στην Ελλάδα: εκτίμηση χρονολογικών σειρών για 
την περίοδο 1961-1991», ό.π., σ. 221-241· Ελ. Κυριαζή-Αλλισον, «Ημιαστικός χώρος - με
ταπολεμική εξέλιξή του. Ο ρόλος του στην εσωτερική μετανάστευση», ό.π., ο. 277-296- Γ 
Σ ιάμπος, «Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα», Ελληνο-Γαλλικό Συνέδριο Δημο
γραφίας, Αθήνα 1S-21 Μαΐου 1987, Αθήνα 1990, σ. 50-74- Β. Κοτζαμάνης, «Δημογραφική 
εξέλιξη και παρέμβαση στον τομέα του πληθυσμού στη μεταπολεμική Ελλάδα», Ελληνο- 
Γαλλικό Συνέδριο, ό.π., σ. 75-109· Μάκης Καβουριάρης, «Η μετανάστευση στην Ελλάδα. 
Μεταναστευτική πολιτική», ό.π., σ. 307-327· Σάββας Ρομπόλης. «Η μετανάστευση στην 
Ελλάδα κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967) ως Συνιστώσα της αναπτυ
ξιακής πολιτικής», Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945- 
1967), Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 4ο Επιστημονικό Συνέδριο, Πάντειον Πανεπιστήμιο 
24-27Νοεμβρίου 1993, Αθήνα 1994, σ. 483-489· Ηλ. Κατσίκας - Δ. Λαμπριανίδης. «Πλη- 
θυσμιακές μετακινήσεις στο εσωτερικό της υπαίθρου και η τάση για δημιουργία μεσαίου 
μεγέθους αστικών κέντρων», ό.π., σ. 490-501 · Γ. Σιάμπος, Δημογραφική εξέλιξις της νεω- 
τέρας Ελλάδος (1821-1985), Αθήναι 1973, σ. 132-159· Β. Kayser, Ανθρωπογεωγραφία της 
Ελλάδος, Αθήναι 1968, σ. 77-131· Ν. Πανταζίδης-Κούλα Κασιμάτηκ.ά., Μέγεθος και Σύν
θεση του Πληθυσμού της Πρωτεύουσας, Αθήνα 1984, κυρίως σ. 27-44· Θ. Μαλούτας, Αθή
να, Κατοικία, Οικογένεια. Ανάλυση των μεταπολεμικών πρακτικών στέγασης, Αθήνα 
1990, κυρίως σ. 31 -158· Κ. Μ πόνης, Έκθεσις της ελληνικής αντιπροσωπείας. Περί του συ
νεδρίου μεταναστεύσεως διοργανωθέντος υπό του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλη
σιών συνελθόντος εν Leysin της Ελβετίας τη 11-16 Ιουνίου 1961, εν Αθήναις 1961 · Απόδη
μοι Έλληνες, έκδ. ΕΚΚΕ, Αθήναι 1972· I. Κ. Χασιόπης, Επισκόπηση της ιστορίας της νε
οελληνικής διασποράς, Θεσσαλονίκη 1993, κυρίως σ. 127-195· Θ. Κονταργύρης, Ο από
δημος ελληνισμός της Αμερικής, Αθήναι 21964· Ν. Πατινιώτης, Εξάρτηση και μετανά
στευση. Η περίπτωση της Ελλάδας, Αθήνα 1990, κυρίως σ. 187 κ.ε.· Christine Papamiltia- 
des-Czeher, «Les migrations intemationales de la Grece», Migrations baikoniques et 
danubiennes, Cahiers Balkaniques 13, Sous la direction de Denise Eeckaute - Bardery, Παρί
σι 1988, σ. 57-103· Γ. Ματζουράνης, Έλληνες εργάτες στη Γερμανία (Γκασταρμπάιτερ), 
Αθήνα 1974· ο ίδιος, Τα παιδιά του Νότου. Μας λένε Γκασταρμπάιτερ... και στην πατρίδα 
«Γερμανούς», Αθήνα 1990· Ε. Kolodny, Η Σαμοθράκη στις όχθες του Νέκαρ. Ελληνες με-
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πληθυσμιακό κεφάλαιο του Μεγάλου και του Χερσονησίου, δεδομένου, 
βέβαια, ότι αποτελούσαν σημαντικό τμήμα του (το 96% του συνόλου κα
τά το 1951). Κατά τα άλλα, αξίζει να σημειωθεί ότι δύο μικρότερες οντό
τητες, ο Τράγος και το Ποντικόνησο, διέθεταν επίσης κάποιον, έστω ασή
μαντο αριθμητικά, μόνιμο πληθυσμό. Το πρώτο μάλιστα εξακολούθησε 
να κατοικείται (έστω από ένα άτομο) μέχρι και την τελευταία απογραφή 
του 1991, σε αντίθεση με το Μεγάλο, το οποίο εμφανίστηκε ως ακατοίκη
το.

Στο σημείο αυτό, συγκροτώντας τα όσα αναφέρθηκαν ως εδώ, συνεχί
ζουμε με κάποια νέα τεκμήρια που εντοπίσαμε κατά την έρευνά μας.

2. Κάποια νέα τεκμήρια. Κατ' αρχήν, πρόκειται για τρία έγγραφα, το 
πρώτο γραμμένο στη γαλλική και τα δύο άλλα στην ελληνική γλώσσα, 
προερχόμενα από τη σειρά Μικτή Επιτροπή των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους53. Η συγκεκριμένη σειρά, καθώς έχουμε ήδη επισημάνει σε άλλη 
μελέτη μας, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, δεδομένου ότι έχει απωλε- 
στεί σημαντικός αριθμός από τα (υποτίθεται, περιεχόμενα σε αυτή) έγ
γραφα54. Εδώ, το κυριότερο πρόβλημα αφορά στην αδυναμία να διαπι
στωθεί με ασφάλεια, κατά πόσον το δεύτερο και το τρίτο έγγραφο αποτε
λούσαν συνημμένα του πρώτου. Πάντως, πρόκειται για σχετικά μεταξύ 
τους τεκμήρια, ενώ η χρονική διαφορά τους (το 1836 το πρώτο και το 1835 
τα δύο άλλα) δηλώνει ευθέως την ακολουθία στη σύνταξή τους.

Ένα άλλο πρόβλημα, είναι η έλλειψη σαφούς υπογραφής και, επίσης, 
αναφοράς του παραλήπτη στο πρώτο έγγραφο, το οποίο, καθώς φαίνεται, 
από τη μορφή του, αποτελούσε σχέδιο ή ύστερο αντίγραφο του πρωτοτύ
που· η ταυτότητα του συντάκτη δηλώνεται βραχυγραφικώς (G. Les.), 
στοιχείο, ωστόσο, ανεπαρκές για μια πλήρη διαλεύκανση. Το γεγονός, μά
λιστα, ότι σε διάφορα σημεία του τεκμηρίου γίνεται λόγος για τους «υπο
γραφομένους» (soussignes), ενισχύει, μεν, την υπόθεση πως επρόκειτο για 
σχέδιο (ή αντίγραφο) αλλά, παράλληλα, δηλώνει ότι η σύνταξη του εγ
γράφου συντελέστηκε από περισσότερα του ενός πρόσωπα. Επιπλέον,

τανάστες στη Στουτγάρδη, έκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα 1985- Hans Vermeulen (κ.ά.), Έλληνες στην 
Ολλανδία, έκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα 1990' Λίνα Βεντούρα, Έλληνες μετανάστες στο Βέλγιο, 
Αθήνα 1999,κυρίως σ. 79-101.

53. Τα έγγραφα δημοσιεύονται εδώ, στο Παράρτημα.
54. Κ. Κόμης, ό.π.,ο. 218.
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από το περιεχόμενο του τεκμηρίου, συνάγεται στενή σχέση ανάμεσα 
στους συντάκτες και την ειδική για την αποζημίωση τιον οθιυμανικών 
κτημάτων Επιτροπή, χωρίς να αποκλείεται και η ταύτιση ορισμένων προ
σώπων. Σχετικά αξίζει να επισημανθεί, η Επιτροπή αυτή είχε καταργηθεί 
από τον Μάιο του 1833, μετά την προσάρτηση της Εύβοιας στα ελληνικά 
εδάφη, για να ανασυσταθεί, εν συνεχεία, στις αρχές του επομένου έτους· 
οπότε, την εποχή σύνταξης των εγγράφων τελούσε εν ενεργεία55.

Στο πρώτο τεκμήριο, με ακριβή ημερομηνία Αθήνα 21 Ιουλίου / 2 Αυ- 
γούστου 1836, αναφέρεται κατ' αρχήν ότι οι Πεταλιοί πωλήθηκαν από τον 
εκπρόσωπο του Ομέρ πασά στον Παπαρρηγόπουλο, δίνοντας μάλιστα 
και το αντίτιμο της πώλησης (16.000 τάλαρα Ισπανίας). Η στιγμή της συ
ναλλαγής δεν μνημονεύεται, αλλά από το συνολικό περιεχόμενο του εγ
γράφου διαφαίνεται η μικρή χρονική απόσταση ανάμεσα στο γεγονός και 
την εποχή σύνταξης του τεκμηρίου. Οι συντάκτες του εγγράφου, πάντως, 
διατυπώνουν ευθαρσώς την αντίθεσή τους στην εξέλιξη αυτή, τονίζοντας 
πως οι Πεταλιοί αποτελούσαν δημόσια περιουσία, η οποία δεν έπρεπε να 
περάσει στα χέρια ιδιώτη. Προκειμένου μάλιστα να γίνουν περισσότερο 
πειστικοί, περιγράφουν κατά τρόπο υπερβολικό τα προτερήματα του λι
μανιού τους (στο Μεγάλο ή στο Χερσονήσι;), το οποίο, καθώς σημειώνε
ται, υπήρξε, κατά την εποχή εκείνη, μεγαλύτερο και από αυτό ακόμη του 
Πειραιά.

Κλείνοντας, οι συντάκτες προτείνουν να επιχειρηθεί εκ νέου αγορά 
των Πεταλιών, από το κράτος, με το αυτό ποσό των 16.000 ταλάρων. Ση
μειώνουν δε ότι επρόκειτο για μικρό ποσό, σε σχέση με τα καλλιεργήσιμα 
εδάφη και το πλήθος των ελαιοδένδρων τα οποία διέθεταν τα εν λόγω μι- 
κρονήσια.

Τα δύο άλλα έγγραφα, το δεύτερο και το τρίτο, αποτελούν προϊόν διε- 
ρευνήσεων που διεξήχθησαν γύρω από το θέμα των Πεταλιών και μας δί
νουν ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την ιστορία τους, κατά τον 19ο 
αιώνα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο «εξομολογήσεις», με ταυτόσημη 
ημερομηνία (14 Μαρτίου 1835) και παρόμοιο περιεχόμενο, που έδωσαν 
«ένώπιον τοΰ Δημογέροντος τοΰ Τμήματος Καρύστου Γεωργίου Γου- 
ναροπούλου και Β(ασιλικοϋ) εφόρου Καρυστίας κ. Λάμπρου Κουτσο- 
νίκα» οι Κωνσταντίνος Καραγιαννάκης και Δημήτριος Σαληάρης, αμφό- 
τεροι «κτηματίες» και κάτοικοι Καρύστου. Συνεπώς, το συγκεκριμένο 
ζεύγος τεκμηρίων αποτέλεσε τη βάση σχηματισμού του πρώτου εγγρά-

55. Ηλ. Π απαθαναοόπουλος, ό.π.,ο. 315-316.
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φου, ανεξάρτητα από το κατά πόσον υπήρξε συνημμένο του ή όχι.
Σύμφωνα με τις «εξομολογήσεις», οι Πεταλιοί υπήρξαν, κατά το οθω

μανικό παρελθόν, «τιμάρι» (timar) τον Σουμάνη Παλαύρα56.0  Παλαύρας 
ενοίκιαζε το «τιμάρι» του στην κοινότητα της Καρύστου, η οποία εγκαθι- 
στούσε εκεί «ζώα λιανά» (αιγοπρόβατα), καταβάλλοντας, στον τιμαριού
χο, το συμφωνηθέν «τοπιάτικο» [resmi otlak, αναφέρεται και αντίστροφα 
otlak resmi· στις βενετοκρατούμενες περιοχές υπήρχε αντίστοιχα το 
Dado del Erbadegof7. Κατά τα άλλα, γ ι’ αυτή την εποχή, τα μικρονήσια 
χαρακτηρίζονται ως «έρημα» (ακατοίκητα).

56. Το τιμαριωτικό σύστημα, δηλαδή το σύστημα διανομής mir’i γαιών σε ιππείς 
(sipahi) της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, έναντι στρατιωτικών υπηρεσιών, υπήρξε λίαν 
διαδεδομένο στους πρώτους αιώνες της Αυτοκρατορίας. Γενικώς επί του θέματος: J. 
Deny, «Timar», Encyclopedic de l ’lslam, τόμ. IV, Leyde-Paris 1934, σ. 807-816· 0 . L. 
Barkan, «Timar», Tiirkiye’de Toprak Meselesi, Toplu eserier 1 (Συλλογή άρθρων του 
Barkan), Istanbul 1980,σ.805-872· Βέρα Μουταφτσίεβα, Αγροτικές σχέσεις στην Οθωμα
νική Αυτοκρατορία (15ος-16ος αι.) [Μετάφρ. Ε. Μπαλτά], Αθήνα 1990, σ. 17-107· Χαλίλ 
Ιναλτζίκ, Η Οθωμανική αυτοκρατορία. Η κλασσική εποχή, 1300-1600, Αθήνα 1995, σ.
183-207- Δ. Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την τουρκοκρατίαν, Αθήνα 
1974, σ. 128-135· Μ. Belin, «Du regime desfiefs militaires dans l’islamismeetprincipalement 
en Turquie», Journal Asiatique, τόμ. 15 (1870), σ. 187-301 και ιδιαίτερα σ. 227-25Γ Irene 
Beldiceanu-Steinherr, «Loi sur la transmission du Timar (1536)», Turcica. Revue d ’etudes 
turques, τόμ. 11 (1979), σ. 78-102· Ahmet Tabakoglu, Tiirk iktisat Tarihi, Istanbul 1986, σ. 
354-358· Νεοκλής Σαρρής, Οσμανική πραγματικότητα. Συστηματική παρά-θεση δομών 
και λειτουργιών. 11. Η δοσιματική διοίκηση, Αθήνα 1990, σ. 54-116. Επεξεργασία τιμα
ρ ιω τικ ο ί κατάστιχων, εκτός των εργασιών της Μπάλτα (βλ. ανωτ. υποσημ. 19), στα: Σπ. 
Ασδραχάς, Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στην Τουρκοκρατία (ΙΕ ' -ΙΣΤ' αιώ
νας), Αθήνα 1978, σ. 23-63· Ν. Beldiceanu, Le timar dans l ’Etat ottoman (debut XIVe - debut 
XVIe siecle), Wiesbaden 1980· N. Beldiceanu - P. S. Nasturel, «Η Θεσσαλία στην περίοδο 
1454/55-1506», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. 19, Αάρισα 1991, σ. 97-135· V. Ρ. Mutafcieva 
- Str. A. Dimitrov, Surl’Etat dusysteme des timars. Des XVIIe - XVIIIe ss„ Σόφια 1968. Από 
τις δημοσιευμένες πηγές, περιοριζόμαστε να σημειώσουμε τα εξής: Halik I nalcik, Hicri 
835 tarihli, SOret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Αγκυρα 1987 και N. Beldiceanu, «Timariotes 
Chretiens en Thessalie (1454/55)», Siidost Forschungen, τόμ. XLIV (1985), σ. 45-81. To τ ι
μαριωτικό σύστημα καταργήθηκε την εποχή των μεταρρυθμίσεων (Tanzimat), συγκεκρι
μένα το 1858: Γ. Νάκος, ό.π., σ. 51-53· ο ίδιος, Εξελικτικές διακυμάνσεις του οθωμανικού 
γαιοκτητικού συστήματος, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 121.

57. Κοκττας Κόμης, Βενετικά κατάστιχα Μάνης - Μπαρδούνιας (αρχές 18ου αιώνα). 
Τεκμήρια οικονομίας και ιστορικής δημογραφίας, Αθήνα 1998, σ. 16, 82· Ziya Kazici, 
Osmanlilarda vergi sistemi, Istanbul 1977, σ. 116-118· Marie-Magdeleine Lefebvre, «Actes 
ottomanes concemant Gallipoli, la mer Egee et la Grece au XVIe siecle», Siidost For-
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Κάποια χρόνια πριν την επανάσταση του 1821, η κατάσταση στους Πε- 
ταλιούς μεταβλήθηκε. Εδώ, οι δυο εξεταζόμενοι δεν συμφωνούν ως προς 
τη χρονική στιγμή των γεγονότων (γίνεται λόγος για το «1815 ή 1816» και 
για «πρωτοϋ τής Έπαναστάσεως τρία, ή τέσσαρα χρόνια» αντίστοιχα), 
αν και η μεταξύ τους διαφορά είναι αμελητέα. Πάντως, αμφότεροι συμ
φωνούν ως προς τα ίδια τα συμβάντα: ο Ομέρ πασάς, ο οποίος υπηρετού
σε ως «Σερασκέρης (φύλαξ)» [seraskeif* στο Αρχιπέλαγος, [έγγρ. 2:] 
«έβαλε χέρι εις τά Νησιά αυτά [σημ. στους Πεταλιούς] και έκαμε σπή- 
τια, καί άμπέλια [στο έγγρ. 3, επίσης «έμπολίασε έλιαΐς»], άνοιξε χω
ράφια έφερε καί ζευγολάτας άπό την Τούμελην, καί από τά χωριά τής 
Καρύστου». Κατ' αρχήν, τα γεγονότα αυτά αναιρούν, ή συμπληρώνουν, 
κατά κάποιο τρόπο, την πληροφορία πως ο Ομέρ πασάς απέκτησε τους 
Πεταλιούς κατόπιν παροχής του τούρκου αρχιναυάρχου59. Οπωσδήποτε, 
πάντως, παρουσιάζουν, εν γένει, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δηλώνουν τό
σο οικονομικές-κοινωνικές όσο και δημογραφικές διαμορφώσεις, με βα- 
ρύνουσα σημασία για τους Πεταλιούς. Παράλληλα, όμως, τα δεδομένα 
εντάσσονται στις γενικές εξελίξεις, που χαρακτήρισαν τον ελληνικό χώ
ρο. Κατ' αρχήν, έχουμε ένα ακόμη τυπικό, αν και σχετικά πάρωρο, παρά
δειγμα, αναφορικά με την τσιφλικοποίηση τιμαριωτικών γαιών*0. Ως συ-

schungen, τόμ. XLII (1983), σ. 136-137, 140, 143, 151· Β. Μουταφτσίεβα, ό.π., σ. 274· Ν. 
Σαρρής, ό.π., σ. 173· Μ. Σακελλαρίου, Η Πελοπόννησος κατά την όεντέραν Τουρκοκρα
τίαν (1715-1821), Αθήνα 1939,ανατύπ. 1978, σ. 66· Δ. Κ. Τσοποτός, ό.π., ο. 173. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στο βιλαέτι (vil&yet) του Ευρίπου, στα μέσα του 16ου αιώνα, το resmi otlak 
έφθανε τα 17 άσπρα (akge) ετησίως, για κάθε κοπάδι αιγοπροβάτων που είχε ιος προέλευ
ση άλλο χωριό ή περιοχή εκτός βιλαετιού· τα ντόπια, όμως, κοπάδια δεν υποχρεούνταν 
στην καταβολή του φόρου. Σχετικά: Ε. Μ παλτά - Mustafa Oguz, «Ο κανουνναμές του σα
ντζακιού του Ευρίπου (μέσα του 16ου αιώνα)», ΑΕΜ, τόμ. 32 (1996-1997), Αθήνα 1998. σ. 
243. Ακόμη, θα πρέπει να επισημάνουμε πω ς οι Πεταλιοί δεν αποτελούν τα μοναδικά μι- 
κρονήσια του ελληνικού χοίρου που εχρησιμοποιούντο για τη διαχείμαση και γενικά'); για 
την περιοδική ή μόνιμη εγκατάσταση κοπαδιών. Η Γυάρος αποτελεί ένα ακόμη χαρακτη
ριστικό παράδειγμα: Α. Δρακάκης, Η Σύρος επί τουρκοκρατίας, τόμ. A ' , εν Ερμουπόλει 
Σύρου 1948,σ.254-255.

58. Redhouse, σ. 1001.
59. Βλ. ανωτ. υποσημ. 20.
60. Η. Inalcik, «Ciftlik», Encyclopedic del' Islam, Nouvclle Edition, τόμ. II, Leyden-Pa- 

ris 1965, σ. 33-34· ο ίδιος, «The emergence of big farms, giftiiks: State, Landlords and 
tenants», H. Inalcik, Studies in Ottoman Social and Economic History, Variorum Reprints, 
Λονδίνο 1985, κείμενο VIII, σ. 105-126· Bruce McGowan, Economic life in ottoman 
Europe. Taxation, Trade and the Struggle for Land 1600-1800, Cambridge University Press
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νέπεια αυτής της αλλαγής, μας δίνονται σαφή στοιχεία για τις καλλιεργη
τικές βελτιώσεις, αυτό που θα χαρακτηρίζαμε γενικώς οικονομική ανά
πτυξη, των Πεταλιών, σε συνδυασμό με τη διοργάνωση εποικισμών από 
«ζευγολάτας» (βλ. δουλοπαροίκους), προερχομένους από γειτονικές πε
ριοχές (εδώ Ρούμελη και Καρυστία). Κοντολογίς, πρόκειται για ένα ακό
μη παράδειγμα συνάφειας των πληθυσμιακών μετακινήσεων με τον οικο
νομικό παράγοντα61, ενώ ειδικά για την Εύβοια γνωρίζουμε ότι συντελέ- 
στηκε εγκατάσταση ξένων πληθυσμών (με προέλευση τη Ρούμελη και άλ
λες περιοχές), από τις αρχές ήδη της οθωμανικής κυριαρχίας62.

Για τη συνέχεια, ειδικά ο Καραγιαννάκης κάνει λόγο για αντιδράσεις 
του Κοινού της Καρύστου, απέναντι στην τελευταία εξέλιξη, δεδομένου 
ότι, καθώς επισημαίνει, «τά Νησιά αυτά ήτον δωμένα εις τό Κοινόν 
μας». Για άλλη μια φορά, λοιπόν, τεκμηριώνεται η σχέση εξάρτησης των 
Πεταλιών από την απέναντι Καρυστία. Πάντως, στη συγκεκριμένη περί
πτωση, καθώς αναφέρεται, το Κοινό δεν μετέβη τελικώς στην Κωνστα
ντινούπολη, ένεκα φόβου, παρά τις αρχικές προθέσεις του, να καταγγεί
λει το γεγονός στον σουλτάνο.

Έτσι, ο Ομέρ πασάς εξακολούθησε να κατέχει τουςΠεταλιούς μέχρι το 
1821, οπότε, τον Ιούνιο, επέδραμαν «οί Άνδριώται έκαυσαν τά σπήτια 
έπήραν τά γεννήματα καί ζώα καί έσυκώσανε όσους ήτανε μέσα εκεί». 
Η παρουσία, και εγκατάσταση, Ανδριωτών στην περιοχή, ιδιαίτερα στην 
Εύβοια, μας είναι, βέβαια, γνωστή και από άλλες πηγές63. Το ενδιαφέρον, 
όμως, εδώ, στα συγκεκριμένα τεκμήρια, είναι ότι, καθώς σημειώνεται, με
τά τα προαναφερθέντα γεγονότα, οι Πεταλιοί «μείνανε εις τάς χείρας 
τών Ελλήνων», μέχρι το 1831. Το έτος αυτό, όπως αναφέρει ειδικά ο Σα- 
ληάρης, «ήρχανε μερικοί άπό την Τζίαν καί έσπείρανε μέσα εις τά νη
σιά καί στά άλόνια». Όσον αφορά στο τελευταίο επεισόδιο, αλλά και

1981, σ. 114-170· ο ίδιος, «The study of Land and Agriculture in the ottoman provinces within 
the contexte of an expanding world economy in the 17th and 18 th centuries», International 
Journal of Turkish Studies, τόμ. 2 / τχ. 1 (1981), κυρίως σ. 60-62· Ο. L. Barkan, «£iftlik», 
Turkiye'de, ό.π.,ο. 789-797· N. Σαρρής, ό.π.,ο. 132-133, 136-140.

61. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, του 18ου αιώνα αυτό, για τη σχνέση ανάμεσα στις 
πληθυσμιακές μετακινήσεις και τον οικονομικό παράγοντα: Κ. Κόμης, Δημογραφικές 
όψεις της Πρέβεζας 16ος-18ος αιώνας, Ιωάννινα 1999, κυρία)ς σ. 15-40,86-112.

62. Ε. Balta, Rural and urban population, o. 71-77,97-98, 184-185 - η ίδια, Η Καρυστία, 
σ. 30,42,50.

63. Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά, σ. 211.
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στις επιθέσεις των Ανόριωτών που προηγήθηκαν, αξίζει να επισημανθεί 
ότι επρόκειτο, απλώς, για συμβάντα τα οποία εντάσσονταν σε ένα ευρύ 
κύμα πληθυσμιακών μετακινήσεων, συνδυασμένο με ληστρικές επιδρο
μές αλλά και καταλήψεις γαιών, εκ μέρους ακτημόνιυν χωρικών κυρίως· 
δηλαδή, επρόκειτο για επιμέρους άρθρα φαινομένων, τα οποία προκάλε- 
σαν και, εν συνεχεία, ενίσχυσαν τα γεγονότα του 1821 και η παρατεταμέ- 
νη πολεμική περίοδος που ακολούθησε". Σε μικρογεωγραφικό, όμιος, επί
πεδο, όπως στην περίπτωση των Πεταλιών, επρόκειτο για γεγονότα ιόιά- 
ζουσας σημασίας.

Παρά την κατάληψη των Πεταλιών, καθώς σημειώνουν αμφότεροι οι 
εξεταζόμενοι, ο Ομέρ πασάς, διατηρώντας, στην ουσία, την κυριότητά 
τους, καρπώθηκε το «μερίδιόν» του, από τους Τζιώτες, για την παραγωγή 
του 1831. Το επόμενο έτος, επισημαίνεται, αν και προσέφερε, στους καλ
λιεργητές, τον αναγκαίο σπόρο, δεν πρόλαβε να αποκομίσει τις προσό
δους, εφόσον οι Πεταλιοί προσαρτήθηκαν, το 1833, στην Ελλάδα. Έκτο- 
τε, οι πρόσοδοι συλλέγονταν από τον βασιλικό έφορο Καρυστίας.

Έχοντας, λοιπόν, υπόψη, στο σύνολό τους, τις προαναφερθείσες διά
σπαρτες πληροφορίες και επισημάνσεις, ας περάσουμε, στο σημείο αυτό, 
στην τελευταία παράγραφο.

3. Σύνοψη. Κλείνουμε συνοψίζοντας, κατά χρονολογική σειρά, τα ση
μαντικότερα από τα δεδομένα των προηγούμενων παραγράφων: α) η εξέ
λιξη των Πεταλιών υπήρξε απόρροια τόσο του γεωγραφικού παράγοντα 
όσο και των πολιτικών συγκυριών στην περιοχή· β) σε σχέση με τον πρώ
το παράγοντα, και διόλου ανεξάρτητα από τον δεύτερο, διαμορφώθηκαν 
και εξελίχθηκαν οι οικονομικές - δημογραφικές ανταλλαγές των νησίδων 
και βραχονησίδων με την εκατέρωθεν ενδοχώρα (την Καρυστία και λιγό
τερο τη Ρούμελη)· γ) στο απώτερο παρελθόν, οι Πεταλιοί αναφέρονται ως 
ακατοίκητο τιμάριο, με μοναδική δραστηριότητα την εγκατάσταση αιγο
προβάτων προερχόμενων από την Καρυστία· δ) στις παραμονές της επα
νάστασης του 1821, το τιμάριο κατελήφθη από τον Ομέρ πασά, ο οποίος 
το μετέτρεψε σε τσιφλίκι, φροντίζοντας για τη βελτίωση των καλλιεργει-

64. Ενδεικτικά, όπου και πλούσια βιβλιογραφία: Κ. Κόμης, ό.π.,ο. 101.241-244· Χρ. 
Κωνσταντινόπουλος. «Η εξέλιξη της γαιοκτησίας στο Χαμάκου Καλαβρύτων κατά την 
περίοδο 1739-1919», Επετηρίς των Καλαβρύτων, τόμ. 9 (1977), κυρίως σ. 4-6, 15-16,20- 
22.
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ών και την εγκατάσταση δουλοπαροίκων εκεί· ε) τον Ιούνιο του 1821, οι 
Πεταλιού υπέστησαν επιδρομές και λεηλασίες από Ανδριώτες- στ) συνέ
πεια των γεγονότων αυτών υπήρξε η κατάληψή τους από τα ελληνικά 
στρατεύματα μέχρι το 1831, οπότε κατελήφθησαν από Τζιώτες (ακτήμο- 
νες), οι οποίοι προχώρησαν σε καλλιέργειες· ζ) παρά την τελευταία εξέλι
ξη, ο Ομέρ πασάς εξακολούθησε να καρπώνεται τις προσόδους τους μέ
χρι το 1833, οπότε η Εύβοια (συμπεριλαμβανομένων των Πεταλιών) προ- 
σαρτήθηκε στην Ελλάδα· η) σύμψωνα με μια πληροφορία, ο Ομέρ πασάς 
εξακολούθησε να έχει δικαιώματα στα εν λόγω μικρονήσια, κατόπιν ειδι
κής συμφωνίας με τον Όθωνα· θ) το 1834, κάποιοι Σάμιοι εγκαταστάθη
καν ενδεχομένως στους Πεταλιούς· ι) το 1836, αναφέρεται ως ιδιοκτήτης 
τους ο Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας στην 
Ελλάδα- ια) στη συνέχεια, οι Πεταλιού πωλήθηκαν, από τον Παπαρρηγό- 
πουλό, στους ρώσους αδελφούς Σινιάβιν· ιβ) το 1867 (ή 1870) πέρασαν 
στον βασιλέα Γεώργιο τον A ' · ιγ) ακολούθησαν καλλιεργητικές βελτιώ
σεις και δημογραφική ανάπτυξή τους, η τελευταία ειδικά μέχρι το 1920· 
ιδ) το 1915 (ή 1916) οι Πεταλιού πωλήθηκαν στον Μαρή Εμπειρικό· ιε) σή
μερα ανήκουν σε απογόνους ή κληρονόμους του, με εξαίρεση το Μεγάλο 
όπου υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες· ιστ) τέλος, από το 1950 και εξής οι 
Πεταλιού παρουσίασαν σαφή δημογραφική παρακμή.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α *  

ΓΑΚ, Μικτή Επιτροπή, φάκ. 88-90

1
Ά ρ. 24. 886
Athenes le 21 juillet / 2 aoOt 1836

Sire
Les soussignes prendent la liberte de porter a la connaissance de V.E. que 

les dots nommes Petalious et Courou Adalar adjacens a File de 1'Eubee ont 
ete vendus a monsieur Paparigopoulos pour 16.000 tallaris d'Espagne par 
Aly Bei fonde de pouvoir d'Omer Pacha.

La comission chargee de payement des titres de proprietes turques vient 
de [[vous]] soumettre [[l'acte]] a Γ approbation des Ministeres des finances et 
des affaires Etrangeres un acte dont elle reconnait la validite de I'alienation 
ci dessus.

Les soussignes avant de confirmer l'acte de cette conviction osent 
observer tres humblement a V.E. que ces ilots font, par leur position, partie 
integrante de l'Etat et que leur alienation a un particulier porterait atteinte 
au droit de propriete d'Etat jus in patrimonium respublicum et qu'enfin il ne 
convient nullement que ces ilots qui forment d’ailleurs un port presque aussi 
vaste que celui de Pyre deviennent propriete particuliere.

Ainsi les soussignes sont d'avis que le fisc les achete au poids ci dessus de 
16.000 tallaris prix non pas si eleve en egard aux terres cultivables et aux 
Oliviers y situes.

Les soussignes osent aussi supplier V.E. de daigner faire connaitre ses 
hauts ordres le plutot possible par ce que le fonde de pouvoir d'Omer Pacha 
doit etant [sur] le point de partir est demande inserament l'approbation de 
l'allienation qu'il a faite.

G. Les.

* Τα έγγραψα δημοσιεύονται ως έχουν στην πρωτότυπη μορφή τους, χωρίς κάποια  
παρέμβαση ορθογραφικού ή άλλου τύπου.
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Έξομολόγησις τοϋ Κωνσταντίνου Καραγιαννάκη περί των Νήσων Πε
ταλιών γενομένη ενώπιον τοϋ Δημογέροντος τοϋ Τμήματος Καρύστου 
Γεωργίου Γουναροπούλου και Β. εφόρου Καρυστίας κ. Λάμπρου Κου- 
τσονίκα.
Έρώτησις Πώς ονομάζεσαι;
Άπόκρισις Κωνσταντίνος Καραγιαννάκης.
Έρ.
Άπ.
Έρ.
Άπ.
Έρ.
Ά π.
Έρ.
Άπ.
Έρ.

Άπ.

Έρ.

Άπ.
Έρ.

Ά π.

Έρ.

Άπ.

Έρ.

Ποϋ κατοικείς;
Στήν Κάρυστον.
Ποϋ έγεννήθης;
Στήν Κάρυστον.
Πόσον ετών είσαι;
Σαράντα εξ.
Τι έπαγγέλεσαι;
Κτηματίας είμαι.
Τί γνωρίζεις περί τών Νήσων Πεταλιών, ποιος τάς είχεν 
εκ παλαι υπό την κατοχήν του, δηλαδή.
Γνωρίζω ότι αυτά τά νησιά Πεταλοί απ’ εξαρχής ήτανε 
έρημα καί δέν τά εξούσιαζε κανένας, μόνον ό Σουμάνη 
Παλαύρας τά είχε τιμάρι μέ Μπεράτη, (σπαϊλίκι) και 
έπαιρνε άπ’ όσα ζώα λιανά έρριχνε ή κοινότης επάνω τό 
τοπιάτικον.
Ό τό τε  Όμερμπέης (Όμέρ πασιάς ήδη) γνωρίζεις νά 
είχε κάνέν δικαίωμα ιδιοκτησίας εις αυτά τά νησιά;
Δέν είχεν.
Έ ω ς ποιαν εποχήν έμεινον εις την αυτήν κατάστασιν τά 
νησιά ταϋτα;
Δέν ένθυμοϋμαι καλά, στοχάζομαι όμως εις την αυτήν 
κατάστασιν δηλ(αδ)ή έριμα ώς τό 1815 ή 1816.
"Υστερον άπ’ αύτήν την εποχήν τί έγεινεν εις τά νησιά 
ταϋτα;
Εις αύτήν την εποχήν εύρήσκεται ό Όμέρ πασιάς Σερα- 
σκέρης (φύλαξ) εις τά Νησιά τής Ά σπρης Θάλασσας, 
καί άπό τότε έβαλε χέρι εις τά Νησιά αυτά καί έκαμε 
σπήτια, καί άμπέλια, άνοιξε χωράφια έφερε καί ζευγο- 
λάτας άπό τήν Τούμελην, καί άπό τά χωριά τής Καρύ
στου.
Γνωρίζεις μέ ποιον δικαίωμα έλαβε τά Νησιά ταϋτα υπό 
τήν εξουσίαν του;
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Ά π.

Έρ.

Ά π.

Έρ.
Ά π.

Έρ.

Ά π.

Έρ.
Ά π.
Έρ.
Ά π.
Έρ.
Ά π.

Δεν γνωρίζω είμή θυμούμαι δτι άφοΰ άρχισε νά βάλλη 
χέρι καί τό έμαθαν οί πρόκριτοι τού τόπου τούτου συ- 
ναχθήκανε στο σπήτι τού πατέρα μου καί άποφάσισαν 
νά πάνε στην Κωνσταντινούπολή νά κάμουν άγογήν 
έναντίον του διά τό κίνημα τούτο, φοβηθήκανε δμως καί 
δέν έπήγαν πουθενά.
Διά ποιον λόγον ήθελον νά κάμουν άγογήν έναντίον 
του;
Α κόυσα καί λέγανε δτι τό κοινό μας ήτανε γραμμένον 
εις τήν πλάκα τής πόλεως Νεφέριδες, καί τά Νησιά αυτά 
διά τούτο ήτον δωμένα εις τό Κοινόν μας.
Έ ω ς πότε έκράτησε τά νησιά ταύτα ό πασιάς;
Έ ω ς τά 1821 κατά τον Μήνα ’Ιούνιον, δτε επαναστάτη
σαν οί Έλληνες, έκαυσαν τά σπήτια των Νησιών τούτων 
έπήραν δτι εύρήκαν επάνω καί μείνανε άπό τότε εις τάς 
χεΐρας τών Ελλήνων καί δέν έλλείπανε άπό πάνω έλλη- 
νικά στρατεύματα καί καράβια.
'Έως ποιαν εποχήν εύρίσκοντο υπό τήν εξουσίαν τών 
Ελλήνων;
Έ ω ς τό 1831 δτε ήρχαν πατριώται άπό τά Νησιά έπή- 
γανε καί σπείρανε μόνοι τους καί ό πασιάς έστειλε εις 
τό άλόνι καί τούς έμοίρασε τούς καρπούς μέ βίαν, χωρίς 
νά εύγάλη τον σπόρον, έπειτα τον άλλον χρόνον τούς 
έδωκε σπόρον δηλ(αδ)ή 1832 καί δέν έπρόφθασε νά 
πάρη μερίδιον ό πασιάς, διότι είς τά 1833 ό Β. έφορος 
τής επαρχίας ταύτης τά έσύναξε διά λογαριασμόν τής 
Κυβερνήσεως.
Έξεύρεις άλλο τί περί αύτών;
’Οχι.
'Ομολογείς αύτά μέ καθαρόν σου συνείδησιν;
Τά όμολογώ.
Έξεύρεις γράμματα;
Έξεύρω.

Βεβαίωσε δσα είπες μέ τήν υπογραφήν σου.
Τήν 14 Μαρτίου 1835. Κάρυστος 

Κωνσταντίνος Καραγιαννάκης 
Γεώργιος Γουναρόπουλος 

Α ντώνιος Γουναρόπουλος μαρτυρώ 
Αλέξιος Ίωάννου μαρτυρώ
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3

Έξομολόγησις τοΰ Δημητρίου Σαληάρη γενομένη ενώπιον τοΰ Β. εφό
ρου Καρυστίας και τοΰ Τμηματικού Δημογέροντος Καρύστου καί των
μαρτύρων ’Αντωνίου Γουναροπούλου καί ’Αλεξίου Ίωάννου.
Έρ. Πώς ονομάζεσαι;
Άπ. Δημήτριος Σαληάρης.
Έρ. Ποΰ κατοικείς;
Άπ. Στήν Κάρυστον.
Έρ. Ποΰ έγεννήθης;
Ά π. Έδώ.
Έρ. Τι έπαγγέλεσαι;
Άπ. Κτηματίας είμαι.
Έρ. - Πόσον ετών είσαι;
Άπ. Έξηντατρίου.
Έρ. Γνωρίζεις ποιος είχε τό έκπαλαι τά Νησιά τών Πετα-

λιών;
Άπ. Αυτά τά νησιά ητανε εξαρχής έρημα καί τά είχεν ό σου-

μάνης Παλαύρας Μπεράτι καί επερνε ένα τί απ’ όσα 
ζώα λιανά ερριχναν μέσα ό κόσμος.

Έρ. "Εως εις ποίαν εποχήν ήτονε αυτά τά Νησιά έρημα;
Ά π. Πρωτοΰ τής Έπαναστάσεως τρία, ή τέσσαρα χρόνια.
Έρ. "Υστερον άπ’ αυτήν τήν εποχήν τί έγεινεν εις τά Νησιά

ταΰτα;
Ά π. "Υστερον άπ’ αυτόν τον καιρόν ό Όμέρ πασιάς είχεν

τήν φεργάδα καί έφύλαγε τά Νησιά τής άσπρης θάλασ
σας άπό τούς κλέπτας, τον όποιο είχε διωρισμένο ό κα- 
πετάν Πασιάς, έπήγε μέσα εις τά Νησιά έκαμε σπήτια καί 
έφύτευσεν αμπέλια έμπολίασε έλιαΐς καί άνοιξε χωρά
φια έφερε κολίγους άπό τήν Τούμελην καί άπό τά χω
ριά μας.

Έρ. Είχεν πρωτήτερα καμμίαν μετοχήν ό Όμέρ πασιάς εις
αυτά;

Ά π. Δέν ήξεύρω νά είχε.
Έρ. Άφότου έλαβεν υπό τήν εξουσίαν ό Όμέρ πασιάς αυτά,

έδιδε κανένα τί εις κανένα μέρος;
Ά π. Ό χ ι, μάλιστα μήτε εις αυτόν ποΰ είχε τό μπεράτι έδινε

τίποτε.
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Έρ. Γνωρίζεις πώς τά έλαβε ύπό τήν κατοχήν του ό Όμερ-
πασιάς;

Ά π . Δεν γνωρίζω πώς.
Έρ. Έ ω ς  τί καιρόν έκράτησε τά Νησιά αυτά ό πασιάς;
Ά π. Έ ω ς  τήν άρχήν τής Έπαναστάσεως ποϋ ήλθαν οί

Ά νδριώται έκαυσαν τά σπήτια έπήραν τά γεννήματα καί 
ζώα καί έσυκώσανε όσους ήτανε μέσα εκεί.

Έρ. Εις ποιους μετέβησαν ύστερον αυτά τά νησιά;
Ά π. Εξουσιάζονταν άπό τούς Έλληνας έως τό 1831.
Έρ. "Υστερον δέ ποιοι τά εξούσιασαν;
Ά π . Τότε ήρχανε μερικοί άπό τήν Τζίαν καί έσπείρανε μέσα

εις τά νησία καί στά άλόνια. Έστειλε ό πασιάς καί έμοί- 
ρασε τον καρπόν.

Έρ. Πόσους χρόνους έλάμβανε τό μερίδιον ό πασιάς;
Ά π . Δέν θυμούμαι ή ένα χρόνον ή δύω, ύστερα όμως τά

πήρεν ό Β. έφορος.
Έρ. Ά λλο  τίποτα γνωρίζεις άφ’ όσα είπες δ ι’ αύτά τά νη

σιά;
Ά π . Δέν γνωρίζω τίποτα.
Έρ. 'Ομολογείς αύτά μέ καθαρόν σου συνείδησιν;
Ά π . Μάλιστα.
Έρ. Έξεύρεις γράμματα;
Ά π. Έξεύρω.

Τήν 14 Μαρτίου 1835. Κάρυστος.

Επιβεβαίωσε όσα είπες μέ τήν υπογραφήν σου.

Δημήτριος Σαληάρης βεβαιώνω.

Ό  Τμηματικός Δημογέρων Καρύστου Γεώργιος Γουναρόπουλος 
Α ντώ νιος Γουναρόπουλος μαρτυρώ 
Α λέξιος Τωάννου μαρτυρώ

Έ ν  Καρύστφ τήν 16 Μαρτίου 1835

Έπικυροΰται παρά τού Ειρηνοδικείου Καρύστου τό γνήσιον τών 
άνωθεν υπογραφών καί έπιβεβαιοΰται παρ’ αύτοΰ τό άληθές τών 
έμπεριεχομένων.

Ό  είρηνοδίκης 
Ά . Π. Τωάννου
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MICRONISSIOTICA: L'EXEMPLE DE PfiTALIOUS

par
Costas Comis

Petalious sont dix ilots, au sud-ouest de Tile d'Eubee. Dans cette etude, on 
examine la Geographic, la Demographie et l'feconomie de ces ilots, par 
rapport au secteur politique et administratif (periode ottomane-periode 
d'fitat grec). On utilise des documents bibliographiques et manuscrits des 
Archives Nationales de Grece.


