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5

10 L  Π ερ ί δέ την Κ ρ ή τη ν  ε ίσ ί νήσοι, Θ ήρα μέν, ή τ ω ν  
Κ υ ρ η ν α ίω ν  μ η τ ρ ό π ο λ ις , α π ο ίκ ο ς  Λ α κ εδ α ιμ ο ν ίω ν , κ α ί  
π λ η σ ίο ν  ταύτης \Ανάφη, ε ν  ή το  τ ο ν  Λ ίγ λ ή τ ο ν  !Α π ό λ λ ω ν ο ς  
ιερόν. Λ έγε ι δέ κα ί Κ α λ λ ίμ α χ ο ς  τοτέ μ έ ν  ούτω ς  ·

Α ίγλ ή τ η ν  Λ ν ά φ η ν  τε, Λ α κ ω ν ίδ ι γ ε ίτ ο ν α  Θήρςι ·

15 τοτέ δέ τής Θ ήρας μ νη σ θ είς  ·

μήτηρ ε ύ ίπ π ο υ  π α τ ρ ίδ ο ς  ήμετέρης.

Έ σ τ ι δέ μ α κ ρά  ή Θήρα, δ ια κ ο σ ίω ν  οϋ σ α  την π ερ ίμ ετ ρ ο ν  
σταδίω ν, κ ειμένη  δέ κατά  Λ ία ν  ν ή σ ο ν  την π ρ ο ς  Ή ρ α κ λε ίω  
τ φ  Κ νω σ σ ίω , δ ιέχε ι δ έ τής Κ ρ ή τη ς  ε ις  έπ τα κ ο σ ίο υ ς  
σ τα < δ ίους> · π λ η σ ίο ν  δ ’ α υτή ς ή τε Α ν ά φ η  κ α ί Θ ηρασία  
κ α ί το < ά να β> λη θέν  υ π ό  < το ϋ  ά > να φ υσ ή μ α < το ς  ν> η σ ίο ν  
ιερ ό ν  < π ρ ό ς  Θή>ρςτ ταύτης  δ ’ ε ις  εκ α τό ν  ά π έχε ι ν η σ ίδ ιο ν  
*Ιος, έ ν  ή κεκη δεϋσθα ί τ ιν ές  φ α σ ι τ ο ν  π ο ιη τ ή ν  "Ο μ η ρ ο ν* 

5 ά π ό  δέ τής νΙου  π ρ ο ς  εσ π έρ α ν  ίό ν τ ι Σ ίκ ιν ο ς  κ α ί Λ ά γο υ σ σ α  
κ α ί Φ ο λέγα νδ ρ ο ς , ή ν  Α ρ α τ ο ς  « σ ιδ η ρ είη ν»  ό ν ο μ ά ζ ε ι  
δ ιά  την τρ α χύτη τα · έ γ γύ ς  δέ τ ο ύ τ ω ν  Κ ίμ ω λ ο ς , δ θ εν  
ή γή  ή Κ ιμ ω λ ία * ένθ εν  ή Σ ίφ ν ο ς  έ ν  δ ψ ει έστίν, έ φ ’ ή λ έ-  
γο υσ ι

10 Σ ίφ ν ιο ν  ά σ τ ρ ά γ α λ ο ν

δ ιά  την εύτέλεια ν . Έ τ ι δ ’ έγγυ τέρ ω  κ α ί τής Κ ιμ ώ λ ο υ  κ α ί 
τής Κ ρή τη ς ή Μ ήλος, ά ξ ιο λο γω τ έρ α  τούτω ν, δ ιέχο υ σ α  
τ ο ϋ  Έ ρ μ ιο ν ικ ο ϋ  άκρω τηρίου, το ϋ  Σ κ υ λλ α ίο υ , σ τα δ ίο υ ς  
έπ τ α κ ο σ ίο υ ς* το σ ο ύ το υς  δέ σ χ εδ ό ν  τι κ α ί τοϋ  Λ ικ τ υ νν α ίο υ . 

15 Α θ η ν α ίο ι δέ π ο τ έ  π έμ ψ α ντες  στρα τεία ν , ήβηδόν κ α τέσ φ α ξα ν  
τούς π λ ε ίο υ ς .

Λ ϋ τ α ι μ έ ν  ο ύ ν  έν  τ φ  Κ ρ η τ ικ φ  π ελ ά γε ι, έ ν  δέ τ φ  Λ Ι γ α ίφ  
μ ά λ λ ο ν  αύτή τε ή Α ή λ ο ς  κ α ί α ί π ερ ί α υτή ν  Κ υ κ λ ά δ ες  
κ α ί α ί τα ύτα ις  π ρ ο σ κ είμ ενα ι Σ π ορ ά δ ες , ώ ν  ε ίσ ι κ α ί α ί λ ε - 

l b  χθ ε ϊσ α ι π ερ ί την Κ ρήτην.
2 . Ή  μ έ ν  ο ύ ν  Α ή λ ο ς  έ ν  π ε δ ίφ  κ ε ιμ ένη ν  έχει την π ό λ ιν
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καί τό Ιερόν τοϋ Απόλλω νος καί τό Λητώον, ύπέρκειται 
δέ τής πόλεως όρος ψιλόν ό Κύνθος καί τραχύ, ποταμός 
δέ διαρρεί την νήσον Ίνωπός ον μέγας- καί γάρ ή νήσος 

5  μικρά . Τετίμηται δ ' έκ παλαιού διά τους Θεούς άπό των
ηρωικών χρόνων άρξαμένη · μνθεύεται γάρ ένταϋθα ή 
Λητώ τάς ώδΐνας άποθέσθαι τον τε Απόλλωνος καί τής 
Αρτέμιδος-

ήν γάρ τό πάροιθε φορητά,

1 0  φησίν ό Πίνδαρος,

κνμάτεσσι παντοδαπών άνέμων 
φιπαΐσιν- άλλ' ά Κοιογενής δποτ' ώδί· 

νεσσι Θύοισ' άγχιτόκοις έπέβα 
vlv, δή τότε τέσσαρες όρθαί

15 πρέμνων άπώρονσαν χθονίων,
άν δ ' έπικράνοις σχέθον 
πέτραν άδαμαντοπέδιλοι 
κίονες, ένθα τεκοΐ-

σ ' εύδαίμον' έπόψατο γένναν,

2 0  "Ενδοξον δ * έποίησαν αυτήν αί περιοικίδες νήσοι, καλού-
μεναι Κυκλάδες , κατά τιμήν πέμπονσαι δημοσίμ Θεωρούς 
τε καί Θυσίας καί χορούς παρθένων πανηγύρεις τε έν 
αυτή σννάγονσαι μεγάλας.

3. Κ α τ' άρχάς μέν ούν δώδεκα λέγονται* προσεγένοντο 
δέ καί πλείονς. Αρτεμίδωρος γονν διαριθμεϊται <πεντε- 

5  καίδεκα> περί τής Ελένης είπών, δτι άπό Θορίκον μέχρι 
Σουνίου παράκειται, μακρά, σταδίων δσον έξήκοντα τό 
μήκος* άπό ταύτης γάρ , φησίν, αί καλούμενοι Κυκλάδες 
είσίν όνομάζει δέ Κέω, τήν έγγυτάτω τή Ελένη, καί μετά  
ταύτην Κύθνον καί Σέριφον καί Μήλον καί Σίφνον καί 

10  Κίμωλον καί Πρεπέσινθον καί Ώ λίαρον καί προς ταύταις 
Π άρον , Νάξον, Σύρον, Μ ύκονον, Τήνον, *Ανδρον, 
Γύαρον. Τάς μέν ούν άλλας τών δώδεκα νομίζω, τήν δέ 
Πρεπέσινθον καί Ώ λίαρον καί Γύαρον ήττον ών τη 
Γυάρφ προσορμισθείς έγνων κώμιον υπό άλιέων συνοι· 

15 κούμενον άπαίροντες δ ' έδεξάμεθα πρεσβευτήν ένθένδε 
ώς Καίσαρα προκεχειρισμένον, τών άλιέων π  ν α  ήν 
δ* έν Κορίνθφ Καίσαρ, βαδίζων έπί τόν θρίαμβον τον 
Α κτιακόν συμπλέων δή έλεγε προς τούς πυθομένους,
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δτι π ρ εσ β εύ ο ι π ε ρ ί κ ο υ φ ισ μ ο ϋ  το ϋ  φ ό ρ ο υ * τ ε λ ο ϊε ν  γά ρ  
20 δρα χμ ά ς εκ α τό ν  π εντή κ οντα , κ α ί τάς έκ α τ ό ν  χ α λ ε π ώ ζ  

α ν  τελοϋντες . I Λ η λ ο ϊ δέ τάς ά π ο ρ ία ζ  α υ τ ώ ν  κ α ί *Α ρ α τ ο ς  
έν  το ϊζ  κα τά  λ ε π τ ό ν ·

ώ Λ η το ί, σ ύ  μ έ ν  ή μ ε  σ ιδηρείη  Φ ο λεγά νδ ρ φ , 
δ ειλή  ή Γ υά ρ ω  π α ρ ελεύ σ εα ι α ύ τ ίχ ’ όμ ο ίη ν;

5 4. Τ ην μ έ ν  ο ϋ ν  Δ ή λ ο ν  έν δ ο ξ ο ν  γ ενο μ έν η ν  ο ύ τω ς  έτι
μ ά λ λ ο ν  ηϋξησε κ α τα σ κ α φ εϊσ α  υ π ό  Τ ω μ α ίω ν  Κ ό ρ ιν θ ο ς .
Έ κεϊσε γά ρ  μ ετεχώ ρη σ α ν ο ί έμ π ορ ο ι, κ α ί τής ά τελε ία ς  
τού  ίερ ο ϋ  π ρ ο κ α λο υ μ ένη ς  α ύτο ύ ς  κ α ί τής ευ κ α ιρ ία ς  το ϋ  
λ ιμ ένο ς- έ ν  κ α λώ  γά ρ  κ εϊτα ι τ ο ίς  εκ τής Ι τ α λ ία ς  κ α ί τής  

10 Ε λ λ ά δ ο ς  ε ις  τη ν  ’Α σ ία ν  π λ έ ο υ σ ιν  ή τε π α ν ή γ υ ρ ις  
έμ π ο ρ ικ ό ν  τι π ρ ά γ μ ά  έστι, κ α ί σ υνή θ εις  ή σ α ν  α υτή  
κ α ί Τ ω μ α ΐο ι τώ ν  ά λ λ ω ν  μ ά λισ τα , κ α ί δτε σ υνεισ τή κ ει 
ή Κ ό ρ ιν θ ο ς ’ ’Α θ η να ίο ι τε λα β ό ντες  την ν ή σ ο ν  κ α ί των 
ιερ ώ ν  άμα κ α ί τώ ν έμ π ο ρ ω ν  έπ εμ ελ ο ϋ ντ ο  ίκανώ ς- έπ ελθ ό ν -  

15 τες δ ’ ο ί τ ο ϋ  Μ ιθ ρ ιδ ά το υ  σ τρ α τη γο ί κ α ί ό  ά π οσ τή σ α ς  
τ ύ ρ α ν ν ο ς  α υ τή ν  δ ιελυμ ή να ντο  π ά ντα , κ α ί π α ρ έλ α β ο ν  
έρήμην ο ί *Ρ ω μ α ίο ι π ά λ ιν  τήν  νήσον, ά να χω ρ ή σ α ντο ς  
ε ις  τήν ο ίκ ε ία ν  τ ο ϋ  βασ ιλέω ς, κ α ί δ ιετέλεσ ε  μ έ χ ρ ι ν ϋ ν  
ένδεώ ς π ρ ά ττο υσ α . Έ χ ο υ σ ι δ * α υτή ν  ’Α θ η ν α ίο ι.

20. 5. Τ ή ν α ια  δ ’ έρ η μ ον  ν η σ ίδ ιό ν  έσ τ ιν  έ ν  τέτρα σ ι τής
Δ ή λ ο υ  σ τα δ ίο ις , δ π ο υ  τά μ νή μ α τα  το ΐς  Α η λ ίο ις  έστίν.
Ο υ  γά ρ  έξ εσ τ ιν  έ ν  αύτή  τή Δ ή λω  θ ά π τ ε ιν  ο υ δ έ  κ α ίε ιν  
νεκρόν, ο ύκ  έξεσ τ ι δέ ουδέ κ ύνα  έ ν  Α ή λω  τρέφ ειν . Ώ νο μ ά -  
ξετο δέ κ α ί Ό ρ τ υ γ ία  π ρότερ ον.

6. Κ έω ς  δέ τ ετ ρ ά π ο λ ις  μ έ ν  υπήρξε, λ ε ίπ ο ν τ α ι δέ δύο, 
ή τε Ί ο υ λ ίς  κ α ί ή Κ α ρ θ α ία , ε ις  άς σ υ ν επ ο λ ίσ θ η σ α ν  α ί  
λ ο ιπ α ί, ή μ έ ν  Π οιή εσ σ α  ε ις  τήν Κ α ρ θ α ία ν , ή δέ Κ ο ρ η σ σ ία  
ε ίς  τήν Ίο υλ ίδ α . 9 Ε κ δέ τής Ί ο υ λ ίδ ο ς  δ  τε Σ ιμ ω ν ίδ η ς  \

5 ήν ό μ ε λ ο π ο ιό ς  κ α ί Β ακχυλίδη ς, ά δ ελ φ ιδ ο ϋ ς  έκ είνου , \
κα ί μ ετά  τα ϋτα  Έ ρ α σ ίσ τρα τος  ό  Ιατρός κ α ί τώ ν  εκ τ ο ϋ  ;
π ερ ιπ ά τ ο υ  φ ιλ ο σ ό φ ω ν  Α ρ ίσ τω ν , ό  το ϋ  Β ο ρ υ σ θ εν ίτ ο υ  
Β ίω νο ς  ζηλω τής. Π α ρά  το ύτο ις  δέ δ ο κ έ ί τεθ ή να ί π ο τ έ  
νόμος, ο ϋ  μ έμ νη τα ι κ α ί Μ έν α ν δ ρ ο ς*

10 κ α λ ό ν  το  Κ ε ίω ν  ν ό μ ιμ ό ν  έστι, Φ α ν ία *
ό μη  δ υ ν ά μ εν ο ς  ζή ν κ α λώ ς ο υ  ξή κακώ ς.

, * ί
Π ροσ έτα ττε γάρ, ώ ς έο ικεν, ό  νό μ ο ς  τούς  υ π έρ  έξή κ ο ντα  I
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έτη γεγονότας χωνειάζεσθαι τοϋ διαρκεϊν τοϊς ά λλο ις  
την τροφήν· καί πολιορκουμένους δέ ποτέ ύ π ’ 'Αθηναίω ν 

15 ψηφίσασθαί φασι τούς πρεσβντάτους έξ αύτώ ν άποθα- 
νείν, όρισθέντος πλήθους έτών, τούς δέ παύσασθαι 
πολίορκοϋντας. Κ εϊτα ι δ' έν  δρει τής θαλάττης διέχουσα  
ή π ό λ ις  όσον πέντε καί είκοσι σταδίονς, έπ ίνειον δ' έστίν  
αυτής το χω ρίον, έν  φ  ιδρυτο ή Κορησσία, κατοικίαν  

20 ουδέ κώμης έχουσα. Έ στι δέ καί προς τή Κορησσίρ I 
Σ μινθέου 9Α π όλλω νος Ιερόν καί προς Ποιηέσση, μεταξύ  
δέ τοϋ ίεροϋ καί των τής Ποιηέσσης έρειπ ίω ν τό τής 
Ν εδουσίας Ά θηνάς ιερόν, ίδρυσαμένου Νέστορος κατά 
τήν έκ Τροίας έπάνοδον. 'Έστι δέ καί Έ λιξο ς  ποταμός  
π ερ ί τήν Κορησσίαν.

7. Μ ετά δέ ταύτην Ν άξος καί Ά νδ ρ ο ς  άξιόλογο ι καί 
Π ά ρ ος · έντεϋθε\ ' ήν Α ρ χ ίλοχος  ό ποιητής. Ύ π ό  δέ Π αρίω ν

5 έκτίσθη Θάσος καί Π άριον έν τή Π ροποντίδι πόλις. Έ ν  
ταύτη μ έν  ο ϋ ν  ό βωμός λέγεται Θέας άξιος, σταδιαίας 
έχω ν τάς π λευρ ά ς · εν δέ τή Πάρω ή Π αρία λίθος  
λεγομένη, άρίστη π ρος τήν μαρμαρογλ υφίαν.

8. Σ ϋρος δ' έστι (μηκύνουσι τήν πρώτην συλλαβήν)9 έξ  
10 ής Φερεκύδης ό Βάβυος ήν' νεώτερος δ* έστίν ό  Α θη

να ίος έκείνου. Ταύτης δοκεΐ μνημονεύειν ό  ποιητής, Συρίην  
καλώ ν'

νήσός τις Συρίη κικλήσκεται 
Ό ρτυγίης καθύπερθε.

15 9. Μ ύκονος δ ' έστίν , ύφ' ή μυθεύουσι κεϊσθαι των
. Γ ιγάντω ν τούς υστάτους ύφ' Ή ρακλέους καταλυθέντας. 

ά φ ’ ώ ν ή παροιμ ία  «Πάνθ' υπό μ ίαν Μ ύκονον» έπί των 
ύπό μ ία ν  γραφήν άγόντω ν καί τά διηρτημένα τή φύσει. 
Κ α ί τούς φαλακρούς δέ τινες Μ υκονίους καλοϋσ ιν άπό  
τοϋ τό πάθος τοϋτο έπιχω ριάζειν τή νήσφ.

10. Σ έριφ ος δ ' έστίν, έν  ή τά περί τον Δ ίκτυν μεμύ- 
θευται, τον άνελκύσαντα τήν λάρνακα τοϊς δ ιχτύοις τήν 

5 περ ιέχουσαν τον Περσέα καί τήν μητέρα Δανάην, κατα- 
πεποντω μένους ύπ' Ά κ ρ ισ ίου  τοϋ πατρός τής Δανάης' 
τραφήναί τε yap  ένταϋθα τον  Περσέα φασί, καί κομίσαντα  
τήν τής Γοργόνης κεφαλήν, δείξαντα τοϊς Σ εριφ ίοις  
άπολιθώ σαι πάντας- τοϋτο δέ πράξαι τιμωροϋντα τή

4
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10 μητρί, δτι αυτήν Πολυδέκτης ό βασιλεύς ακόυσαν άγεσθαι 
προείλετο προς γάμον, συμπραττόντων εκείνων. Οϋτω  
<5’ έστί πετρώδης ή νήσος, ώστε υπό τής Γοργόνης τούτο 
παθεϊν αυτήν φασιν ο ί κωμωδοϋντες.

11. Τήνος δέ π ό λ ιν  μέν ου μεγάλην έχει, το ό ’ ιερόν  
15 τού Π οσειδώνος μέγα εν άλσει τής πόλεως έξω, θέας

άξιον- έν φ  και εστιατόρια πεποίηται μεγάλα, σημεϊον 
τού συνέρχεσθαι πλήθος ικανόν των συνθυόντω ν αύτοϊς  
άστυγειτόνων τα Ποσειδώνια.

12. Έ στι δέ καί Α μ οργός των Σποράδων, δθεν ήν 
20 Σιμωνίδης ό των ιάμβων ποιητής, καί Λέβινθος καί

Λέ<ρος προς τή Κα>ρίςτ

καί τάδε Φ ωκυλίδου* Α έριοι κακοί, ούχ ό μέν, δς δ'οϋ, 
πάντες πλήν Π ροκλέους· καί Προκλέης [δέ] Α έρ ιο ς · /

διεβέβληντο γάρ ώς κακοήθεις οί ένθένδε άνθρωποι.

13. Π λησίον  ό ' έστί καί ή Πάτμος καί Κορασσίαι, 
5 προς δύσιν κείμεναι τή Τκαρίμ, αϋτη δέ Σάμψ. Ή  μέν  

ούν Ικαρία έρημός έστι, νομάς δ ’ έχει, καί χρώ νται 
αύταϊς Σ άμιον τοιαύτη δ ’ ούσα ένδοξος δμως έστί, 
καί ά π ’ αυτής Ίκάριον καλείται το προκείμενον πέλαγος, 
έν φ  καί αυτή καί Σάμος καί Κως έστι, καί αί άρτι 

10 λεχθεϊσαι Κορασσίαι καί Πάτμος καί Αέρος. *Ενδοξον  
δέ καί το έν  αυτή όρος ό Κερκετεύς, μ ά λλον τής Α μ π έλο υ · 
αϋτη δ ’ ύπέρκειται τής Σαμίω ν πόλεως. Συνάπτει δέ 
τφ Ίκαρίω το Κ αρπάθιον πέλαγος προς νότον, τούτω  
δέ το Α ιγύπτιον, προς δέ δύσιν τό τε Κρητικόν καί το 

15 Αιβυκόν.

14. Κ α ί έν  τφ  Καρπαθίψ  ό ’ είσί π ολλα ί των Σποράδω ν 
μεταξύ τής Κώ  μάλιστα καί 'Ρόδου καί Κρήτης* ών 
είσ ιν Α στυπάλαιά  τε καί Τήλος καί Χαλκία, καί άς 
"Ομηρος όνομάζει έν τφ  καταλόγψ'

οι δ ’ άρα Ν ίσυρόν τ ’ εϊχον Κ ράπαθόν τε Κ ά σον τε, 
καί Κών, Εύρυπύλοιο πόλιν, νήσους τε Καλύδνας.

*Εξω γάρ τής Κ ώ  καί τής 'Ρόδου, περί ώ ν έροϋμεν ύστε
ρον, τάς τε άλλας έν ταϊς Σποράσι τίθεμεν, καί δή καί 

5 ένταϋθα μεμνήμεθα αυτών, καίπερ τής Ασίας, ου  τής 
Ευρώπης έγγύς ούσών, έπειδή τή Κρήτη καί ταϊς Κ υκλάσι
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καί τάς Σποράδας συμπεριλαβεΐν ήπείγετό πως ό λόγος  
έν  δέ τή τής !Ασίας περιοδείμ  τάς προσεχείς αύτή των 
ά ξιολόγω ν νήσων προσπεριοδεύσομεν, Κ ύπ ρ ο ν  καί 'Ρόδον 

10 καί Κ ώ ν  καί τάς έν  τή έφεξής παραλίρ  κειμένας. Σάμον, 
Χ ίο ν , Λέσβον, Τένεδον· νυν όε rag  Σποράδας, ώ ν άξιον  
μνησθήναι λο ιπ ό ν , έπιμεν.

15. Ή  μ έν  ο ύν  'Αστυπάλαια ίκανώς έστι πελαγία, 
π ό λ ιν  ϊχουσα. Ή  δέ Τήλος έκτέταται παρά την Κνιδίαν, 

15 μακρά, υψηλή, στενή, π )ν  περίμετρον όσον εκατόν καί 
τετταράκοντα σταδίων, ϊχουσα  ϋφορμον. Ή  δέ Χαλκία  
τής Τήλου διέχει σταδίους όγδοήκοντα , Καρπάθου δέ 
τετρακοσίους, Ά στυπαλαίας δέ περί διπλάσιους, έχει 
δέ καί κατοικίαν όμώ νυμον καί ιερόν Α πόλλω νος καί 

20 λιμ ένα .
16. Ν ίσυρος δέ προς άρκτον μέν έστι Τήλου, διέχουσα 

αυτής όσον έξήκοντα σταδίους, όσους καί Κ ώ  διέχει, 
στρογγυλή δέ καί υψηλή καί πετρώδης τού μυλίου  
λ ίθ ο υ · τοϊς γοϋν  άστυγείτοσιν έκείθέν έστιν ή των μύλω ν  

25 ευπ ορία . Έ χει δέ καί π ό λ ιν  όμώ νυμον καί λιμένα καί 
θερμά καί Π οσειδωνος Ιερόν· περίμετρος δέ αυτής όγδοή
κοντα στάδιοι. Έ στι δέ καί νησιά προς αύτή Νισυρίων 
λεγάμενα . / Φασί δέ την Ν ίσυρον άπόθραυσμα είναι 
τής Κώ , προσθέντες καί μύθον, ότι Π οσειδών διώκων 

5 ένα τω ν Γ ιγά \τω ν , Πολυβώτην, άποθραύσας τή τριαίνη 
τρύφος τής Κ ώ  έπ' αυτόν βόλοι, καί γένοιτο νήσος το 
βληθέν ή Νίσυρος, υποκείμενον ϊχουσα έν  αύτή τον 
Γ ίγα ντα * τινές δέ αύτόν ύποκεϊσθαι τή Κ ώ  φασιν.

17. Ή  δέ Κάρπαθος, ήν Κ ράπαθον είπ εν ό  ποιητής, 
10 ύψηλή έστι, κύκλον ϊχουσα  σταδίων διακοσίων. Τετρά- 

π ό λ ις  δ 9 υπήρξε καί όνομα είχεν ά ξ ιόλογον άφ ' ο ΰ  καί 
τφ  π ελά γει τοϋνομα έγένετο. Μ ία δέ τών π όλεω ν έκαλεϊτο 
Ν ίσυρος , όμώνυμος τή τών Ν ισυρίω ν νήσω. Κ είται δέ 
τής Λ ιβύης κατά Λευκήν άκτήν, ή τής μ έν  Αλεξανδρείας  

15 π ερ ί χ ιλ ίο υ ς  διέχει σταδίους, τής δέ Κ αρπάθου περί 
τετρακισχιλίους.

18. Κ άσος δέ ταύτης μ έν  άπό έβδομήκοντά έστι 
σταδίων, τού δέ Σαμω νίου  τοΰ  άκρου τής Κρήτης διάκο- 
σίω ν πεντήκοντα- κύκλον δέ ϊχ ε ι σταδίων όγδοήκοντα . 

20 Έ στι δ ' έ ν  αύτή καί π ό λ ις  όμώνυμος, καί Κ ασίω ν νήσοι 
καλούμ ενοι π λείους περί αύτήν.
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19. Νήσους δέ Κ αλύδνας τάς Σποράδας λέγε ιν  φασί 
τον ποιητήν, ώ ν μ ίαν είναι Κ ά λυ μ να ν  εΐκός δ ’, ώς έκ 
των Ν ισυρίω ν λέγονται καί Κ ασίω ν αί έγγνς καί υπήκοοι, 
οϋτως καί τάς τή Καλύμνη περικειμένας, Ισως τότε 
λεγομένη Κ αλύδνη · τινές δέ δύο είναι Κ αλύδνας φασί, 
Λ έρον καί Κάλυμναν, άσπερ καί λέγε ιν  τον ποιητήν. Ό  
δέ Σκήψιος πληθυντικώς ώνομάσθαι τήν νήσον Κ αλύμνας  

5 φησίν, ώς 5Αθήνας καί Θήβας, δεϊν δ ’ ύπερβατώς δέξασθαι 
το τοϋ ποιητοϋ- ου γάρ νήσους Κ α λύδνα ς λέγειν, 
ά λ λ ’, «οί δ ’ άρα νήσους Ν ίσυρόν τ ’ εϊχον Κ ράπαθόν τε 
Κ ά σ ον τε, καί Κών, Ε ύρυπύλοιο πόλιν, Κ αλύδνας τε».

'Ά παν μ έν οΰν το νησιωτικόν μέλι ώς έπ ί το π ολύ  
10 άστείόν έστι καί ένάμιλλον τφ  Ά ττικφ , το δ ’ έν ταϊσδε 

ταϊς νήσοις διαφερόντως, μάλιστα δέ το Κ αλύμνιον.

Στράβων, Γεωγραφικά, 
βιβλίο X, 5,1-19



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ε π ί είκοσι π ερ ίπ ο υ  χρόνια  διατρέχω  το ε)1ηνικό  Αρχιπέ?.αγος. Μεγά?.α 
κα ι μ ικ ρ ά  νησιά, ακόμη κα ι νησίδες, α π οτελούν αντικείμενο  αυτής της π ε 
ριήγησης (και τα τελευταία  χρόνια , επίσης έρευνας)· κατά  προτίμηση κ α λύ 
πτω τμήματα ή γεω γρα φ ικά  σημεία της ενδοχώ ρας των νησιών, μ ε  δ ιάφ ορα  
μ έσ α  (και εν π ο /λ ο ίς  πεζή), αφήνοντας κα τά  μ έρ ος  τα τουριστόπληκτα π α -  
ρά?αα. Α υτή  η σχέση-εμπειρία  αποκα).ύπτεται, αναποφεύκτω ς, σε δ ιάφ ορα  
σημεία του συγκεκριμ ένου  βιβλίου, α ν  και πρόκειται, εν  πο)1οίς, γ ια  π ρ ο 
σω πική υπόθεση. Πάντως, σε κάθε περίπτω ση, το εν λόγω  σ υ γγρ α φ ικ ό  εγ 
χείρημα  λειτουργεί, στο μ έτρ ο  του εφ ικτού, ως το εύλογο  αντιχάρισμα α π έ 
ναντι στον α ιγα ιοπ ελα γίτ ικο  χώρο.
^  Κ ατά τα ά/ l a ,  το τελικό προϊόν, το βιβ?Λο δηλαδή, δημοσιεύεται μ ετά  την 

έγκριση  του Τμήματος Ιστορίας και Α ρ χα ιολογία ς  του Π ανεπιστημίου Ιω
άννινάν, π ρος το οπ ο ίο  οφείλω  τις ευχαριστίες μου. Α να λόγω ς απευθύνομ α ι 
και π ρος  το π ροσω π ικό  του τυπ ογρ α φ είου  Γερ. Δούβαλ,η - Α . Α π οστόλου ' 
ιδιαιτέρω ς βέβα ια  στη Δ έσ π ο ινα  Καπρινιώ τη, συνεργάτιόα  παλαιόθεν, γ ια  
την οπ οία  είναι γνοιστή η εργατικότητα  κα ι η συνέπεια.

Κ  Κόμης

Σίφνος, Σ επτέμβριος 2004



ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:
ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το ελληνικό Αρχιπέλαγος, όντας τμήμα της Βαλκανικής χερσονήσου, 
αποτελεί, εκ των πραγμάτων, την κύρια έξοδό της προς τη θάλασσα (η άλ
λη είναι το Ιόνιο πέλαγος)· η δυτική Μ εσόγειος, περικλείουσα σαφώς μι
κρότερο αριθμό νησιών, λειτουργεί αναλόγως για  την δυτικοευρωπαϊκή εν- 
δοχώρα1. Τα νησιά περικλείουν ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής χερσονή
σου: 23.867 τετραγωνικά χιλιόμετρα επί συνόλου 132.562 (το 18%), με 
εξαίρεση την Πελοπόννησο (ίση με 21.556 τ.χ.)2. Δηλαδή, εν προκειμένω η 
θάλασσα είναι πανταχού παρούσα, όριο (εμπόδιο) και ταυτοχρόνως μέσον 
επικοινιυνίας, καλύπτουσα το διάκενο ανάμεσα στα νησιά και τα παράλια 
της γύρωθεν ενδοχοιρας (παράλια Εγγύς Ανατολής-Αφρικής-Αδριατικής 
και Μαύρης θάλασσας)3. Βέβαια, οι θαλάσσιες επικοινωνίες, στη μακρά 
διάρκεια, δεν εκτελούνταν υπό τους αυτούς όρους: οι μετεωρολογικές συν
θήκες αποτελούσαν πάντοτε ένα καθοριστικό παράγοντα, ιδιαιτέρως δυ
σμενή, εννοείται, κατά τους χειμερινούς μήνες (βλέπε και το γνωστό «απα
γορευτικό» τα>ν ημεροίν μας)4. Παραλλήλως, η τεχνολογική ανάπτυξη, και 
ειδικώς η σταδιακή, έστω, αντικατάσταση των ιστιοφόρων από τα ατμοκί
νητα πλοία, κατά τον 19ο-20ό αιιόνα, βελτίωσε εν γένειτους όρους και κυ-

1. Jovan Svijid, La Peninsule Dalkanique. Geographie humaine, Παρίσι 1918, σ. 13-14· Γ.Σ. 
Πλουμίδης, Γεωγραφία της ιστορίας του νεοελληνικού χώρου, Αθήνα 1981, σ. 31* Michel 
Mollat Du Jourdin, Η Ευρώπη και η θάλασσα, Αθήνα 1998, σ. 38.

2. Στ. Παπαδάκης, Φυσιογραφία της Ελλάδος, Αθήνα 1959, σ. 13, 109* Γ.Σ. Πλουμίδης, 
ό.π., σ. 34.

3. Fernand Braudel, «Η θάλασσα», F. Braudel -  Μ. Aymard -  F. Coarelli, Η Μεσόγειός. 
Οχο')ρος και η ιστορία, Αθήνα 199Θ, σ. 47* Σπ. Ασδραχάς, «Το ελληνικό Αρχιπέλαγος. Μια 
διάσπαρτη πόλη», Βασ. Σφυρόερας -  Άννα Αβραμέα -  Σπ. Ασδραχάς, Χάρτες και Χαρτο
γράφοι του Αιγαίου ΓΙελάγους, Αθήνα 1985, σ. 236* Γ. Σ. Πλουμίδης, ό.π., σ. 34, 36* Michel 
Mollat Du Jourdin, ό.π., σ. 43-45.

4. F. Braudel, ό.π., ο. 47, 58-59.
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2. To Αρχιπέλαγος: Feuille d ’un Atlas Marseillais atribue a Frangois Olive 
(vers 1665) [Bibliotheque Nationale, Παρίσι, Res. Ge I I I I  2.012 (1)]
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ρίως μείωσε τη χρονική διάρκεια  τιυν θαλασσίων ταξιδιών5. Ως προς το τε
λευταίο, αξίζει να παρατεθούν ορισμένα παραδείγματα χρονικών αποστά
σεων, αφορόντων στον ύστερο μεσαίωνα*.

Κατά τον 14ο αιώνα:
— Κωνσταντινούπολη-Τένεδος, μία εβδομάδα.
— Κύθηρα-Μ ήλος, πέντε ημέρες.
— Μ ήλος-Αστυπάλαια, μία ημέρα.
— Αστυπάλαια-Ρόδος, δύο ημέρες και
— Ρόδος-Α λεξάνδρεια, έξι ημέρες.

Κατά το προπο ήμισυ του 15ου αιώνα:
— Θ εσσαλονίκη-Λ ήμνος-Ίμβρος-Σαμοθράκη-Τένεδος-Κ ωνσταντινούπο- 

λη, είκοσι ημέρες* η αντίστροφη πορεία, αλλά στη διάρκεια του χειμώ
να, σαράντα πέντε ημέρες.

— Εύβοια-Κωνσταντινούπολη, είκοσι πέντε ημέρες και
— Πάτρα-Κωνσταντινούπολη, είκοσι ημέρες. Ακόμη, ας προσθέσουμε πως 

η μέση ημερήσια ταχύτητα για  τα ιστιοφόρα πλοία της εποχής υπολογί
ζεται γύρου στα τριάντα χιλιόμετρα, με βασικό παράγοντα κύμανσης τις 
μετεωρολογικές συνθήκες, στις οποίες έχει ήδη γίνει αναφορά7. Πά- 
ντους, τα δεδομένα αυτά κινούνται, σε αξιοσημείωτη απόσταση από τα 
σημερινά  δεδομένα , όπω ς επ ισημα ίνει σχετικώς και ο Fernand 
B raudel8. Π αρά ταύτα, καθώς καταδεικνύεται και από κάποια σύγχρο
να  ναυάγια, το ταξίδι στο Α ρχιπέλαγος εμπεριέχει ακόμη πιθανούς κιν
δύνους, ιδιαιτέρως μάλιστα στη διάρκεια  του χειμώνα9.

5. Ενδεικτικούς: Εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 156.
6. Johannes Koder, «Νησιαπική επικοινωνία στο Αιγαίο κατά τον όψιμο μεσαίωνα», 

Πρακτικά του Β ' Διεθνούς Συμποσίου «■Η επικοινωνία στο Βυζάντιο», επιμ. Ν. Γ. Μοσχο- 
νάς, ΚΒΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1993, σ. 450-451.

Ί.Αυτ., σ. 455.
8. F. Braudel, ό.π., σ. 47,58.
9. Νίκος Ξυδάκης, «Κανείς δεν πεθαίνει από ντροπή;», εφημ. Η Καθημερινή, 1/10/2000, 

σ. 52* Αγγελος Ελεφάντης, «Να κηρυχθεί το Αιγαίο “διατηρητέα πόλη”. Στο περιθώριο της 
Διακυβερνητικής», εφημ. Η Αυγή, 10/10/2000, σ. 17* Ελιζαμπέττα Καζαλόττι, «13 μετάλλια 
και 2 ναυάγια», εφημ. Ελευθεροτυπία, 10/10/2000, σ. 10. Επίσης, γενικώς επί του θέματος: 
εφημ. Η Καθημερινή, 27 έως 30/9, 1/10, 30/11, 1/12 και 3/12/2000* εφημ. Ελευθεροτυπία, 28 
έως 30/9, 1 έως 10/10, 30/11/2000* εφημ. Το Βήμα, 1/10/2000* εφημ. Η Αυγή, 3/12/2000. Ειδι
κότερα για τα ναυάγια της αρχαιότητας: Ναυάγια, έκδ. εφημ. Η Καθημερινή, Επτά ημέρες, 
Αθήνα 2002.

*
ly

Φ
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Μεταφερόμαστε σε άλλο πεδίο. Κατ’ αρχάς, ο τρόπος πρόσληψης των 
νησιωτικών οντοτήτων συντελείται κατά δύο ενδεχομένους τρόπους: ο ένας 
περιορίζεται στα εξωτερικά χαρακτηριστικά των νησιών, σε μακρογεω
γραφικό επίπεδο και υπό μορφήν αεροφωτογραφίας· ο άλλος ανιχνεύειτο  
εσωτερικό των εν λόγου οντοτήτων, σε μικρογεουγραφικό, εν πρώτοις, επί
πεδο που επιτρέπει, ωστόσο, την περαιτέρω διερεύνηση τουν πόσης φύσε- 
ως σχέσεων ανάμεσα στα νησιά. Στο πλαίσιο του προυτου σκέλους, επιση
μαίνουμε, ους προοίμιο, τούτο: η λέξη νή σ ο ς  («γη νηχομένη»), όπως και το 
να νς , προέρχεται από το ρήμα νέω , νήχομαι, πλέω, κολυμβώ10. Χωρίς αμ
φιβολία, η ονοματοδοσία αποτελεί παρεπόμενο της εικόνας την οποία προ
σφέρουν τα νησιά εξ αποστάσεους* καθώς σημειουνει και ο Πρέντραγκ 
Ματβέγεβιτς, «Μπορούμε να διακρίνουμε τα νησιά ανάλογα με την εικόνα 
που μας δίνουν ή την εντύπωση που μας αφήνουν: άλλα δείχνουν σαν να 
επιπλέουν ή να βουλιάζουν, άλλα πάλι μοιάζουν αγκυροβολημένα ή απολι- 
θωμένα. Τα πρώτα δεν είναι παρά συντρίμμια και θραύσματα αποσπασμέ
να με βία απ’ την ακτή, ενο) τα άλλα εγκατέλειψαν εγκαίρως τη στεριά και 
τώρα, ανεξάρτητα, απολαμβάνουν την αυτάρκειά τους»11 12 13. Στα ανωτέρω θα 
προσθέταμε τη δυσοίωνη πρόβλεψη για  το μέλλον, σε σχέση με το φαινό
μενο του θερμοκηπίου και ειδικότερα με τη γενική άνοδο της θερμοκρα
σίας: πρόκειται για την κάλυψη νησιό3ν από τα σταδιακούς ανερχόμενα θα
λάσσια ύδατα, με πρώτα θύματα όσες από τις νησιωτικές (κυρίως μικρονη- 
σιωτικές) και παράκτιες περιοχές διαθέτουν χαμηλό υψόμετρο'2.

Μετατοπίζουμε την προσοχή μας στη διερεύνηση των εσω τερ ικο ί χα 
ρακτηριστικοί, μέσο) των οποίων οδηγούμαστε σε διαπιστώσεις και παρε
πόμενες τυπολογίες με βάση τις γεωγραφικές διαφορετικότητες. Κοντολο
γίς, αναφερόμαστε σε κατηγοριοποιήσεις με κριτήρια όπο)ς η συνολική 
έκταση (τα μεγάλα νησιά, Κρήτη-Εύβοια-Ρόδος κ.ά. σε αντιδιαστολή με μι
κρότερες γεωγραφικές μονάδες)'3, το φυσικό ανάγλυφο και ο χαρακτήρας

10. Κ. Ν. Παπαμιχαλόπουλος -  Γ. I. Κρίτσας, At ελληνικαίνήσοι, εν Αθήναις 1911, σ. 60* 
Δ. Δημητράκος, Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής Γλώσσης, τόμ. Θ ' , Αθήναι 1964, σ. 4.849- 
4.850 και τόμ. I ' , Αθηναι 1964, σ. 4.892, 4.901.

11. Π. Ματβεγεβιτς, Μεσογειακή σύνοψη, Αθήνα 1998, σ. 24-25.
12. Εφημ. Ελευθεροτυπία, 18/11/2000· πβ. εφημ. Η Καθημερινή, 12/5/2000.
13. Επαμ. Βρανόπουλος, Ιστορία της Εύβοιας, Αθήνα 1995, σ. 267-272' X. Παπαχριστο- 

δούλου, Ιστορία της Ρόδου από τους προϊστορικούς χρόνους έως την ενσωμάτωση της Δω- 
όεκανήσου (1948), Αθήνα 21994, σ. 11-48' Υπουργείον Ανοικοδομήσεις, Δωδεκάνησος. Λ. 
Γενική περιγραφή, Αθήναι 1947, κυρίως σ. 79-178. Επιπλέον, ενδεικτικούς: εδώ στο κείμενο
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του εδάφους (με αντίστοιχες εσωτερικές διαφορετικότητες-ανισότητες, ευ
κόλως ανιχνεύσιμες στα μεγαλύτερα νησιά)14 και η απόσταση από την πλη- 
σιέστερη ηπειρωτική ζώνη, με αντίστοιχο επίπεδο δεσμιόν-ανταλλαγών (η 
Εύβοια και η Λ ευκάδα θειυρούνται ιυς τα πλέον χαρακτηριστικά παρα
δείγματα του είδους, ενιυ ο Π όρος αποτελεί μάλλον απλή προέκταση της 
ενδοχο3ρας)'λ Ιδιάζουσα περίπτωση αποτελούν τα μικρονήσια, σε συνδυα
σμό μάλιστα με τις κάθε λογής εξαρτήσεις τους από μεγαλύτερα νησιά ή 
από τη γειτονική ενδοχώ ρα16. Α πό άλλη οπτική γωνία, ανεξάρτητα από τις 
κατηγοριοποιήσεις, το κάθε νησί χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη φυσιο- 
γνωμία του: η Κρήτη, επ ί παραδείγματι, το μεγαλύτερο νησί του Α ρχιπελά
γους, με εκτενή ενδοχιυρα, πλούσιο ανάγλυφο και οικονομική αυτάρκεια, 
αλλά και απομονωμένο ταυτοχρόνους από τα υπόλοιπα νησιά και την ηπει-

III, υποσημ. 1-28 και στο κείμενο V, υποσημ. 29-89· F. Braudel, Οι μνήμες της Μεσογείου. 
Προϊστορία και Αρχαιότητα, Αθήνα 2000, σ. 183, 185* ο ίδιος. Μεσόγειος, τόμ. 1, Ο ρό?.ος 
τον περίγυρου, Αθήνα 1991, σ. 181.

14. Βλ. ανοπ. υποσημ. 13 και επιπλέον: Κυκπας Κόμης, Ιστοριχυδημογραφικά. Μελέτες 
ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας τον ελληνικού χώρον, Αθήνα 1999, σ. 269-292' Ίδρυμα 
Ροκφέλλερ (L. G. Allbaugh - G. Soule), Η Κρήτη. Υποδειγματική έρευνα 1948-1957, Αθήνα 
1997, σ. 50-349* Σ. Γ. Τ ..Συνοπτική ιστορία της Λέσβον και τοπογραφία αυτής, εν Komrra- 
ντινουπόλει 1874, ανατυπ. Μυτιλήνη 1996, σ. 23-41* Οικονόμος Σ. Τάξης, Συνοπτική ιστορία 
και τοπογραφία της Λέσβον, εν Καΐρω 1909. ανατυπ. Μυτιλήνη 1994, σ. 83-142' Μάχης 
Αξιυπης, Περπατώ\πας τη Λέσβο. Τοπογραφία-ίστορία-Αρχαιολογία, τόμ. 1-2. Μυτιλήνη 
1992, διάσπαρτα σχετικά στοιχεία στο σύνολο του έργου* Μίμης Ελευθεριάδης, Λέσβος. Το 
νησί της αρμονίας, Μυτιλήνη 1981, σ. 5-11, 31-55.

15. Emile Kolodny, La population des lies de la Grece. Essai de Geographie insulaire en 
Miditerranee Oiientale, τόμ. 1, Aix-en-Provence 1974, σ. 103-105' Π. Ροντογιάννης, Ιστορία 
της νήσου Λενκάδος, τόμ. 1, Αθήνα 1980, σ. 5-6* Π. Ματβέγεβιτς, ό.π., σ. 24.

16. Κ. Κόμης, «Μικρονησιωτικά: το παράδειγμα των Πεταλίων», ,Λωόών?;, τόμ. Κ Ζ \ τχ. 
1 (1998), σ. 217-245* Δικ. Βαγιακάκος, «Όνου γνάθος - Cervi - Ελαφόνησος», Συμπόσιον 
Πνευματικόν επίχρνσώ ιωβηλαία) ιεροσύνης του μητροπολίτου Πατριόν Νικοδήμου, Αθήναι 
1989, σ. 715-723' Μιχ. Κορδιόσης, «Έ να λακωνικά βυζαντινό κάστρο του ογδόου αιώνα 
(Ελαφ>ό\η\σοζ)», Λακωνικοί Σπονόαί, τόμ. 6 (1982), σ. 259-267* ο ίδιος, «Ο ισθμός της χερ
σονήσου Ό νου Γνάθος (Ελαφόνησος)», ΛακωνικοίΣπονδαί, τόμ. 10 (1990), σ. 86-88' Άδω- 
νις Κ. Κυρου, «Περιπλανήσεις αγίων λειψάνων και μια άγνοκττη καστροπολιτεία στον 
Αργολικό», Πελοποννησιακά, τόμ. 21 (1995), σ. 97-118' Ευάγγελος Βαρδαμίδης, Ιστορία της 
Μεγίστης (Καστελλόριζου) από της εποχής των Δωριέων και τον Μίνωος μέχρι των ημερών 
μας και της προσαρτήσεως της νήσου εις την Ελ)Λδα, Αλεξάνδρεια 1948, σ. 54, 75, 76, 89* 
Ιωάννης Γιάννος, Ιστορία της νήσου Αγίου Ευστρατίου (Αη-Στράτη), Αθήνα 1983, σ. 85-112* 
εδώ στο κείμενο VII, υποσημ. 20, 22-24, 40,53, 55, 68, 100, 102-104, 107, 109.

«I



ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 27

3. Η αγροτική Σίφνος (δεκαετία 1930) [Έλλη Παπαδη μητριού, 
Π α λ ιές  φ ω τ ο γ ρ α φ ίες . Ν η σ ιά , Αθήνα 1978, σ. 33]

ρίυτική ζονη, αποτελεί, από πάσα άποψη, ένα ειδικό παράδειγμα17 18.
Παραμένοντας στην ίδια πλευρά ανάγνιυσης των δεδομένων, εξειδικεύ

ουμε την προσοχή μας σε πραγματικότητες της οθωμανικής περιόδου. Ας 
επισημάνουμε κατ’ αρχάς πως οι περιηγητές της εποχής, τα έργα των οποί
ων, σε πλείστες περιπτιύσεις, έχουν χρησιμοποιηθεί ακρίτως από την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία, διαθέτουν προβλήματα αξιοπιστίας: δεδομένου 
ότι αυτοί, στην πλειοψηφία τους, περιορίσθηκαν σε μία σύντομη (και κυ
ρίως μερική) επίσκεψη του χώρου, τα αναφερόμενα ειδικούς στην ενδοχώ- 
ρα των νησιών ευρίσκονται σε άξια  λόγου απόσταση από τη γεωγραφική 
(και καλλιεργητική) πολυμορφία της,Χ. Κατά συνέπεια, η άντληση των όποι- 
σ>ν συμπερασμάτων οφείλει να εδράζεται στην παράλληλη αξιοποίηση δ ια 
φορετικόν (αν και άνισης εμβέλειας) πηγών, σε συνδυασμό με μία σύγ
χρονη περιήγηση στον χό3ρο (ακόμη και υπό καθεστιύς τουριστικής βιομη

17. F. Braudel, Οι μνήμες της Μεσογείου, σ. 183-185* εδώ στο κείμενο V, υποσημ. 29-89 
(πβ. ανωτ. υποσημ. 13).

18. Εδώ στο κείμενο VIII, υποσημ. 9-13. Ως παράδειγμα, αρκεί η κριτική ανάγνωση των 
κειμένων που εμπεριέχονται στα ΕΊστοριχά, τχ. 145, εφημ. Ελευθεροτυπία, 1/8/2002.
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χανίας, η οποία  δεσπόζει σήμερα). Με τις ανωτέρω επιφύλαξεις-προϋπο- 
θέσεις, συγκεκριμενοποιούμε περαιτέρω  τη διερεύνηση. Εν πρώτοις, οφεί
λουμε να σημειώσουμε ότι τα νησιά αποτελούνται από επιμέρους γεω γρα
φ ικές (και αντίστοιχες οικονομικές) ενότητες. Στις Κυκλάδες, οι υποδιαι
ρέσεις αυτές εμφανίζονται με τις ονομασίες «Επάνω [ή Απάνιυ/Πάνω/ 
Άνω] Μ εριά» (αγροτική-κτηνοτροφική ενδοχώρα), «Κάτω Μ εριά» (περι
φ έρεια  λιμανιού), « Έ ξω  Μ εριά» (αγροτική ζώνη εκτός ενδοχώρας - κε
ντρικού οικισμού, της επονομαζομένης «Χώρας») κ.ά.* στα μεγαλύτερα νη
σιά, η επικοινω νία ανάμεσα στις επιμέρους ενότητες διενεργείται, έως και 
σήμερα, ατμοπλοϊκιύς (Κατάπολα-Αιγιάλη στην Αμοργό, Π ηγάδια-Διαφά- 
νι στην Κ άρπαθο, Ά γιος Κήρυκος-Εύδηλος στην Ικαρία, Καρλόβασι-Βαθύ 
στη Σάμο κ .ά .)19 20. Έ τσ ι, στην ολότητα του κάθε νησιού επιτυγχάνονταν (κα
τά το παρελθόν, όποκ πανομοιοτύπως και σήμερα) συνοχές διαφορετικών, 
αν και συμπληρω ματικοί, εν τέλει, οικονομικών λειτουργίαν. Αναλυτικό
τερα, ενο3 η αγροτική-κτηνοτροφική ενδοχιόρα υπηρετούσε τον στόχο της 
οικονομικής αυτάρκειας (με τη βοήθεια τεχνητών αναβαθμίδων), το λιμά
νι (ή ο απλός όρμος - ορμίσκος) αποτελούσε τη δίοδο, προς (και από) τον 
εξωτερικό κόσμο, ανθριύπων και εμπορευμάτων*'0. Με την τελευταία λει
τουργία, τα νησιά, ιος ενια ίο  σύνολο, αντιστάθμιζαν τις κατά περίπτωσιν 
ελλειμματικότητες (κατά κύριο λόγο σε σιτηρά), απόρροια της εξειδίκευ-

19. Ε. Kolodny, ό.π., σ. 59-60· Περ. Ζερλέντης -  Φλ. Κατσουρός, Νησιωτική Επετηρίς, 
έτος πρώτον, εν Ερμουπόλει Σύρου 1918, ανατύπ. Αθήνα 1987, σ. 108* Ζαψ. Γαβαλάς, Η \ημ 
σος Φολέγανδρος, εν Αθήναις 1886, σ. 21-22* Αρίστος Γιαννόπουλος -  Ελένη Μπεχράκη -  
Γιάννης Παρασκευάδης, Φολέγανδρος. Ο τόπος, οι άνθρωποι, η ιστορία τους, Αθήνα 1999, 
σ. 95-110· Κατερίνα Μαρινάκη, Απάνω Μεριά Φολεγάνδρου. Οικιστική και βιοτική ορ'γά- 
νωσΐ], Αθήνα 1992, διάσπαρτα στοιχεία στο σύνολο του έργου* Κ. Κόμης, Ιστορικοδημο- 
γραφικά, σ. 270* εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 3 και στο κείμενο III. υποσημ. 80.

20. Σπ. Ασδραχάς, ό.π., σ. 237· F. Braudel. Μεσόγειος, σ. 183* Π. Δουκέλλης, «Αναβαθ
μίδες καλλιέργειας στην Κέα κατά την αρχαιότητα». Κυκλάδες. Ιστορία τον τοπίου και το
πικές ιστορίες, ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΙΕ, Αθήνα 1998, σ. 461-470* Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, 
σ. 269-274, 295· Δ. Γλύκας — Μ. Ρυμίκης — Δ. Σκάμαλος, Χίος, το νησί μας, Χίος 1967, σ. 
22-23,31-47,55-70* Αναστασία Παπαδία-Λάλα, «Παραγχυγή και εμπορία του μεταξιού στην 
Τήνο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. 
14 (1991-1993), Πρακτικά A  ' Κυκλαδολογικού Συνεδρίου (Άνδρος 5-9 Σεπτεμβρίου 1991), 
μέρος A ', κυρίως 369, 371, 373* Νίκος Συρμαλένιος, «Ξερολιθιές», Κυκλαδικοί Πλόες, χχ. 
1, Ιούλ.-Αύγ. 2003, σ. 5* εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 8-11,13-15 και Πίν. 2* α υ τ κείμενο III, 
υποσημ. 80* αυτ., κείμενο VII, υποσημ. 40, 53, 55, 68, 100, 102-104, 107, 109* αυτ., κείμενο 
VIII, υποσημ. 11, 15-17* αυτ., κείμενο IX, υποσημ. 7-8 και Πίν. 25.
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σης στην τοπική παραγω γή21. Εν τούτοις, η ένταξη έκαστου νησιού στο εν 
λόγω εμπορικό δίκτυο δεν ήταν ισοβαρής: ενό3 η Μύκονος αποτελούσε ση
μαντική μονάδα, πέραν των τοπικών αναγκουν, αντιθέτους η Σέριφος και η 
Ικαρία περιορίζονταν στην επιτόπια πώληση μούστου (σε Υδραίους) και 
προϊόντουν υλοτομίας αντιστοίχους22. Έ ν α  άλλο παράδειγμα, η Νάξος, το 
μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με σαφή αγροτικά-κτηνοτροφικά χαρα
κτηριστικά και κοινουνικές δομές ανάλογες, έως ένα βαθμό, του φεουδαλι- 
κού παρελθόντος της λατινοκρατίας, εξήγαγε σημαντικό τμήμα της ετήσιας 
παραγωγής της, δημιουργουντας ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με τη Χίο, 
τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Α λεξάνδρεια και τη Ρουσία23. Εδου, 
ας προσθέσουμε ότι ιδιαιτέρους τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Α ρχι
πελάγους (Θάσος, Αέσβος, Ικαρία, Σάμος, Ρόδος, Καστελλόριζο κ.ά.) εί
χαν επίσης αναπτύξει ανταλλαγές με την απέναντι Μ ακεδονία-Θ ράκη και 
τη δυτική Μικρά Ασία αντιστοίχους, εμπορικής αλλά και γενικής φύσεους24. 
Ως γνωστόν, παράλληλα με τα εμπορεύματα διακινούνταν και κεφάλαια, 
αν- και κατά τρόπο άνισο, σε επίπεδο επιμέρους νησιωτικής μονάδας. Η 
αποπληρουμή του φόρου υπήρξε ο βασικός παράγων που ουθούσε τις τοπι
κές (εδου τις νησιωτικές) κοινουνίες στην αγορά, με άμεσο στόχο τη συγκέ
ντρωση του αναγκαίου χρήματος25. Ωστόσο, με δεδομένη την έλλειψη ρευ
στού, οι νησιωτικές κοινότητες, κατ’ αναλογία προς τις συμπληρουματικές 
ανάγκες σε κεφάλαια, κατέφευγαν στον εσουτερικό, κυρίως, δανεισμό. 
Αξίζει δε να σημειωθεί πους μεταξύ των δανειστούν, ο ρόλος των τοπικουν 
μονών υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικός, όπως οπήν Πάτμο, στη Σέριφο και 
στην Αμοργό* σημειουτέον ότι εκτός των κοινοτήτων, οι μονές διενεργού

21. Σπ. Ασδραχάς, ό.π., σ. 243-245* βλ. επίσης ανωτ. υποσημ. 20.
22. Εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 11* αντ., κείμενο IV, υποσημ. 12* αυτ., κείμενο VIII, 

υποσημ. 17.
23. Εδώ στο κείμενο VI, υποσημ. 54-63, 69-72.
24. J. Svijid, ό.π., σ. 17, 47* Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Θάσου 1453-1912, Θεσσα

λονίκη 1984, σ. 66-67, 127, 130, 132* Κιυστής Α. Βάρφης, Η Κύπρος και νησιά τον Αιγαίου 
στόχος της λεοπολδιανής αποικιοκρατικής πολιτικής. Δύο άγνωστα υπομνήματα των διπλω
μάτου O’Sullivan cle Grass (1860) και J. Greindl (1876) στους βασιλείς του Βελγίου, Αθήνα 
1985, σ. 61* Κ. Κόμης, ό.π., σ. 200-201, 246-249* εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 12, 15-16, 22- 
24 και στο κείμενο IV, υποσημ. 11-14.

25. Σπ. Ασδραχάς, Ελληνική κοινωνία και οικονομία ιη ' και ιθ ' αι., Αθήνα 1988, σ. 79- 
80* ο ίδιος, «Νησιωτικές κοινότητες: οι φορολογικές λειτουργίες», Τα Ιστορικά, τόμ. 5, τχ. 
9, Δεκ. 1988, σ. 233.
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σαν και άλλες δανειοδοτήσεις, σε ιδιούτες2*. Ας κλείσουμε τη συγκεκριμένη 
παράγραφ ο με ένα σχετικό ζήτημα, αν και φαινομενικώς ανεξάρτητο: πρό
κειται γ ια  την πειρατεία  (ή, κατ’ εναλλαγήν, την καταδρομή). Π αρά το γε
γονός ότι οι νησιωτικές κοινουνίες αποτελούσαν τα ανίσχυρα θύματα των 
πειρατικών επιδρομούν, παραλλήλως, όπως στην περίπτωση της Μυκόνου 
και της Μήλου-Κιμώλου, καρπώνονταν οικονομικά οφέλη, αναπτύσσοντας 
κάθε λογής συναλλαγές με τους πειρατές27. Επιπλέον, θεουρείται δεδομένο 
πως σε ένα επόμενο χρονικούς επίπεδο, η εμπλοκή των ελλήνων ναυτικών 
με την πειρατεία  συνέβαλε στη συγκέντροοση των αναγκαίων κεφαλαίων, 
για  επενδύσεις στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας2*.

Το δημογραφικό ζήτημα, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στο υποκεφάλαιο 
των πληθυσμιακών μετακινήσεων, εξελίχθηκε σε συνάρτηση με τις οικονο
μικές ανταλλαγές, αν και σημειώθηκαν επίσης κάποιες ανεξάρτητες σχετι
κούς κυμάνσεις, απόρροια , εν πολλοίς, τουν πολιτικών συγκυριών ή και των 
εποικιστικών πρακτικούν της εκάστοτε εξουσίας. Σε σχέση ιδιαιτέρους με 
τον χούρο του Α ρχιπελάγους, σημειώνουμε, οος προοίμιο, τη μετεγκατάστα
ση νησιωτών οπήν Κωνσταντινούπολη, από τα μέσα του 8ου αιούνα* αργό
τερα, στον 11ο αιούνα, το Α ρχιπέλαγος εποικίσθηκε από πληθυσμούς της 
Μ ικρός Α σίας29. Στον ίδιο αιούνα διενεργήθηκαν επίσης σημαντικοί μονα
στικοί εποικισμοί σε δύο νησιά, οπήν Πάτμο και στην Αμοργό, όπου ιδρύ
θηκαν μονές (του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και της Παναγίας της Χο- 
ζοβιώτισσας αντιστοίχους, αν και για  τη δεύτερη υπάρχει προφορική παρά
δοση περ ί ίδρυσης από τον 9ο αιούνα, χωρίς, οοστόσο, να επιβεβαιούνεται 
αυτό από άλλη πηγή)* ακολούθως, σχηματίσθηκαν κοσμικές πληθυσμιακές 
συγκεντρούσεις, σε αμφότερα τα  νησιά, ενώ παραλλήλους αναπτύχθηκαν 
ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στις δύο μονές (με ταυτόχρονες πληθυσμιακές 
ανταλλαγές Π άτμου-Α μοργού)30. Ας προσθέσουμε εδού ότι κάποια μικρο-

26. Σπ. Ασόραχάς, Νησιωτικές κοινότητες, σ. 238* εδώ στο κείμενο VIII, υποσημ. 96-107.
27. Σπ. Ασδραχάς, Το ελληνικό Αρχιπέλαγος, σ. 239* Χρ. Γεωργούσης, Κυκλάδες. Πά- 

ρος-Αντίπαρος, Αθήνα 1998, σ. 132, 138* Κ. Κόμης, Ιστυρικοδημογραψικά, σ. 71-93* εδώ στο 
κείμενο II, υποσημ. 12* αντ.. κείμενο IX, υποσημ. 11, 12, 18.

28. Γεώργιος Λεονταρίτης, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (J453-]850), ΕΜΝΕ- 
ΜΝΗΜΩΝ, Αθήνα 1981. σ. 18, 21.

29. Elisabeth Malamut, Les tiesde VEmpire byzantin, τόμ. 1, Παρίσι 1988, σ. 129, 147,149- 
150.

30. E. Kolodny, ό.π., σ. 183-185* Χρ. Δ. Ιακωβίδης, Χώρα Πάτμου 1088-1912, Αθήνα 
Μάης 1978, σ. 48-49* Μ. Η. Μαλανδράκης, Η Πάτμος, εν Οδησσοί 1889, σ. 8-29* Στ. Α. Μου-

Φ
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νησιά (Λειψοί, Α ρκοί και Αγαθονήσι), μετόχια της μονής Πάτμου, απέκτη
σαν κάποιον αξιομνημόνευτο σταθερό πληθυσμό πολύ αργότερα, κατά τον 
19ο αιώνα31.

Στην περίοδο της λατινοκρατίας, διαπισαυνεται η διοργάνωση εποικι
σμών, με σαφείς οικονομικές και πολιτικές επιδιώξεις, δεδομένου ότι η 
ύπαρξη πληθυσμιακού κεφαλαίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για  την 
υλοποίηση της όποιας κυριαρχίας, στο πλαίσιο ο ικονομ ικο ί και πολιτικών 
(συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικοον) στόχων. Τα συγκεκριμένα πα 
ραδείγματα αφορούν, κατ’ αρχάς, στον εποικισμό της αραιοκατοικημένης 
Αστυπάλαιας από πληθυσμούς με προέλευση την Τήνο και τη Μύκονο, κα
τά το 141332. Ακολούθους, το 1440, μετά από επιδρομή του αιγυπτιακού στό
λου εναντίον του Καστελλορίζου, κάτοικοι του νησιού αναγκάσθηκαν να 
καταφύγουν στη Ρόδο33. Στην τελευταία εγκαταστάθηκαν επίσης δύο ομά
δες Χαλκητο3ν, κατά το 1450 και 1493, οι οποίες και ανέλαβαν την κατό- 
πτευση του θαλασσίου χο5ρου, δεδομένου του οθωμανικού κινδύνου από 
τις. απέναντι μικρασιατικές ακτές34.

Με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, καθο5ς και άλλιυν γειτονι
κ ο ί  (Σαμοθράκη κ.ά.) ή νοτιότεροτν περιοχο3ν (Ναύπλιο, Δο^δεκάνησα - 
μετά το 1522 κ.ά.), από τις οθωμανικές δυνάμεις, προκλήθηκε ένα μετανα- 
στευτικό ρεύμα προς βενετοκρατούμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένηςτης 
Κρήτης35. Εν συνεχεία, η Οθο)μανική αυτοκρατορία διοργάνωσε εποικι-

ζάκης, Ο μοναχισμός στο ΝΑ Αιγαίο κατά το 16ο-18ο aio'jva, Αθήνα 1997, σ. 28-30, 39-52, 
57-58* εόώ στο κείμενο IV, υποσημ. 31 και στο κείμενο VIII, υποσημ. 104.

31. Fr. Miklosich — Ios. Muller, Acta et Diplomatci Graeca medii aevi, τόμ. 6, Vindobonae 
1890, σ. 29, 32, 65, 217, 250* E. Kolodny, ύ.π., σ. 185-186* Γειυργιος Γιαγκάκης, Το Αγαθο
νήσι και η Ψέριμος. Συμβολή στη μελέτη του οικονομικού χώρον των ακραίων μικρών πολυ- 
νήσων του Δθ)δεκανησιακού αρχιπελάγους, Αθήναι 1988, σ. 15-18. Βλ. επίσης: Ανθούσα 
Μοναχή, Ερημίται της Πάτμου και Ερημητήρια, Αθήναι 1991, όπου σύγχρονες κυρίως σχε
τικές πληροφορίες αλλά και διάσπαρτα ιστορικά στοιχεία.

32. Κ. Καιροφύλλας, Ιστορικαί σελίδες Τήνου. Φραγκοκρατ ία-Βενετοκρατία-Τουρκο- 
κρατία 1207-1821, εν Αθήναις 1930, ανατύπ. 1997, επιμ. Δ. Ζ. Σοφιανός, σ. 43* William 
Miller, Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Ελ)Αδα (1204-1566), Αθήνα 1960, σ. 667 (πβ. εδώ) 
στο κείμενο II, υποσημ. 34)· Alain Major, «Η Τήνος και η Μύκονος στη βενετική σφαίρα 
επιρροής», Τα Ιστορικά, τόμ. 7, τχ. 12-13, Ιούν.-Δεκ. 1990, σ. 32.

33. Εδώ) στο κείμενο III, υποσημ. 57.
34.  Αυτ., υποσημ. 58.
35. Φ. Μαυροειδή, Συμβολή στην ιστορία της ε)Ληνικής αδελφότητας Βενετίας στο ΙΣ Τ ' 

αιώ)να. Έκδοση του Β ' Μητρώ)ου εγγραφών (1533-1562), Αθήνα 1976, σ. 113-114, 122* Βού-
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σμούς (s iitg u n ), προκειμένου να ενισχύσει τον πληθυσμό της πρωτεύουσας 
αλλά και με παράλληλους οικονομικούς στόχους. Οι έποικοι προήλθαν από 
νεοκατακτημε'νες περ ιοχές των Βαλκανίων, μεταξύ των οποίων και νησιά 
του Α ρχιπελάγους (Θ άσος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Λήμνος, Λέσβος)36. Από 
την άλλη πλευρά, την ίδια  εποχή αλλά και στη δ ιάρκεια  του επομένου αιώ
να, τα βενετοκρατούμενα νησιά του Ιονίου εποικίσθηκαν από πληθυσμούς 
των ηπειρωτικών κατά βάσιν περιοχιυν της ελληνικής χερσονήσου (Πελο
πόννησος κ.ά.), οκ παρεπόμενο, τουλάχιστον κατ’ αρχάς, του οθωμανοβε- 
νετικού πολέμου της Πελοποννήσου αλλά και επ ί τη βάσει προνομίων, 
προς έλξιν των εποίκων (διανομή γαιώ ν κ.ά.)37. Το 1537, μετά την άκαρπη 
πολιορκία της Κ έρκυρας, ο οθωμανικός στόλος υπό τον Barbarossa προ
χώρησε σε εκστρατεία στο Α ρχιπέλαγος. Οι θεαματικότερες ίσως από τις 
επιδρομές συντελέσθηκαν εναντίον της Χιυρας Κυθήρων (Α γ ιο ς  Δ  η μ η τ ρ ι

ός, σημ. Π α λ ιό χ α σ τ ρ ο )  και Α ίγινας (σημ. Π α?>ιαχώ ρα), προξενώντας τη με
τάθεσή τους (ή, έστω, συμβάλλοντας σε αυτή) σε αμφότερα τα νησιά* ιδι
αιτέρως μάλιστα στην πρώτη περίπτωση, δεδομένου ότι στην Α ίγινα ο οι-

λα Κόντη, «Τα εθνικά οικογενειακά ονόματα στην Κρήτη κατά τη Βενετοκρατία (13ος-17ος 
α ι.)», Σύμμεικτα, τόμ. 8 (1989), σ. 200, 203-206, 219-224, 282-283, 305-307. 312-313.

36. Ρομπέρ Μαντράν, Η καθημερινή ζωή στην Κωνσταντινούπολη τον αιώνα τον Σονλε- 
ίμάν τον Μεγαλοπρεπούς, Αθήνα 1991. ο. 83· Στέφανο; Γεράσιμος, «'Ελληνες της Κωνστα
ντινούπολης στα μέσα του ιστ ' αιώνα». Η καθ' ημάς Ανατολή, τόμ. Β ' (1994). σ. 122-123* 
Philip Mansel, Κωνστα\πινυύπολη, η περιπόθητη πόλη (1453-1924), Αθήνα 1999, σ. 30-31, 
44* Νικ. Α0. Κατσάνης, Το Γλωσσικό ιδίωμα της Σαμοθράκης. Ιστορική εισαγωγή, Γλχοσσικό 
ιδίωμα, Ανθρωπωνύμια, Φντωνύμια, Ζωωννμια, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 118. Γενικώς: Omcr 
Lutfi Barkan, «Οι μορφές οργάνωσης της αγροτικής εργασίας στην Οθωμανική Αυτοκρα
τορία το ΙΕ ' και το ΙΣΤ ' αιώνα». Η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών στα χρόνια 
της οθωμανικής κυριαρχίας ιε ’-ιθ ' αι., Εισαγιυγή-Επιλογή κειμένων Σπ. Ασδραχάς, Αθήνα 
1979, σ. 45-86* ο ίδιος, «Les deportations comme methode de peuplement et de colonisation 
dans PEmpire Ottoman», Revue de la Faculte des Sciences Economiques de I'Universiie 
d'lstanbul, τόμ. 11 (1949-1950). σ. 63-131 και το υπόλοιπο στα τουρκικά «Osmanli Impara- 
torlugunda bir i$kan ve kolonizasyon melodu olarak surgunler», Istanbul Universitesi Iktisat 
Fakidtcsi Mecmuasi, τόμ. 13 (1951-1952), σ. 56-78 και τόμ. 14 (1953-1954), σ. 209-237* Halil 
Inalcik, «Ottoman methods of conquest». Studio Islamica, τόμ. 2 (1954), σ. 103-129.

37. K. Κόμης, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης 15ος-19ος αιώνας, Ιωάννινα 1995, σ. 
66-67, όπου και σχετική βιβλιογραφία. Ειδικοί; για την Κεφαλονιά: Σταματουλα Ζαπάντη, 
Κεφαλονιά 1500-1571. Η συγκρότηση της κοινωνίας τον νησιού, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 133- 
195.

*Ί



ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 33

κισμός παρέμεινε κατοικημένος, έοτω με κυμάνσεις, έως το 1821 περίπου38. 
Εκτός αυτών, άλλα νησιά υπέστησαν επίσης σοβαρά πλήγματα, αν και τα 
αναφερόμενα σε σχέση με την έκταση των απωλειών, και κυρίως τα περ ί 
«ερημοοσεως» ορισμένων νησιών, φαίνεται ότι διαθέτουν σοβαρό ποσοστό 
υπερβολής39. Εν συνεχεία, και ιδιαιτέρως μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου 
(1571), διοργανιύθηκε εκτεταμένος εποικισμός, εκ μέρους της οθωμανικής 
εξουσίας, με στόχο τον ανασυνοικισμό ή, έστω, την πληθυσμιακή ενίσχυση 
τιον νησκυν (Άγιος Ευστράτιος, Σάμος, Μύκονος κ.ά.)* σε κάποια άλλα νη
σιά, όπως στις Βόρειες Σποράδες και στα Ψ αρά, το δημογραφικό κεφά-

38. Αλεξ. Κραντονέλλη, Ιστορία της πειρατείας στους πρώτους χρόνους της τουρκοκρα
τίας 1390-1538, Αθήνα 1985, σ. 205-206· Παν. Τσιτσίλιας, Η ιστορία των Κυθήρων, τόμ. Α ',  
Αθήνα 1993, σ. 244· George Ν. Leontsinis, The island ofKythem. A social histoiy (1700-1863), 
Αθήνα 1987, σ. 42-48* Ioj. Π. Κασσιμάτης, Ιστορικά από την παλαιό και σύγχρονη κυθηραί- 
κή ζωή. Θρύλοι, παραδόσεις και χρονικά του κυθηραϊκού λαού, Αθήνα λ1994, σ. 75-85* 
Richard Leonhard, Die Insel Kythera. Eine geographische Monographic, Petermanns 
Mitteilungen, No 128 (1899), ανατύπ. Αθήνα 1983, σ. 34* Εμμ. Π. Καλλίγερος, Εδώ γεννή
θηκε η Αφροδίτη... Συνοπτική ιστορία των ΚυθήρυΜ, Αθήνα 1996, σ. 44-46* Νικ. Κ. Μουτσό- 
πουλος, Η Παληαχώρα της Αιγίνης. Ιστορική και μορφυλογική εξέτασις των μνημείων, Αθή- 
ναι 1962, σ. 25-26, 32-34· Κ. Σταμάτης, Αίγινα. Ιστορία-Πολιτισμός, τόμ. 1, Αθήνα 1989, σ. 
163-164, 255-26Γ Γ. Π. Κουλικούρδη, Αίγινα, τόμ. 1, Αθήνα 1990, σ. 205* Μερκούριος Α. 
Καρύδης, Η ιστορία της Αίγινας, Αθήνα 1979, σ. 36-42* Μελίτα Εμμανουήλ, «Η Παλιαχιύρα 
της Αίγινας», Η Αιγιναία, τχ. 2, Ιούλ.-Δεκ. 2000, σ. 31-50* Ιω. Λυκούρης,Λί ανά τους αιώνας 
καταστροφαί της Αιγίνης και η ζωτικότης του πληθυσμού της, Πειραιεύς 1950, σ. 18-22* Χρ. 
Κωνσταντινόπουλος, 11 Αίγινα στα χρόνια του Καποδίστρια, Αθήνα 1968, σ. 8-9* Τζέραλντ 
Ευφραίμ Νεκτάριος Τόμσον, Πεζοπορικός οδηγός Αίγινας, Αίγινα χ.χ.ε., σ. 22-23.

39. Β. J. Slot, «Η τουρκική κατάκτησις των Κυκλάδων 1537-1538», Κιμωλιακά, τόμ. 8 
(1978), σ. 61-88* Αλ. Κραντονέλλη, ό.π., σ. 207, 441* F.W. Hasluck, «Depopulation in the 
Aegean islands and the turkish conquest», The Annual of the British School at Athens, τόμ. 17 
(1910-1911), σ. 151-181* Π. Ζερλέντης, Γράμματα των τελευταίων φράγκων δουκών του Αι
γαίου πελάγους 1438-1565. Ιωσήφ Νάκης Ιουδαίος όουξ του Αιγαίου πελάγους 1566-1579. Το 
σαντζάκ των νήσων Νάξου, Ανδρου, Πάρου, Σα\πορήνης, Μήλου, Σύρας 1579-1621, εν 
Ερμουπόλει 1924, ανατύπ. Αθήνα 1985, σ. 6* Μάρκος-Φίλιππος Ζαλλιύνης, Ιστορία της Τή
νου, εν Αθήναις 1888, ανατύπ. Αθήνα 1997, σ. 14* Κ. Νικόδημος, Υπόμνημα της νήσου Ψα
ρών, τόμ, 1, Αθήνησι 1862, ανατύπ. Αθήνα 1982, σ. 10* Δ. Σπανός, Η συμβολή των Ψαρών 
κατά το 1821, Αθήναι 1958, σ. 13-14* Αδ. Σαμψο>ν, Η Σκιάθος από τους προϊστορικούς χρό
νους μέχρι tojv αρχών του αιώνας, Αθήναι 1977, σ. 49-50* Ν. I. Νικολαΐδης, Σκοπελίτικοι 
παλμοί, Αθήνα 1998, σ. 20* Αντ. Βάλληνδας, Ιστορία της νήσου Κύθνου από των αρχαιοτά- 
των χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, σχετι ζομένη προς την των ο μ οτ αγών νήσων του Αιγαίου, εν 
Αθήναις 1896, ανατύπ. 1990, σ. 55, 61* Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 109-117* Στ. Α. 
Μουζάκης, ό.π., σ. 73-74* εδώ, στο κείμενο II, υποσημ. 36-39.
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λαιο ενισχΰθηκε οταδιακώς, από μεμονωμένες εισροές με προέλευση τη 
Θ εσσαλία, την Εύβοια κ.ά.40. Εδώ, οφείλουμε να επισημάνουμε πως η υλο
ποίηση εποικισμών, με οικονομικές-δημογραφικές αλλά και προφανείς πο
λιτικές στοχεύσεις, υπήρξε βασική προϋπόθεση για  την εμπέδιοση της οθω
μανικής εξουσίας στα νεοκατακτημένα εδάφη· όπιος, επί παραδείγματι, 
συνέβη μετά το 1522 στη Ρόδο (και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα)41. Εν τού- 
τοις, το εν λόγιο εγχείρημα αντιμετώπισε πλείστες δυσχέρειες και υιοθέτη
σε σχετικότητες42, σε βαθμό ώστε να διαπιστιυνεται, από την έρευνα, πως 
ειδικούς οι Κυκλάδες (και όχι αποκλειστικώς αυτές), αμφιρρέποντας ανά
μεσα στο λατινικό παρελθόν και το οθωμανικό παρόν, εντάχθηκαν με ένα 
ιδια ίτερο (και διόλου απόλυτο) τρόπο στους εξουσιαστικούς μηχανισμούς 
της Α υτοκρατορίας43.

Ακολούθως, σε ό,τι αφορά ειδικώς στο δημογραφικό ζήτημα, το οποίο 
αποτελεί το κύριο ενδιαφέρον μας εδώ, σημειιόνουμε κ α τ αρχάς, δια βρα
χέων, τούτο: στους επομένους αιώνες, οι πολιτικές (ορθότερα πολεμικές) 
συγκυρίες φαίνεται ότι επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη του 
πληθυσμού στο Α ρχιπέλαγος, τόσο σε επίπεδο συνόλου όσο και κατά νησί 
(αν κα ι ως προς το δεύτερο σκέλος δεν έλλειψαν οι εξαιρέσεις). Έ τσι, ο 
«κρητικός» επονομαζόμενος οθιομανοβενετικός πόλεμος (1645-1669) προ
ξένησε βαρύτατα πλήγματα, οικονομικού και δημογραφικού τύπου· πα- 
ραλλήλως, όμως, με το πέρας κυρίως του πολέμου και την οθωμανική κα- 
τάκτηση της Κρήτης, προκλήθηκε μία άξια  λόγου πληθυσμιακή εκροή από 
το νησί, με βασική κατεύθυνση τις βενετικές κτήσεις ή την ίδια τη μητρό-

40. Κ. Νικόδημος, ό.π., σ. 11-13* Δ. Σπανός, ό.π., σ. 13-14* Αδ. Σαμψών, ό.π., σ. 56* Ν. I. 
Νικολαΐδης, ό.π., σ. 21* Ιω. Γιάννος, ό.π., σ. 90-92* Κ. Κόμης, ό.π., σ. 109-117, 245* Θ. Μπε- 
λίτσος, Η Λήμνος και τα χωριά της (ιστορικές πληροφορίες), Αθήνα 1994, σ. 92* εδώ, ό.π., 
υποσημ. 36-39.

41. Εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 66-67.
42. Π. Ζερλε'ντης, ό.π., ο. 23-24, 26 κ.ε.* Λ. Καλλιβρετάκης, «Σύντομη επισκόπηση της 

λατινοκρατίας στις Κυκλάδες (1205-1579)», Κυκλάδες. Ιστορία τον τοπίου και τοπικές ιστο
ρίες, ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΙΕ, Αθήνα 1998, κυρίως σ. 307, 313-314.

43. Δ. I. Πολέμης, Οι αφειπότοποι της Ανδρον. Συμβολή εις την έρευναν των καταλοίπων 
των φεουδαλικών θεσμών εις τας νήσους κατά τον δέκατον έκτον αιώνα, Άνδρος 1995, κυ
ρίως σ. 61-87* Aglaia Ε. Kasdagli, Land and Marriage Settlements in the Aegean. A case study 
of seventeenth-century Naxos, Βενετία 1999, κυρίως σ. 315-321* E. A. Zachariadou, «The 
sandjak of Naxos in 1641», Herausgegeben von Christa Fragner und Klaus Schwarz, Βερολίνο 
1992, σ. 329* εδώ στο κείμενο VI, υποσημ. 69-72.
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πόλη και δευτερεύουσα το Α ρχιπέλαγος44. Εν συνεχεία, το 1715, με την 
ανακατάληψη τής Πελοπόννησου από τους Οθωμανούς, δημιουργήθηκε εκ 
νέου ένα μεταναστευτικό ρεύμα* το μεγαλύτερο τμήμα του ακολούθησε 
τους Βενετούς στο Ιόνιο, ενώ το υπόλοιπο κατευθύνθηκε προς το Α ρχιπέ
λαγος45. Τέλος, η ρούσικη κατοχή τιον Κυκλάδων, στο διάστημα 1770-1774, 
και οι οθωμανορωσικές συγκρούσεις επέφεραν επιβαρύνσεις στην περιο
χή, οικονομικού κυρίως τύπου* επιπλέον, η γενική αναταραχή που προκλή- 
θηκε παραλλήλους στην Πελοπόννησο οδήγησε σε νέο κύμα φυγής, σημα
ντικό κλάσμα του οποίου πορεύτηκε προς το Α ρχιπέλαγος ή κατέληξε στα 
εδάφη της Μ ικράς Ασίας46. Πάντως, παρά τις γενικές τάσεις, κατ’ απόκλι-

44. Κ. Κόμης. Δημυγραψικές όψεις της Πρέβεζας 16ος-18ος αιώνας, Ιωάννινα 1999, σ. 
107* ο ίδιος, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 298-300· Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, Ο Κρητικός πό- 
λ*εμος (1645-1669), επιμ. Στυλ. Αλεξίου -  Μάρθα Αποσκίτη, Αθήνα 1995, σ. 241 (στ. 260, 25- 
261, 12)* Βασ. Σφυρόερας, Τα ελλ.ηνικά πληρώματα του τουρκικού στόλου, Αθήναι 1968, σ. 
33νΚ. Α. Βάρφης, Βενετοτουρκικοί και ρωσοτουρκικοί πόλεμοι στις ελληνικές θάλασσες 
(1453-1821), Αθήνα 1995, σ. 57* Α. Κραντονέλλη, ό.π., σ. 210-220· Ioj. Ψαράς, Η Άνδρος στα 
χρόνια του κρητικού πολέμου (1645-1669). Ιστορικές μαρτυρίες βενετικής προέλευσης, 
Καΐρειος Βιβλιοθήκη - Ανδριακά Χρονικά 19, Ανδρος 1993, σ. 15-16, 20-21, 26, 48-56, 86- 
87· Σιμός Συμεωνίδης, «Το Αρχιπέλαγος κατά τον πόλεμο Τουρκίας-Βενετίας (1645-1669) 
και οι αρχιερατικές εναλλαγές στις ορθόδοξες επισκοπές», Μηλιακά, τόμ. 3 (1989), σ. 28, 
32-34, 39* Χρ. Δ. Ιακιυβίδης, ό.π., σ. 55· Αντ. Βάλληνδας, ό.π., σ. 69· Παν. Σ. Παρασκευ- 
αΐδης, Η Λέσβος κατά την τουρκοκρατία. Οι αιώνες της ανάκαμψης (17ος-18ος), Μυτιλήνη 
1991, σ. 80-86· Κ. Καιροφυλλας, ό.π., σ. 110* εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 40 και στο κείμε
νο IX, υποσημ. 14.

45. Κ. Κόμης, Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας, σ. 105-112’ ο ίδιος, Ιστορικοδημογρα- 
φικά, σ. 116* Εμμανουήλ Κρητικίδης, Πραγματεία περί της ερημώσεως και του συνοικισμού 
της Σάμου, εν Ερμουπόλει Σΰρου 1870, ανατυπ. Αθήνα 1985, σ. 49.

46. Κ. Κόμης, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης, σ. 147-153, 158-160· Μιχ. Σακελλαρί- 
ου, Η Πελοπόν\>ησος κατά την δευτέραν Τουρκοκρατίαν (1715-1821), Αθήναι 1939, ανατυπ. 
Αθήνα 1978, σ. 198-199* Μ. Οικονόμου, Ιστορικά της ελληνικής παλιγγενεσίας ή ο ιερός των 
Ελλήνων αγο')ν, εν Αθήναις 1873, σ. 35* Κυριακή Μομώνη, «Πελοποννήσιοι στη Μικρά Ασία 
(Τουρκοκρατία και νεοπεροι χρόνοι)», Πελοποννησιακά, τόμ. 8 (1981-1982), σ. 213-219· Τ. 
Γριτσόπουλος, Τα Ορλ.ωφικά. Η εν Πελ.οποννήσω Επανάστασις του 1770 και τα επακόλου
θα αυτής, εν Αθήναις 1967, σ. 142* Θεόδ. Μπελίτσος, Τα κοινοτικά σχολεία της Λήμνου 
(18ος-19ος αια')νας), Αθήνα 1997, σ. 23· Νίκος Μηλιοίρης, Τα ΒουρλΛ της Μικράς Ασίας, 
Αθήναι 1955, σ. 33, 35-36, 86* ο ίδιος, Μικρασιατικές επιφυλλίδες, Αθήνα 1974, σ. 22,58-59· 
Παντ. Κοντογιάννης, Η ελληνικότης των νομών Προύσης και Σμύρνης, εν Αθήναις 1919, σ. 
24* Δρόσος Ν. Δρόσος, Ιστορία της Τήνου από της πέμπτης Σταυροφορίας μέχρι της ενετι- 
κής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821, εν Αθήναις 1870, ανατυπ. Αθήναι 1996, επιμ. Δ. 
Ζ. Σοφιανός, σ. 60* Δ. Π. Πασχάλης, «Αι Κυκλάδες υπό τους Ροίσους (1770-1774). Μετ’
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σιν θα  έλεγε κανείς, σε ορισμένα νησιά έλαβαν χώρα άλλου τύπου εξελί
ξεις. Ιδ ιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτιυση της Φολεγάνδρου, 
συνοπτικούς ως εξής: το 1577 εποικίσθηκε από πληθυσμό με προέλευση τη 
Σ ίφνο, ενο5 «μετά ταΰτα» (κατά πάσα πιθανότητα το 1669) ακολούθησε ει
σροή Κρητικών* εν τούτοις, το 1715, μετά από επεισόδιο, ο οθωμανικός 
στόλος αιχμαλώτισε άπαντες τους κατοίκους του νησιού (920 άτομα σύμ
φωνα με μία πηγή), ελάχιστο τμήμα των οποίων (μόλις 11 άτομα) επέστρε
ψε σώο, μετά από τρ ία  έτη, στη Φολέγανδρο. Εν συνεχεία, σημειώθηκε 
δεύτερη πληθυσμιακή εισροή, αποτελουμένη από άτομα των γύρω νη
σιών47. Π αρά τον παράγοντα της σχετικής υπερβολής, η οποία κρίνεται ως 
πιθανή, τα ανωτέρω γεγονότα περιγράφουν σαφώς τον εύθραυστο χαρα
κτήρα του πληθυσμιακού κεφαλαίου, σε επίπεδο νησιού. Πάντως, καθώς 
θα αναλυθεί εκτενώς κατά την εξέλιξη του παρόντος κειμένου, οι δημο- 
γραφ ικές εξελίξεις δεν υπήρξαν μονομερώς παρεπόμενο των οργανωμέ
νων εποικισμών ή των πολεμικών συγκυριών, αλλά και άλλων επιπλέον πα 
ραμέτρων.

Επιστρέφουμε στο ζήτημα των πρώιμων εποικισμών, με πρόθεση τη διε- 
ρεύνηση μίας ειδικής παραγράφου επί του θέματος: πρόκειται για  την αλ
βανική εγκατάσταση. Καθώς γνωρίζουμε, ο αλβανικός πληθυσμός, δια- 
σπαρμένος από τον 13ο τουλάχιστον αιώνα στον χιόρο της Ηπείρου και της 
Α καρνανίας, ακολούθως επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές (Θεσσαλία- 
Α ττική-Βοιωτία-Π ελοπόννησος)4". Στις αρχές του 15ου αιιυνα, Αλβανοί της 
Αττικής κα ι της Βοιωτίας στράφηκαν προς την (νότια κυρίως) Εύβοια, με
τά  από επίσημη πρόσκληση των βενετικών αρχών (1402), για την εγκατά
στασή τους εκεί* εν συνεχεία, καθώς τεκμηρκύνεται από το ανθρωπιονυμι- 
κό-τοπωνυμικό υλικό, σημειώθηκε περαιτέρω  μετακίνηση, στο διάστημα 
έως το 1450, με κατεύθυνση την Ά νδρο49. Την ίδια περίπου εποχή, το 1418

ανεκδότων εγγράφων», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. 1 (1961), κυρίως σ. 
264-268* εδώ στο κείμενο VI, υποσημ. 11.

47. Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραψικά, σ. 300* Ε. Kolodnv, ό.π., σ. 172* Ζαφ. Γαβαλάς, 
ό.π., σ. 6-7, 40-41* ο ίδιος, «Καταστροφή Φολεγάνδρου τω 1715 υπό Οθωμανού αρχιναυάρ- 
χου. (Μικρά συμβολή εις την ιστορίαν των Κυκλάδων επί Τουρκοκρατίας)», Κιμωλιακά, 
τόμ. 4 (1974), σ. 231-232, 241-243* Αλκ. Χαρίλαος, Η \ι)σος Φολέγανδρος, εν Αθήναις 1888, 
σ. 15-16, 62.

48. Ηλίας Σκουλίδας, «Μετοικεσίες αλβανοφωνιυν στον ελλαδικό χιυρο», Ηπειρωτικά 
Χρονικά, τόμ. 33 (1998-99), σ. 277-290, όπου και εκτενής σχετική βιβλιογραφία.

49. F. W. Hasluck, «Albanian settlements in the Aegean islands», The Annual of the Bri-
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σύμφωνα με μία εκδοχή, ο Μ άρκος Κρίσπος Α ',  κύριος της Ίο υ , εγκατέ- 
στησε αλβανούς εποίκους, προερχόμενους από την Πελοπόννησο, στο μέ
χρι τότε ακατοίκητο, κατά μεταγενέστερες υποθέσεις, νησί. Ωστόσο, οι 
αναταραχές που ακολούθησαν, κυρίως μετά την επιδρομή μουσουλμάνων 
πειρατοόν εναντίον της Ίο υ , κατά το 1558, οδήγησαν το νησί στην προη
γούμενη κατάσταση. Έ τσι, το 1575, στο πλαίσιο πλέον της οθωμανικής κυ
ριαρχίας, συντελέσθηκε δεύτερος αλβανικός εποικισμός εκεί30. Την ίδια 
εποχή, Αλβανοί εισέρρευσαν επίσης στην Κέα (Τζια) και στην Κύθνο51. Ιδ ι
αιτέρως για  την τελευταία, γίνεται λόγος και περ ί προγενέστερης εγκατά
στασης, κατά τους χρόνους της λατινοκρατίας* όσον αφορά δε στο συγκε
κριμένο εποικιστικό κύμα, υπολογίζεται ότι αυτό προήλθε από την Εύβοια, 
την Αττική και την Πελοπόννησο52. Μ ετά ταύτα, στη διάρκεια του κρητικού 
πολέμου (1645-1669), στους αρχικούς εποίκους προστέθηκαν κάποιοι Κρη
τικοί53.

tish School at Athens, τόμ. 15 (1908-1909), σ. 224-225· Δ. Π. Πασχάλης, «Οι Αλβανοί εις τας 
Κυκλάδας», Ημερολόχιον της Μεγάά.ης Ε?Λάόος, 1934, σ. 263,266-267, 272,276,278' ο ίδιος, 
Η Ανδρος ήτοι ιστορία της νήσον από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, τόμ. 1- 
2, εν Αθήναις 1925-1927, ανατύπ. Η ιστορία της νήσου Άνδρου, τόμ. 2, Αθήνα 1995, σ. 149- 
156,160,162* Δ. I. Πολέμης, ό.π., σ. 30* ο ίδιος, Ιστορία της Ανδρου, Άνδρος 1981, σ. 63,102- 
103* Γιάννης Γκίκας, «Οι Αρβανίτες και το αρβανίτικο τραγούδι στη νότια Εύβοια», Αρχεί- 
ον Ευβοϊκών Μελετών, τόμ. 21 (1977), σ. 159-202* Τίτος Γιοχάλας, Εύβοια. Τα Αρβανίτικα, 
Αθήνα 2002, σ. 65-66* ο ίδιος, Σκόρος. Αρβανίτες και Αρβανίτικα, Αθήνα 2000, σ. 13-21.

50. Τρ. Ευαγγελίδης, Ιστορία του εποικισμού της Ύδρας, εν Αθήναις 1934, σ. 21*· Π. 
Ζερλέντης — Φλ. Κατσουρός, Νησιωτική Επετηρίς, έτος πρώτον, εν Ερμουπόλει Σύρου 
1918, ανατύπ. Αθήνα 1987, σ. 61, 260-262* Δ. Π. Πασχάλης, Αλβανοί, σ. 280* ο ίδιος, Ιστο
ρία, σ. 162* F. W. Hasluck, ό.π., σ. 225* ο ίδιος, Depopulation, ο. 159* Θεοδ. Οθωναίος, Η νή- 
σος Ίος. Ιστορία, Λαογραφία, Γενικά, Αθήναι 1938, σ. 93,96,97* Μιχ. Γ. Σταματάκης, Οι Κυ- 
κ)Λδες, Σύρα 1979, σ. 32-33.

51. Τρ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 24* Π. Ζερλέντης -  Φλ. Κατσουρός, ό.π., σ. 66* Αντ. Βάλ- 
ληνδας, Κυθνιακά ιγτοι της νήσου Κύθνου Χωρογραφία και Ιστορία μετά του βίου των συγ
χρόνων Κυθνίων εν ώ ήθη και έθη και γλώσσα και γένη κλπ., εν Ερμουπόλει Σύρου 1882, 
ανατύπ. Αθήνα 1990, σ. 78* ο ίδιος, Ιστορία, σ. 61* Αντ. Γούναρης, Η Κύθνος. Γεωγραφία - 
Ιστορία - Ήθη - Έθιμα, Αθήναι 1938, σ. 111, 115, 131* Δ. Π. Πασχάλης, Αλβανοί, σ. 280* ο 
ίδιος, Ιστορία, σ. 162* Γιάννης Φιλιππαίος, Σύντομη ιστορία της Κύθνου. Με βάση τα νέα αρ
χαιολογικά δεδομένα και τις γραπτές πηγές, Αθήνα 1998, σ. 26-27* F. W. Hasluck, ό.π., σ.

52. Αντ. Βάλληνδας, Ιστορία, σ. 61* Γιάννης Φιλιππαίος, ό.π., σ. 49.
53. Αντ. Βάλληνδας, Ιστορία, σ. 69* ο ίδιος, Κυθνιακά, σ. 81* Γιάννης Φιλιππαίος, ό.π.
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σ. 27,
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Α ργότερα, στον 16ο αιώνα, μετά τη ναυμαχία της Ναύπακτού (1571), 
συντελέσθηκε αλβανική εγκατάσταση στα νησιά του Αργοσαρωνικού, εν ώ  

ειδικούς στη Σαλαμίνα αναφέρεται πως αφίχθησαν ήδη από το 1400 περί
που* στην τελευταία, όπως και στον Πόρο, προστέθηκε μία δεύτερη εισροή, 
π ερ ί το τέλος του Π ου αιοόνα54. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά στους 
Α λβανούς της Σάμου, η εγκατάστασή τους τοποθετείται επίσης μετά το 
1571, εποχή του γενικού ανασυνοικισμού του νησιού* α>ς τόπος προέλευσης 
τιον εν λόγω επήλυδουν θεωρείται η Πελοπόννησος55 56.

Εκτός τοον ανωτέρω περιπτισσεοιν, για  κάποια άλλα νησιά διατίθενται 
ολιγάριθμα σχετικά στοιχεία, ονοματικού κυρίως χαρακτήρα. Κατ αρχάς, 
στην Κάσο υπάρχει χιυριό ονόματι Α ρ β α ν ιτ ο χ ώ ρ ι , ενιύ ανιχνεύεται και 
επώνυμο Α ρ β α ν ιτ ό τ τ ο ν ? .ο ζ -\ Στο συγκεκριμένο ζεύγος ονομάτων, το οποίο 
αδυνατεί να τεκμηριώσει, από μόνο του, την αλβανική παρουσία, όντας π ι
θανότατα προϊόν προσηγορικού57 58, ας προσθέσουμε το μικροτοπωνύμιο 
Ρ ο ν σ κ ιέ ζ , στο Αρβανιτοχο3ρι5Κ, εφόσον υπάρχει πράγματι συνάφεια με αλ
βανική λέξη (rreshqite, -a, ολισθηρός, γλιστερός τόπος ή rrushk, -u, καρ
πός, ρο5γα αμπέλου / βατομουριάς)59 60. Ακόμη, σε κάποιες πηγές γίνεται λό
γος π ερ ί αλβανικής εγκατάστασης στα Ψ αρά  και στην Αστυπάλαια, υπο
θέσεις οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται, ωστόσο, από άλλα στοιχεία*’. Κατά

54. Ν. Κ. Μουτσόπουλος, ό.π., σ. 29* Κ. Σταμάτης, ό.π., σ. 165* Γ. Π. Κουλικουρδη, ό.π., 
σ. 206* Μ. Α. Καρΰδης, ό.π., σ. 38* Τρ. Ευαγγελίδης, ά χ ,  σ. 23-24* Τάσος Π. Καραντής, «Οι 
Αρβανίτες και τα Αρβανίτικα στη Σαλαμίνα», Έρευνα, τχ. 19-20, Ιούλιος-Αυγ. 2001, σ. 39- 
41* F.W. Hasluck. ό.π., σ. 224* εδώ στο κείμενο VII, υποσημ. 126-128.

55. Τρ. Ευαγγελί6ης, ό.π,, σ. 24-25* F. VV. Hasluck, Albanian settlements, σ. 227-228* Κ. 
Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά, σ. 117, 142-156, 181* Ευαγγελία Μπαλτά. «“Σουσάμι άνοι
ξε”», Σαμιακές Μελέτες, τόμ. 3 (1997-1998), σ. 99-106, 114 [το ίδιο στο Evangelia Balta, 
Peuple et Production. Pour une interpretation des sources ottomanes, Istanbul 1999. σ. 21-26, 
31]* Σοφία Ααΐου, «Παρατηρήσεις για την τοπογραφία και την οικιστική διάρθρωση της Σά
μου τον 17ο αιώνα». Πρακτικά Συμποσίου «ΗΣάμος στα νεότερα χρόνια (17ος-20ός αιώ
νας)», Παλαιό Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής τον Πανεπιστημίου Αθηνών 20-21 Δεκ. 1999, 
επιμ. Μαν. Βουρλκότης -  Αλ. Σφοίνη, Αθήνα 2002, σ. 20-31.

56. Μ. Μαλλιαράκης, Επίτομος περιγραφή της νήσου Κάσον και η περί αυτής επιστολή 
του γάλλου περιηγητού Σαβαρή, εν Αλεξανδρεία 1894, σ. 44-46* Τρ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 25* 
F. W. Hasluck, ό.π., σ. 227.

57. Κ. Κόμης, Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας, σ. 236.
58. Μ. Μαλλιαράκης, ό.π., σ. 28.
59. Νίκος Υν.ίν\\ς% Αλβανο-Ε?>ληνικό Λεξικό, Ιωάννινα 1998, σ. 861,873.
60. Τρ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 24-25* F. W. Hasluck, ό.π., σ. 226-227.
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τα λοιπά, ορισμένα μεμονωμένα ονοματικά δεδομένα αποτελούν ανεπαρ
κές τεκμήριο της αλβανικής παρουσίας. Ιδού κάποια οικογενειακά ονόμα
τα, προερχόμενα από την Πάτμο61:
— Α ρ β α ν ίτ η ς -Α ρ ν α ο ύ τ η ς , το 1811 (Αρναούτης < τουρκ. Arnavut, Αλβα- 

νος)"2.
— Α ο ν γ γ α ς , το 1770. Γνωστό αρβανίτικο τοπιονύμιο της Αττικής και της 

Σάμου. Στην τελευταία αναφέρεται επίσης, σε τεκμήριο του 18ου α ιώ 
να, οικογενειακό όνομα «Αούνγγας». Σε οθωμανικό κατάστιχο του 
15ου αιώνα, προερχόμενο από περιοχές της σημερινής Αλβανίας, εντο
πίζεται ανθρωπωνύμιο-τοπωνύμιο Lug, -u. Προφανώς, η αλβανική λέξη 
lunge, -a (εξόγκωμα, πυώδες απόστημα) σχετίζεται με τα προαναφερ- 
θέντα ονόματα63.

— Μ π ά λ α ς , το 1811 (<  αλβ. balle, -i, μέτωπο). Γνωστό αρβανίτικο οικογε
νειακό όνομα* βλέπε και χωριό ονόματι Μ π α λ α ίο ι, στην Ά νδρο64. 
Προφανούς, εδώ, σε όλες τις περιπτούσεις, πρόκειται για  μεμονωμένες

αφίξεις επήλυδων με απώτερη αλβανική καταγωγή, άνευ βαρύνουσας ση
μασίας. Αντιθέτους, σε κάποιο άλλο νησί, στη Σκύρο, καθώς θα δούμε πα 
ρακάτω, το ονοματικό υλικό διαθέτει μεγαλύτερη αποδεικτική αξία, όντας 
υψηλότερης εμβέλειας. Εν τούτοις, κατά τα λοιπά, δεν διατίθενται άλλες 
πληροφορίες περί ύπαρξης αλβανικού πληθυσμού65, μολονότι κάτι τέτοιο 
θεωρείται πιθανό εξαιτίας της σχετικής γειτνίασης με την Εύβοια.

Έ χοντας ήδη διεισδύσει σε ονοματικά στοιχεία, παραμένουμε στο ίδιο 
πεδίο, με στόχο την ενδεικτική, έστω, παρουσίαση του φαινομένου. Συγκε-

61. Σπ. Ασδραχάς, Οικονομία και Νοοτροπίες, Αθήνα 1988, σ. 224, 226-227' Χρ. Δ. Ια- 
κωβίδης, ό.π., σ. 68-72.

62. Β. Βογιατζόγλου, Επώνυμα της Μικρασίας. Τουρκικά και τουρκογενή επώνυμα στην 
Ελλάδα, Αθήνα 1992, σ. 57' Δ. Τομπαΐδης, Ελληνικά επώνυμα τουρκικής προέλευσης, Αθή
να 199Θ, σ. 47.

63. Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά, σ. 15Θ-151. Γενικούς για τα τοπωνύμια με προέλευ
ση ανθρωπωνΰμια: Δικ. Βαγιακάκος, «Τα εξ ανθρωπωνυμίιυν τοπιυνύμια του Ελληνικού 
χιυρου (Σχεδίασμα)», Αρμός. Τιμητικός τόμος στον Καθηγητή Ν. Κ Μουτσύπουλο, Αριστο- 
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σ. 281-298.

64. Ν. Γκίνης, ό.π,, σ. 48-49* Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά, σ. 151-152' Αντ. Μηλια- 
ράκης, Υπομνήματα περί Ανδρου και Κέα), Αθήναι 1880, σ. 86, 136' Δ. I. Πολέμης, «Παρα
τηρήσεις εις το τοπωνυμικόν της Ανδρου. Συμβολή τρίτη», Πέταλον. Συλλογή ιστορικού υλι
κού περί της νήσου Ανδρου, τχ. 5, Ανδρος 199Θ, σ. 183.

65. Maria Trapezanlidou, Payscige historique el comportements humains: le cas cle Tile tie 
Slcyros, XVe-XVIIIe siecles, bib. διατριβή Πανεπ. Paris-I, τόμ. 2, Παρίσι 1987, σ. 294-295.
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κριμένα, η διερεύνηση που ακολουθεί αφορά στα εξής νησιά: Κέα, Κύθνο,
"Ιο και Σκύρο. Εν πρώτοις, επικεντρωνόμαστε σε κάποια τοπωνύμια προ
ερχόμενα από την Κ έα66:
— Λ ρ β α ν ίτ ισ σ α , η .
— Γ κ ίνη , τ ο υ  (<  αλβ. Gjin, Γ ιάννης)67.
— Γ κ ό ρ κ α , τ ο υ  (<  Γιιοργας <  Γειοργιος). Ο τελικός τύπος ανιχνεύεται συ

χνά σε αρβανίτικους πληθυσμούς, ενώ σε κατάστιχα του 15ου και 16ου 
αιο5να προερχόμενα από την Εύβοια και από περιοχές της σημερινής 
Α λβανίας, εντοπίζεται ο τύπος G u rk a  και G ju rk o  αντιστοίχους6*.

— ΙΟ .έπ α , τ ο υ  (<  οικογ. όνομα Κλέπας, σύμφωνα με τον Θωμόπουλο «πα
ρατσούκλι και σημαίνει ό,τι περίπου και ο “κασιδιάρης”»). Προφανώς 
<  αλβ. sklepe, -a ή glepe, -a, τσίμπλα69 70.

— Κ ό κ κ α , τ ο υ  [<  Κ όκ(κ)ας <  αλβ. koke, -a, κεφάλι]**.
— Μ άλα ζα , η (<  αλβ. mal, -i, βουνό +  κατάλ. -ze, -a, μικρό βουνό)71.
— Μ π ο ύ ρ ιζ α , η  (<  αλβ. buri, -a, βαρέλι του νερού, ξύλινο βαρέλι +  ze, 

-a, βαρελάκι)72.
— Μ π ο ύ ρ ι , τ ο  (<  αλβ. buri, -a, βαρέλι του νερού, ξύλινο βαρέλι)73.

66. 1(0. Ανδρ. Θιυμόπουλος, Μελέτη τοπωνυμική της νήσου Κέω, Βουρκαριανή 21992, σ. 
62. 78-79, 100-101, 111, 118, 120, 151-153* Ιωάννης Ν. Ψύλλας, Ιστορία της νήσον Κέας από 
των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, Βουρκαριανή 21992, σ. 274-275, 290.

67. Κ. Κόμης, ίστορικοόημογραφικά, σ. 145* Titos Jochalas, «Considerazioni still* 
onomastica e toponomastica albanese in Grecia», Balkan Studies, τόμ. 17, τχ. 2, Θεσσαλονί
κη 1977, σ. 317* ο ίδιος, Εύβοια, σ. 48* Γ. Χατζησιυτηρίου, «Τα επώνυμα στη Ν. Α. Αττική 
και η σύγκριση αυτο3ν με άλλες περιοχε'ς του ελληνικού και του Ν. αλβανικού χώρου», Πρα
κτικά Β ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής (Καλύβια Αττικής 25-28 Οκτώβρη 1985), 
Καλύβια 1986, σ. 411-413.

68. Selami Pulaha, Defteri i Regjistrimit te Sanxhakut te Shkodres i vitit 1485, Τίρανα 1974, 
σ. 137, 267* ο ίδιος, Popullsia shqiptare e Kosoves gjate shek. XV-XV1 (Studime dhe 
Dokumente), Τίρανα 1983, σ. 557* ο ίδιος. «Te dhena ekonomike dhe demografike per 
krahinen e Ho?es-Rcgjistrimi kadastral i vitit 1591», Studime Historike, έτος XXX (XIII), 
1976, τχ. 1, σ. 178, 191 και τχ. 2, σ. 106* Τ. Γιοχάλας, Εύβοια, σ. 55.

69. Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 255, 901.
70. Τ. Jochalas, ό.π., σ. 316* Κ. Οικονόμου, Τοπωνυμικό της περιοχής Ζαγορίου, Ιωάν

νινα 1991, σ. 372* Κ. Ντίνας, Κοζανίτικα επώνυμα 1759-1916, Κοζάνη 1995, σ. 148.
71. Τ. Jochalas, ό.π., σ. 319* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 497* Η. Boissin, Grammaire de VAlbanais 

modeme, Παρίσι 1975, σ. 71* Κ. Παπαφίλης, Γραμματική-Σνντακτικό της Αλβανικής γλώσ
σας, Αθήνα χ.χ.ε., σ. 17.

72. Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 93* Η. Boissin, ό.π., σ. 71* Κ. Παπαφίλης, ό.π., σ. 17.
73. Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 93.
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— Ν τ ά ρ ν τ ιζ α , η (<  αλβ. dardhe, -a, αχλαδιά +  ze >  dardheze, -a, αχλαδί-

Συγκρατώντας τα ανωτέρω δεδομένα, συνεχίζουμε με οικογενειακά 
ονόματα του νησιού, όπου οι αλβανικές επιρροές είναι επίσης ευδιάκριτες. 
Τα εν λόγω ονόματα αντλούνται από πίνακα επαγγελμάτων, με βάση εκλο
γικό κατάλογο του 189075. Εντός παρενθέσεως αναγράφεται η απόλυτη συ
χνότητα, σε επίπεδο σημαίνοντος:

— Β α ρ ν μ π ό μ π η ζ  (1). Γνωστό αρβανίτικο οικογενειακό όνομα και τοπω 
νύμιο. Σε οθωμανικά κατάστιχα του 15ου και 16ου αιώνα εντοπίζεται 
τόσο στην Αττική όσο στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Ειδικώς 
στην Ατπκή αναφέρεται ο γνωστός (ομίύνυμος) οικισμός, κατοικούμε- 
νος από άτομα τα οποία στην πλειοψηφία τους έφεραν ως επώνυμο το 
ίδιο σημαίνον. Σύμφωνα με τον Κ. Μπίρη < αλβ. vare, -ja, βάραθρο, 
πλαγιά βουνού +  bobo (επιφ.) πω πώ 76.

— Β ρ α ν ίν ο ς  (1). [<  Βρανάς (έχει υποστηριχθεί η αλβανική καταγωγή του 
^ονόματος, αν και έχουν διατυπω θεί επίσης διαφορετικές απόψεις) +

κατάλ. -ίνος]77 78.
— Γ κ ό ρ γ κ α ς  (3). Μάλλον αντί Γ κ ό γ κ α ς  (<  αλβ. goge, -a, παρωνύμιο που 

χρησιμοποιούσαν οι Α λβανοί για  τους Αρομούνους). Σε οθωμανικά κα
τάστιχα του 16ου αιώνα, προερχόμενα από εδάφη της σημερινής Αλβα
νίας, εντοπίζεται ο τύπος G o g a n.

— Κ ο ρ α ν τ ή ς  (1). Ίσ ω ς <  αλβ. kordhe, -a, σπάθα, σπαθί79.

74. Π. Φουρίκης, «Συμβολή εις το τοπωνυμικόν της Αττικής», Αθηνά, τόμ. 41 (1929), σ. 
143* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 133* Τ. Γιοχάλας, Εύβοια, σ. 36.

75. Γιάννης Μ. Βουτσινάς, Ψήγματα Κέας, Βουρκαριανή 1986, σ. 165-179* Αντ. Μηλιά- 
ράκης, ό.π., σ. 230, 266-268.

76. Evangelia Balta, «Rural and Urban population in the sancak of Euripos in the early 
16th century», Αργείον Ευβοϊχών Μελετών, τόμ. 29 (1990-1991), σ. 157* R. Stojkov -  Th. 
Kacori, «Nje Regjister osmano-turk i shek. XV per i Shqiptaret e Peloponezit», Stuclime 
Histoiike, 1996, τχ. 3, σ. 157* Τ. Γιοχάλας, Εύβοια, σ. 70* Κ. Μπίρης, Αρβανίτες οι Δωριείς 
τον νεώτερου ελληνισμού. Ιστορία των Ελλήνων Αρβανιτών, Αθήνα 31997, σ. 192.

77. Κ. Οικονόμου, ό.π., σ. 474* Νεοελληνική Γραμματική της Δημοτικής, έκδ. Ινστιτού
του Νεοελληνικών Σπουδοίν (Ίδρυμα Μαν. Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1996, σ. 129.

78. Κ. Οικονόμου, ό.π., σ. 676* S. Pulaha, Te clhena... e Hoqes, τχ. 2, σ. 95.
79. Κ. Οικονόμου, ό.π., σ. 373* ο ίδιος, Η αλβανική γλωσσική επίδραση στα ηπειρωτικά

τσα)74.

ιδιώματα, Ιωάννινα 1997, σ. 43-44* Ν. Γκίνης, ό.;
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— Κ ο υ μ ή ς . Το όνομα αναφ έρετα ι ήδη από τον 15ο ακόνα (α>ς K u m i) , τόσο 
στην Εύβοια όσο κα ι σε εδάφη της σημερινής Αλβανίας™.

— Λ ά λ ο ς -Λ α λ ε γ ιά ν ν η ς . Μ άλλον <  αλβ. lale, -a, ο μεγαλύτερος αδελφός, ο 
πατέρας ή κουνιάδοςνν.

— Λ ο ύ τ σ ο ς . Σχετικό με το τοπωνύμιο Λ ο ύ τ σ α , η, διαδεδομένο στον ελληνι
κό χο5ρο (<  αλβ. lluce, -a, λάσπη, βούρκος)98 99 100.

— Μ ά ζη ς , Γνωστό οικογενειακό όνομα, το οποίο εντοπίζεται και στην 
Άνδρο, όπου υπάρχει επίσης τοπωνύμιο Μ α ζ α ίο ι  (<  αλβ. maze, -a, αν- 
θόγαλο)101.

— Μ ά ν ε σ η ς . Γνωστό αρβανίτικο οικογενειακό όνομα, το οποίο, μεταξύ 
των άλλιυν, αναφ έρετα ι κα ι στην Πελοπόννησο από τον 15ο αιώνα (<  
αλβ. m enese, -a, καθυστέρηση)102.

— Μ α ρ ά ς . Το όνομα αναφ έρετα ι ήδη από τον 15ο αιώνα (ως M a ra -M a ra s) , 

τόσο στην Εύβοια όσο και στα εδάφη της σημερινής Α λβανίας10'.
— Μ π ο ν ρ ? .ο ύ κ ο ς . Ενδεχομένως, πρόκειται για  σύνθετο όνομα: burre, -i, 

άνδρας, γεννα ίος άνδρας +  lluke, -a, χονδροκέφαλος ή L u k a  (=  Λου
κάς). Το τελευταίο ανιχνεύεται σήμερα στην Αττική, ενο) από τον 16ο 
αιώνα αναφέρετα ι στην Εύβοια και σε περιοχές της σημερινής Αλβα
ν ία ς104.

— Ν τ ά λ ε ς . Ενδεχομένως, ταυτίζεται με το όνομα Δ ά ) ,α ς  (<  αλβ. dhalle, -a, 
ξ ινόγαλο)105.

— Π έ π ιζ α ς . Τσως από το Π έπης (=  Π έπ α ζ , διαδεδομένο επίσης στην 
Ά νδρο και στην Εύβοια), το αλβανικό αντίστοιχο του Π έτρος106.

98. Ε. Balta, L ’Eubee, σ. 237,268, 279* Ferit Duka, «La realite ethnique de Dropull dans 
les sources historiques du XVIe stecle», Studio Albanica, έτος XXVII (1990), τχ. 2, σ. 29.

99. N. Γκίνης, ό.π., σ. 445.
100. Π. Φουρίκης, ό.π., σ. 132-133* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 490.
101. Τ. Jochalas, ό.π., σ. 317· Κ. Κόμης, ό.π., σ. 151* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 507· Δ. Π. ΓΤα* 

σχόλης, Αλβανοί, σ. 278* ο ίδιος, Ιστορία, σ. 160* Δ. I. Πολέμης, Παρατηρήσεις, σ. 183.
102. Κ. Μπίρης, ό.π., σ. 197* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 538.
103. Ε. Balia, LEubee, σ. 306· F. Duka, ό.π., σ. 26* S. Pulaha, Defteri, σ. 119· ο ίδιος, 

Popullsia, σ. 149, 177, 200, 547.
104. Κ. Ντίνας, ό.π., σ. 192* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 94, 490* Ε. Balta, Rural and Urban 

population, σ. 115* Παν. A. Γκινοσάτης, «Απ' το τοπωνυμικό του Σπάτα», Ονόματα, τόμ. 12 
(1988), σ. 128· S. Pulaha, Te dhena... e Hoges, τχ. 2, σ. 86* ο ίδιος, Defteri, σ. 267, 375,406* ο 
ίδιος, Popullsia, σ. 185, 188, 253, 274, 294, 531.

105. Κ. Οικονόμου, Τοπωνυμικό, σ. 369· Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 178.
106. Κ. Ντίνας, ό.π., σ, 214· Τ. Γιοχάλας, Εύβοια, σ. 53* Α. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 137.
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— Ρ οτσ ώ νη ς. Προφανώς, προέρχεται από το Ρ ό τ σ ιο ς  (4- κατάλ. -ο5νης) < 
αλβ. ΓΓος, -i, λευκό περιστέρι107.

— Σ ά ρ α ς . Γνωστό αρβανιτικο οικογενειακό όνομα (<  αλβ. sharre, -a, 
πριόνι)108 109.
Για συμπληρωματικούς λόγους, στο σημείο αυτό, στρεφόμαστε προς τα 

παλαιά δημοτολόγια του νησιού. Κατ’ αρχάς, αξιοποιούνται τα δημοτολό
για της Χο5ρας (Μ εσαριάς), η οποία αποτελεί την πρωτεύουσα του νησιού. 
Στα δεδομένα που ακολουθούν, εντός παρενθέσεως παρατίθεται η συχνό
τητα έκαστου σημαίνοντος, δηλαδή ο αριθμός οικογενειακών μερίδων και 
ατόμων αντιστοίχως1()ν:
— Α ν ό ρ ο ύ τ σ ο ς  (2, 15). Θ εωρείται αρβανίτικος υποκοριστικός τύπος του 

βαπτιστικού Ανδρέας, αν και η καταγωγή της κατάληξης είναι ιταλική 
(-ούτσος < -uccio)110.

— Β ά σ τ α ς  (2, 8). Γνωστό αρβανιτικο επώνυμο, το οποίο απαντάται από 
τον 15ο αιώνα στην Πελοπόννησο (<  bashte, -a, κήπος)111.

—ηΒ ?Α χος  (4, 6). Ανιχνεύεται σε πλήθος τεκμηρίεον, είτε μεμονωμένο είτε 
03ς προπο συνθετικό οικογενειακών ονομάτων και τοπωνυμίων. Ως 
εθνικό δηλοίνειτον Αρομούνο (αν και σε αρβανίτικες περιοχές πρόκει
ται μάλλον περί Αλβανού) και ως προσηγορικό προσδιορίζει γενικώς 
τον κτηνοτρόφο, κατ’ επέκτασιν, με στιγματιστικό περιεχόμενο, τον 
επαρχιοπη, τον χωριάτη (ανάλογη χρήση παρουσιάζει και το «Αλβα
νός», σημαίνον επίσης με στιγματιστικό περιεχόμενο στη μετεξέλιξή 
του). Ας προσθέσουμε ότι σε κατάστιχα του 15ου και 16ου αιώνα, προ
ερχόμενα από την Εύβοια και την απέναντι ενδοχώρα (Αττική-Βοιω-

107. Κ. Οικονόμου, ό.π., σ. 713* Akademia e Shkencave e RPS te Shqiperise, Fjalor i 
Shqipes se sotme, Τίρανα 1984, σ. 1.059* Νεοελληνική Γραμματική, σ. 128.

108. Κ. Μπίρης, ό.π., σ. 201* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 938.
109. ΔΚ, Δημυτολόγιον τοϋ Δήμου Κύθνου 1852. Η μεσαιωνική πρωτεύουσα, το λεγό

μενο «Κάστρο της Ωριάς ή Κατακεφάλου», είναι ερημωμένη σήμερα* η Μεσαριά αποτελεί 
νεότερο οικισμό. Επί του θέματος: Alexandre Buchon, Voyage dam VEubee, les lies loniennes 
et les Cyclades en 1841, Παρίσι 1911, σ. 242-244* Αντ. Γούναρης, Η Κύθνος, σ. 45, 48, 72-77* 
Μιχ. Γ. Σταματάκης, Οι Κυκλάδες, Σύρα 1979, σ. 50-51* Ιάκ. Ραγκαβής, Τα Ε?Λ?]νικά, ήτοι 
περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλά- 
δος, τόμ. 3, εν Αθήναις 1854, σ. 144-145 και σε ανατύπωση Τα Ελ).ηνικά. Κυκλάδες νήσοι, 
επιμ. Δ. Ζ. Σοφιανός, Αθήνα 1997, σ. 44-45* Γιάννης Φιλιππαίος, ό.π., σ. 26.

110. Κ. Κόμης, Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας, σ. 191.
111. Κ. Μπίρης, ό.π., σ. 198* V. Kokona, Fjalor Shqip - Frengjisht, Τίρανα 1977, σ. 42.
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τία), εμπεριέχονται άτομα ονόματι V la h (o )  και V la zm .

— Γ κ ιώ ν  (2, 6). Γνωστό και δ ιαδεδομένο αρβανιτικο εποίνυμο, το οποίο 
εντοπίζεται επίσης στη Σάμο, στην Πελοπόννησο (από τον 15ο αιώνα), 
στην Ά νδρο και αλλαχού (<  αλβ. gjon, -i, το πτηνό γκιοίνης)113.

— Γ κ ο ύ μ α ς  (14, 56). Σύνηθες αρβανιτικο βαπτιστικό και οικογενειακό 
όνομα (=  Γιακουμής, Ιάκωβος), διαδεδομένο στον ελληνικό χοίρο, συ- 
μπεριλαμβανομένης της Ά νδρου114.

— Μ π ο ν γ ιώ τ η ζ  (1, 2) - Μ π ο ν γ ό π ο ν λ ο ς  (1, 3). Προφανοίς, αμφότερα προ
έρχονται από το αλβανικό όνομα Β ιια  (ελλην. Μ π ο ν α ς ), αναφερόμενο 
στη γνωστή φ άρα της Πελοπόννησου (15ος αιώνας). Την ίδια εποχή, το 
όνομα ανιχνεύεται επίσης στην Ε ύβοια115.

— Μ π ο υ ρ ίτ η ς  (1, 3). Ενδεχομένους <  μπούρι, το (<  αλβ. buri, -a, βαρέλι 
του νερού, ξύλινο βαρέλι) 4- κατάλ. -ίτης* δεν αποκλείεται, όμως, να 
συνδέεται με το επίσης αλβ. burre, -i, άνδρας, γενναίος άνδρας11*.

— Π έ τ α ς  (1, 7). Γνωστό αρβανιτικο όνομα (<  αλβ. pete, -a, τα φύλλα της 
πίτας, πέτρα σε σχήμα π ίτα ς)117.

— Π ρ ε ρ έ ς  (1, 3). Π ιθανότατα προέρχεται από το αλβ. preres, -i, κόπτης11*.
— Σ τ ίν η ς  (2, 9). Στίνης ή Στίνας, σύνηθες αρβανιτικο οικογενειακό όνομα 

(<  αλβ. ρ. shtie, ρίχνω, πετώ )1,ν.

112. Κ. Κόμης, Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας, σ. 215· ο ίδιος. Βενετικά κατάστιχα 
Μάνης-Μπαρόοννιας (αρχές 18ον αιώνα). Τεκμήρια οικονομίας και ιστορικής δημογρα
φίας, Αθήνα 1998, σ. 63* Ε. Balta, L Eubee, σ. 229, 232,259-260, 270, 283, 290, 292-293, 300· 
η ίδια, Rural and Όώαη population, σ. 108,111,113-115,118,124,134-136,138,142-143,147, 
149-152.

113. Κ. Κόμης, ϊστορικοδημογραφικά, σ. 146-147* Era L. Vranoussi, «Deux documents 
byzantins in£dits sur la presence des Albanais dans le Peloponnese au XVe siecle», ΟιΑλβα- 
νοίστο Μεσαίωνα, KBE/EIE, Αθήνα 1998, σ. 302* Δ. Π. Πασχάλης, Αλβανοί, σ. 278* ο ίδιος. 
Ιστορία, σ. 160· Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 289.

114. Κ. Κόμης, ίστορικοδημογραφικά, σ. 147· Κ. Μπίρης, ό.π., σ. 193· Δ. Π. Πασχάλης, 
Αλβανοί, σ. 278* ο ίδιος, Ιστορία, σ. 160’ Α. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 41, 135.

115. Κ. Κόμης, Βενετικά κατάστιχα, σ. 62* Κ. Μπίρης, ό.π., σ. 199* Ε. Balta, L 'Eubee, σ. 
272· η ίδια, Rural and Urban population, σ. 103, 123* Era L. Vranoussi, ό.π., σ. 302-303* R. 
Stojkov -  Th. Kacori, ό.π., o. 153, 162* Iw. Σαρρής, «Τα τοπωνύμια της Αττικής», Αθηνά, 
τόμ, 40 (1928), σ. 155-156* Νεοελληνική Γραμματική, σ. 124, 128.

116. Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 93-94* Νεοελληνική Γοαμματική, σ. 128. Πβ. ανωτ. υποσηβ. 72-73.
117. Κ. Μπίρης, ό.π., σ. 200* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 696.
118. Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 769.
119. Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 155* Ν. Γκίνης, ό.π., ο. 1.004-1.005.

*
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— Τό?αας (2, 6). Γνωστό αρβανίτικο όνομα, το οποίο ανιχνεύεται επίσης 
στην Άνδρο (ως Τ ό γ ια ς ) . Π ροέρχεται από το αλβ. ουσ. tolle, -a, κορυφή 
φαλακρού κεφαλιού120.

— Τ ο ύ ν τα ς  (7, 27). Δ ιαδεδομένο αρβανίτικο όνομα, σε διάφορες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της Άνδρου και της Κέας (<  αλβ. ρ. tund, κου
νώ, συνταράσσω)121.
Ως συμπλήρωμα, παραθέτουμε στοιχεία προερχόμενα από τα δημοτο

λόγια Δρυοπίδας ( Σ ύ /Ι α κ κ α  ή Σ ύ λ λ α κ κ ο ν , ά λ λ ω ς  Χ ω ρ ιό ) , έδρα του δευτέ
ρου δήμου, στο νησί, κατά το παρελθόν122:
— Γ κ ο ύ μ α ς  (46, 127). Π εριέχεται επίσης στο δημοτολόγιο της Χώρας, αλ

λά με μικρότερη συχνότητα123.
— Κ ρ ε α τ σ ο ύ λ α ς  (1 ,2). Μάλλον σχετικό με το αλβ. μεταβατικό ρ. kercelloj, 

τρίζω (πβ. το αμετ. ρ. kercas, κροτώ, τρίζω )124.
— Μ πέ?.ης (10, 30) - Μ π έ λ ο ς  (2, 4). Ως γνωστόν, το όνομα έχει σλαβική κα

ταγωγή, στοιχείο το οποίο παραπέμπει σε γλωσσικές-ονοματικές (και 
<5χι μόνον) ανταλλαγές στον τόπο προέλευσης των επήλυδοτν125.

— Μ π ο ν ρ ίτ η ς  (34, 102). Ανιχνευεται επίσης στο δημοτολόγιο της Χώρας, 
αλλά με αμελητέα συχνότητα126.

— Στι'νης (4, 12) - Σ τ ιν ά κ η ς  (2, 6). Το ίδιο ισχύει και με την πρώτη εκδοχή 
του συγκεκριμένου σημαίνοντος, αν και εν προκειμένω οι ποσοτικές 
διαφορές είναι σαφοκ μικρότερες127.
Κλείνουμε τα αφορόντα στην Κύθνο, σημειώνοντας τούτο: κρίνοντας 

από τις σημαντικές διαφορές στη συχνότητα των κοινών στους δύο οικι-

120. Κ. Κόμης, Δημογραφιχέζ όψεις της Πρέβεζας, σ. 248· ο ίδιος, Ιστοριχοδημογραφι- 
χά, σ. 155· Δ. Π. Πασγβλτ\ς, Αλβανοί, σ. 278* ο ίδιος, Ιστορία, σ. 160* V. Kokona, ό.π., σ. 526.

121. Τ. Jochalas, ό.π., σ. 316* Δ. Π. Πασχάλης, Αλβανοί, σ. 278· ο ίδιος, Ιστορία, σ. 160· 
Α. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 268* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 1.077.

122. Ελ. Γ. Σκιαδάς, Ιστοριχό διάγραμμα των δήμων της Ε?Λάδος 1833-1912. Σχηματι
σμός -Σύσταση - Εξέλιξη - Πληθυσμός - Εμβλήματα, Αθήνα 1994, σ. 455’ Αντ. Βάλληνδας, 
Κυθνιαχά, σ. 37-42* ο ίδιος, Ιστορία, σ. 44· Αντ. Γουναρης, ό.π., σ. 44-45, 55-56· Μιχ. Γ. Στα- 
ματάκης, ό.π., σ. 50· Ιάκ. Ρανκαβής, ό.π., σ. 144-145 και 44-45 αντιστοίχως. Η πηγή: ΚΔΚ, 
Παλχιιά δημοτολόγια.

123. Βλ. ανωτ. υποσημ. 114.
124. Κ. Κόμης, Ιστοριχοδημογραφιχά, σ. 150* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 381.
125. Κ. Κόμης, Δημογραφιχές όψεις της Πρέβεζας, σ. 198, 207.
126. Βλ. ανωτ. υποσημ. 116.
127. Βλ. ανωτ. υποσημ. 119. λΝ\\ΠΜ/0^

:r  v a
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σμούς ονομάτων, υποδηλιύνεται η μεσολάβηση μικρών πληθυσμιακών με
τακινήσεων, από τη Δ ρυοπίδα  προς τη Χώρα. Εν τούτοις, το συγκεκριμένο 
δείγμα δεν επιτρέπει τη διατύπωση γενικών συμπερασμάτων επί του θέμα
τος* εξάλλου, αυτό θα είχε ως προϋπόθεση μία άλλου τύπου επεξεργασία 
των δημοτολογίων, πέραν  των στόχων του παρόντος κειμένου.

Μ ετατοπιζόμαστε στα αφορόντα στην Ί ο , αρχίζοντας με τα τοπωνυμία 
και εν συνεχεία  τα  ανθρωπωνύμια τα οποία έχει συγκεντρώσει ο Θ. Οθω- 
ναίος, στη γνωστή μονογραφία του για  το νησί12*:
— Μ π ο ν ρ η ζ , ο . Π ροφανώ ς, το τοπωνύμιο προέρχεται από οικογενειακό 

όνομα (<  αλβ. burre, -i, άνδρας, γενναίος άνδρας ή, λιγότερο πιθανό, 
buri, -a, βαρέλι του νερού, ξύλινο βαρέλι)’29.

— Π α τ ο ύ ω / - Π α ν τ ο ν σ η , τ ο ν . (<  Πόντος, αντί Παντελής -I- κατάλ. -οϋσης 
<  αλβ. -ushe, αν και υποστηρίζεται επίσης ότι η κατάληξη είναι ελληνι
κή). Πάντως, το πρώτο συνθετικό εμφανίζεται ως οικογενειακό όνομα 
Αλβανών της Αττικής, της Εύβοιας (σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ως 
Pandi)  αλλά και περιοχώ ν της σημερινής Αλβανίας (ως Panta), με βάση 
οθω μανικά κατάστιχα του 15ου και 16ου α ιώ να’30.

— Π έ π α , τ ο υ . Α πό οικογενειακό όνομα Π έπας, το αλβανικό αντίστοιχο 
του Π έτρος131.
Π εραιτέρω , συνεχίζουμε με τα ανθρωπωνύμια, αλβανικής επίσης επιρ

ροής:
— Β ΪΑ χ ο ς . Ο ικογενειακό  όνομα διαδεδομένο σε διάφορες περιοχές, με

ταξύ των οποίω ν η Εύβοια, η Αττική αλλά και η Κύθνος* πιθανολογεί
ται ότι ο αρχικός σχηματισμός του ονόματος π α ρ α π έμ π ε ι στην πραγμα
τικότητα, σε Α λβανό και όχι σε Αρομούνο132.

— Κ α?>αόάμος. (<  Κ αλός+Α δάμος). Το δεύτερο συνθετικό (Α ό ά μ ο ς , Α ό ά -  

μ η ς  ή και απλώς Α ό ά μ )  απαντάται συχνά σε αρβανίτικους πληθυσμούς* 
το όνομα παραπέμ πει ενδεχομένως σε απώτερη προέλευση από το 
εβραϊκό adama  (γη) ή το οθωμανικό adam  (άνδρας), αν και πιθανότε-

128. Θ . Οθωναίος, ά π ., σ. 24-25, 3 8 ,12 Μ 2 2 .
129. Β λ . ανοπ. υποσημ. 104 και 116.

130. Κ . Κόμης, Δ ημ σγρα φ ιχές  όψεις της Πρέβεζας, σ. 243* Α θ . Μποϋτουρας, Τα νεοελ
ληνικά κύρια  ονόματα ιστορικώς και γλωσσικός ερμηνευόμενα, εν Αθήναις 1912, σ. 80* 

Γιάννα Κολλέκα , «Ο ικογενειακά  επώνυμα σε -οϋσης»». Ονόματα, τόμ. 11 (1987), σ. 88* Ε . 

B a lia , Rural and Urban population , σ . 100,102* S . Pulaha, Dcftai, σ . 153.
131. Β λ . ανοπ. υποσημ. 106.

132. Β λ . ανοπ. υποσημ. 112.
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ρο θεωρείται ότι πρόκειται για  μετασχηματισμό του ελλην. βαπτιστικοΰ 
Α δ α μ ά ν τ ιο ς ™ .

— Κ ό κ α ς . (<  αλβ. koke, -a, κεφάλι). Απαντάται επίσης στην Κέα, αλλά ως 
τοπουνύμιο133 134.

— Κ ο ρ τ έσ η ς -Κ ο υ ρ τ έσ η ς . Γνωστό αρβανίτικο όνομα, από τον 15ο αιώνα 
στην Πελοπόννησο (<  αλβ. kurtesh, -i, κνησμός, δερματικό νόσημα)135.

— Λ ο ύ μ α ς . (<  αλβ. lume, -i, ποτάμι)136.
— Μ ά ζη ς. (<  αλβ. maze, -a, ανθόγαλο). Ανιχνεύεται επίσης στην Κύθνο137.
— Σκι'πης. (<  αλβ. shqipe, -ja, αετός). Σε κατάστιχο του 15ου αιώνα, προ

ερχόμενο από το Κόσοβο, υπάρχει η εξής αναφορά: «Nenkova i biri ί 
Skibit»13*.

— Σ ο ύ ν τ α ς . Προφανώς, προέρχεται από το αλβ. ουσ. sundim, -i, εξουσία, 
κυριαρχία (βλ. μετ. ρ. sundoj, εξουσιάζω, κυριαρχώ )139 140.

— Σ ο ν τ ο ς . [<  επίθ. σ ιούτος , ο χωρίς κέρατα· η λέξη υπάρχει σε διάφορες 
βαλκανικές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της αλβανικής (shyt, -e)]14().

— Σ ώ χος. Ίσ ιος αντί Σ ώ κ ο ς  (<  αλβ. shok, -u, σύντροφος, φ ίλος)141.
— Τ ζ ερ έκ α ς . Μάλλον σύνθετο· οπότε, το δεύτερο συνθετικό είναι το γνω

στό οικογενειακό όνομα Ρ έ κ α ς  (<  αλβ. μετ. ρ. rrek, κουράζω κάποι
ον)142.
Τα προαναφερθέντα συμπληριύνονται από το περιεχόμενο του μητρώ

ου αρρένων 1825-1934* εν συνεχεία, παρατίθεται το προϊόν αποδελτίωσης,
αναγράφοντας κατά περίπτωσιν, εντός παρενθέσεως, την απόλυτη συχνό
τητα (αριθμός ατόμων)143:

133. Μαν. Τριανταφυλλίδης, ό.π., σ. 106* Κ. Κόμης, Δημογραψικές όψεις της Πρέβεζας, 
ο. 216-217· Τ. Γιοχάλας, ό.π., σ. 52* Γ. Χατζησοπηρίου, ό.π., σ. 387* Α. Μηλιαράκης, ό.π., σ.
134.

134. Βλ. ανοπ. υποσημ. 70.
135. Κ. Μπίρης, ό.π., σ. 195* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 436.
136. Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 482.
137. Βλ. ανοπ. υποσημ. 101.
138. Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 995* S. Pulaha, Popullsia, σ. 131.
139. Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 928-929.
140. Κ. Οικονόμου, ό.π., σ. 442* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 1.022-1.023.
141. Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 975.
142. Κ. Οικονόμου, ό.π., σ. 379· Κ. Μπίρης, ό.π,, σ. 200· Κ. Κόμης, Δημογραψικές όψεις 

της Πρέβεζας, σ. 247* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 851.
143. ΔΙ, Μητρώον Άρρένων τής Κοινότητος Ίον περιλαμβάνον τούς γεννηθέντας άπό 

τον Ιτονς 1825 μέχρι καί τοϋ 1934.
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— Α δ ά μ  (1). Σχετικό με το Κ α λ α δ ά μ ο ς '" .

— Α ρ β α ν ίτ η ς  (1) - Α ρ β α ν ιτ ό π ο ν λ ο ς  (1). Επισημαίνεται ότι απαντάται επί
σης στα προηγούμενα νησιά, είτε ως ανθρωπωνύμιο είτε ως τοπωνύμιο.

— Α ρ χ ο λ έ κ α ς  (28). Το δεύτερο συνθετικό είναι το γνωστό αρβανίτικο όνο
μα Λ έ κ α ς  (<  αλβ. Leke, -a, Αλέξανδρος), διαδεδομένο, μεταξύ άλλων, 
κα ι στην Ά νδρο145.

— Γ κ ερ τ σ 0 7 ΐο ν ? .ο ς  (2). Ισ ω ς  είναι σχετικό το αλβ. αμετ. ρ. kercas, κροτώ, 
τρ ίζω 146.

— Γ κ ίκ α ς  (28) - Γ κ ικ ά κ η ς  (3). Ανθρωπωνύμιο, ενσωματωμένο ενίοτε και 
σε τοπωνύμια, το οποίο επιχωριάζει σε αρβανίτικους πληθυσμούς* θεω 
ρείται συγκεκομμένος τύπος του βαπτιστικού Ά γγελος +  κατάλ. -ίκας. 
Σημειωτέον ότι η αρχική εκδοχή ( G ik a ) απαντάται σε περιοχές της ση
μερινής Αλβανίας, από τον 15ο και 16ο α ιώ να147.

— Α ιά κ ο υ ρ α ς  (1). Γνωστό αρβανίτικο οικογενειακό όνομα (<  αλβ. lekure, 
-a, δέρμα, τομάρι). Σε οθοψανικό κατάστιχο του 15ου αιιύνα από την 
Π ελοπόννησο αναφέρεται ο τύπος L e k u t i u \

— Α ο ύ τ σ ο ς  (4). Ό νο μ α  το οποίο επιχωριάζει και στην Κύθνο (<  αλβ. Huce, 
-a, λάσπη, βούρκος)149.

— Μ ά γ κ ο ς  (1). Σχετικό το αλβ. επίθ. manget (i, e), ελλιπής, λειψός* πβ. το 
ταυτόσημο αρομουνικό m an gu . Σε οθωμανικό κατάστιχο του 15ου αιώ
να, προερχόμενο από  εδάφη της σημερινής Αλβανίας, ανιχνεύεται ο τύ
πος M a g o '50.

— Μ π ιρ ά κ η ς (2). [<  Μ πίρης (<  αλβ. bir, -i, παιδί, γιος) +  κατάλ. -άκης]. Η  
αρχική εκδοχή απαντάται επίσης στην Ά νδρο151.

144. Βλ,ανωτ. υποσημ. 133.

145. Β λ . ανωτ. υποσημ. 94.

146. Π β . ανωτ. υποσημ. 124.
147. Κ . Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 145* ο ίδιος, Βενετικά κατάστιχα, σ. 62* Κ . Ο ι

κονόμου, ό.π., σ. 411“ Νεοελληνική Γραμματική, σ. 124, 127* S. Pulaha, Te dhena ... c Ηοςέ5, 
τχ. 1, σ. 175, 177, 180. 185, 187 και τχ. 2, σ. 95, 99, 108, 113* ο ίδιος, Populism, σ. 170, 173- 

177, 183, 200-201, 211, 228-229, 277, 341.

148. Κ . Μ πίρης, ό.π,, σ. 196* Κ . Οικονόμου, Γλωσσική επίδραση , σ. 4 ?  Ν . Γκίνης, ό.π., 
σ. 460* R . Stojkov -  T h . Kaco ri, ό.π., σ. 155.

149. Βλ . ανωτ. υποσημ. 100.
150. Κ . Ο ικονόμου, Τοπωνυμικό, σ. 606* Ν . Γκίνης, ό.π., σ. 499* S. Pulaha, Defteri, σ . 198.

151. Μ αν. Τριανταφυλλίδης, ό.π., σ. 77* Ν . Γκίνης, ό.π., σ. 71* Νεοε)ληνική Γοαμματική, 
σ. 124* Δ . Π . Πασχάλης, Αϊβανοί, σ . 278* ο ίδιος. Ιστορία, σ . 160* Α . Μηλιαράκης, ό.π., σ.

♦ ι

#  .
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— Μ π ουζα λά κος  (16). (<  Μ πουζαλάς < Μ πουζάς, ο χειλαράς < αλβ. 
buze, -a, χείλος)"2.

— Π ουσαίος  (12). Ισ ω ς  σχετικό με το buze, -a, χείλος152 153.
— Σ κόκος  (5). Π ιθανόν < αλβ. sqoke, -a, κλώσα154.
— Σ η α θά ρος  (24). Διαδεδομένο ανάμεσα στους Αλβανούς της Π ελοπόν

νησου, από τον 15ο αιόίνα' την ίδια εποχή ανιχνεύεται επίσης σε περιο
χές της σημερινής Αλβανίας (οος S p a th a r) . (Προφανώς <  αλβ. shpate, 
-a, σπάθα, σπαθί, κατά το ά π α τα ς)155.

— Σ χέφ ας  (28). Ως γνωστόν, απαντάται επίσης στην Κέα. Ανήκει στην κα
τηγορία τουν αρβανίτικων οικογενειακών ονομάτων με κατάληξη εις 
-ας156.

— Στίνης  (5). Αίαν διαδεδομένο στην Κύθνο αλλά και στην Ανδρο (<  αλβ. 
ρ. shtie, ρίχνω, πετσί)157.

— Τόγιας  (5). Μάλλον ταυτίζεται με το Τόλιας, το οποίο εντοπίζεται, με
ταξύ άλλιυν, στην Κύθνο (<  αλβ. tolle, -a, κορυφή φαλακρού κεφαλι
ο ύ )15*.

— Τσάμης (2). (<  αλβ. gam, -i, κάτοικος της Τσαμουριάς)159.
— Τσονμάκης  (1). "Ισως αντ ίΣ ο νμ ά κ η ς  (<  αλβ. shume, πολύ ή shume, -a, 

άθροισμα)160.
— Φουντής (1). Γνιυστό αρβανίτικο οικογενειακό όνομα, από τον 15ο αιο> 

να στην Πελοπόννησο (<  αλβ. fund, -i, τέλος, πάτος, πυθμένας)161.
— Χ έλμης  (28). Σύνηθες αρβανίτικο όνομα, γνωστό στην Πελοπόννησο 

από τον 15ο αιιόνα (<  αλβ. helm, -i, δηλητήριο, φαρμάκι, θλίψη). Το 
όνομα απαντάται επίσης στην Ά νδρο162.

152. Κ. Μπίρης·, ό.π., σ. 199* Κ. Οικονόμου, ό.π., σ. 376-377· ο ίδιος, Γλωσσική επίδρα
ση, σ. 22-23* Κ. Ντίνας, ό.π., σ. 191* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 96* Νεοελληνική Γραμματική, σ. 124, 
127.

153. Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 96.
154.  Αυτ., σ. 915.
155. Κ. Κόμης, Ιστορικυδημογραψικά, σ. 155* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 979* F. Duka, ό.π., σ. 18.
156. Βλ. ανωτ. υποσημ. 91.
157. Βλ. ανωτ. υποσημ. 119. Πβ. Α. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 134.
158. Βλ. ανωτ. υποσημ. 120.
159. Κ. Οικονόμου, Τοπωνυμικό, σ. 720* ο ίδιος, Γλιυσσική επίδραση, σ. 27* Κ. Ντίνας, 

ό.π., σ. 248* Μαν. Τριανταφυλλίδης, ό.π., ο. 30* Τ. Jochalas, ό.π., σ. 318.
160. Κ. Μπίρης, ό.π., σ. 201* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 1.017.
161. Κ. Μπίρης, ό.π., σ. 202* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 236.
162. Κ. Μπίρης, ό.π., ο. 203* Δ. Π. Πασχάλης, Αλβανοί, σ. 278* Ν. Γκίνης, ό.π., ο. 307.
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Καθο5ς οδεύουμε προς το πέρας του συγκεκριμένου εγχειρήματος, 
στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στη Σκύρο. Εδώ, τα ονοματικό δεδομένα 
αντλούνται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Κατ’ αρχάς, διερευνούμε 
κάποια  τοπω νύμια163:
— Κ α το ννες  - Π α λα ιοκα τούνα . Τ α δύο αυτά τοπωνύμια, σε μικρή μεταξύ 

τους απόσταση, καταδεικνύουν την ύπαρξη αλβανικών οικισμών, κατά 
το παρελθόν164.

— Μ αλά, στον/στα. Π ιθανόν <  ανθριυπ. Μ α λά ζ  <  αλβ. mal, -ι, βουνό* βλ. 
επίσης Μ ά λιζα  στην Κέα, χωρίς τη διαμεσολάβηση, πάντως, ανθρωπω- 
νυμίου165.

— Μ έζη, στον. Κατά πάσα πιθανότητα σχετίζεται με το αλβ. επίρρημα 
m e z i,  μετά δυσκολίας166 167 168.

— Μ ίχα, στον. Π ροέρχεται από οικογενειακό όνομα Μ ίχας, αρβανίτικης 
μορφής (εις -ας)1".

— Μ ονζή, στον. Ενδεχομένως συνδέεται με το αλβ. ουσ. mez, -i, πουλάρι'6*.
— Φ ερέκα μ ποζ, ο. Σύνθετο: αλβ. ferrc, -a, βάτος, βατομουριά +  κάμπος* 

πβ. το Φ έριζα  στην Αττική169.
— Φερέζ, στις  - Φερά, στα. Το ίδιο με το προηγούμενο (<  αλβ. ferre, -a, βά

τος, βατομουριά)170.
Για συμπληρωματικούς λόγους, διεισδύουμε, εν συνεχεία, σε κάποια 

χαρακτηριστικά οικογενειακά ονόματα του νησιού* εντός παρενθέσεως 
αναγράφ ετα ι το έτος ή η χρονική περίοδος αρχικής μνείας171:
— Α ό ά μ ο ς  (17ος αι.). Το πιθανότερο: αρβανίτικη εκδοχή του βαπτιστικού 

Α δαμάντιος172.

163. Μ . Trapdzanlidou, ό.π., σ. 91-94, 100, 107-108,147,188-189.

164. Εδώ  στο κείμενο V I I ,  Π ίν . 21.

165. Β λ . ανωτ. υποσημ. 71.
166. Κ . Ο ικονόμου, Γλωσσική επίδραση, σ. 52* Ν . Γκίνης, ό.π., σ. 536.

167. Β λ . ανωτ. υποσημ. 91, 156.
168. Ν . Γκ ίνης, ό.π., σ. 543.

169. Ν . Γκίνης, ό.π., σ. 208* Π . Φουρίκης, ό.π., σ. 167.

ΜΟ.Αντ.
171. Ξ εν . Α . Αντωνιάδης, «Το  ιδιοκτησιακό καθεστώς και η αγοραπωλησία ακινήτων 

στην τουρκοκρατούμενη Σκύρο . (Συμβολή στην έρευνα του μεταβυζαντινού ελληνικού δι

κα ίου)» , Ε πετηρίς τον Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, τόμ. 29-30 

(1982-1983), εν Αθήναις 1990, σ. 61-122* ο ίδιος, Η Σ κνρος στην Τουρκοκρατία. Κοινωνία - 

Διοίκηση  - Δικαιοσύνη, Αθήνα 1997, κυρίως σ. 20-26.
172. Β λ . ανωτ. υποσημ. 133,144.

i.

Ά
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— Α ν λ ω ν ίτ η ς  (16ος αι.). Ιδιαιτέρως διαδεδομένο οικογενειακό όνομα: 
εντοπίζεται σε κατάστιχα του 15ου και 16ου αιώνα προερχόμενα από 
την Εύβοια και την απέναντι ενδοχώρα (Αττική-Βοιωτία), ενώ εμφανί
ζεται με ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα σε νοταριακά βιβλία της Κέρκυρας 
χρονολογούμενα στον 16ο και 17ο αιώνα* ακόμη, τρία άτομα στην Κρή
τη και τέσσερα στην ελληνική κοινότητα της Βενετίας αναφέρονται επί
σης με το συγκεκριμένο όνομα, από το τέλος του Μου και τα μέσα του 
16ου αιώνα αντιστοίχως. Κατά μεγάλη πιθανότητα, το σημαίνον παρα
πέμπει στην Αυλώνα Α λβανίας173.

— Κ ά κ λ α ς  (18ος αι.). Μάλλον αντί Κ ό κ λ α ς * διαδεδομένο αρβανίτικο αν- 
θρωπωνύμιο και τοπωνύμιο, αμφίβολης ετυμολογίας, αναφερόμενο ήδη 
από τον 15ο αιόίνα174.

— Λ έ κ α ς  (18ος αι.). Το γνωστό αρβανίτικο όνομα, το οποίο απαντάται επί
σης στην Κύθνο, στην Το αλλά και στην Ά νδρο175.

— Μ έρ α ς  (17ος αι.). Α ναγράφεται επίσης ως Μ ο ίρ α ς , σε ανορθόγραφη 
-μορφή [< αλβ. επίθ. mire(i, e), καλός, αγαθός]176.

— Μ ίχ α ς  (16ος αι.). Βλ. και τοπωνύμιο «Μίχα, στου»177.
— Μ π ο ζ ίκ η ς  (16ος αι.). Αντί Μ π ο υ ζ ίκ η ς , σύνηθες αρβανίτικο οικογενεια

κό όνομα* αναφέρεται από τον 15ο αιώνα στην Πελοπόννησο, ενώ ανι- 
χνεύεται επίσης στα εδάφη της σημερινής Αλβανίας. Ενδεχομένως, 
προέρχεται από το αλβ. ρ. buzeqesh, χαμογελώ 178.

— Π ά κ α ς (; ) . (<  αλβ. pak, λίγο, λιγάκι)179.

173. Ε. Balta, L' Eubee, σ. 231-232, 292, 297* η ίδια, Rural and Urban population, σ. 140- 
141, 153* Φ. Μαυροειδή, ό.π., σ. 287, 293, 309' Χαρ. Κόλλας, Η νήσος των Κορυφών τον 16ο 
aiojva από μαρτυρίες του Ιστορικού Αρχείου Κέρκυρας, τόμ. Α ',  Ύπαιθρος και νησιά, Κέρ
κυρα 1994, σ. 89-90,97, 99, 119-120,130,140-141ο ίδιος, Η νήσος των Κορυφών τον 16ο και 
17ο αιώνα από μαρτυρίες του Ιστορικού Αρχείου Κέρκυρας, τόμ. Β ', Κέρκυρα 1996, σ. 38' 
Βοΰλα Κόντη, «Τα εθνικά οικογενειακά ονόματα στην Κρήτη κατά τη Βενετοκρατία (13ος- 
17ος αι.)», Σύμμεικτα, τόμ. 8 (1989), σ. 284.

174. Ε. Balta, Rural and Urban population, σ. 123* R. Stojkov -  Th. Kacori, ό.π., σ. 157, 
160' Π. Φουρίκης, ό.π., σ. 113-114.

175. Βλ. ανοπ. υποσημ. 94, 145.
176. Κ. Ντίνας, ό.π., σ. 177* Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 550.
177. Βλ. ανοπ. υποσημ. 167.
178. Κ. Μπίρης, ό.π., σ. 199' F. Duka, ό.π., σ. 29* S. Pulaha, Popullsia, σ. 201,526* Ν. Γκί

νης, ό.π., σ. 96.
179. Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 650.
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— Π έ π α ζ  (1769). Το αλβανικό αντίστοιχο του βαπτιστικού Π έτρος1"0.
— Σ μ π ο ν ν ο ς  (18ος αι.). Προφανούς <  αλβ. μετ. ρ. zbunoj, θωπεύω, κολα-

κεύω 180 181.
Έ χο ντα ς, κατά κάποιον τρόπο, ολοκληριόσει το εγχείρημα, οφείλουμε 

να σημειώσουμε, επιπροσθέτους, πως ο αλβανικός πληθυσμός διεσπάρη 
επίσης στον χουρο του Ιονίου, μέσω των η πειρω τικο ί ακτουν ή της Πελο
πόννησου182 183 184. Εν τούτοις, οι βασικές κατευθύνεις του παρόντος κειμένου π ε
ριορίζουν τη διερεύνηση, κατά κύριο λόγο, προς ανατολάς. Αξιοποιιόντας, 
λοιπόν, τα όσα προηγηθηκαν, σε σχέση με το Α ρχιπέλαγος, συγκρατούμε 
τον εντοπισμό κοινών ονομάτουν σε διάφ ορα νησιά: το στοιχείο αυτό οδη
γε ί σε ενδεχόμενες υποθέσεις για ανάλογες πληθυσμιακές μετακινήσεις 
στο εσωτερικό του εξεταζομένου χώρου. Βέβαια, κάτι τέτοιο θα είχε ιυς 
βασική προϋπόθεση τη σταθερότητα των ονοματικών μορφιυν, κάτι το 
οποίο θεωρείται, εν πολλοίς, αμφίβολο. Εξάλλου, καθιυς γνωρίζουμε, τα 
δεδομένα αυτού του τύπου, εξαιτίας πολλιυν παραμέτρων, αποτελούν μάλ
λον ένδειξη παρά απόδειξη πληθυσμιακιυν μετακινήσειον1’0. Π αρ’ όλαταύ- 
τα, μία επιπλέον πληροφορία φαίνεται να τεκμηριιυνει (ή να ενισχύει) την 
υπόθεση περ ί μετακίνησης πληθυσμού, τουλάχιστον από την Κέα προς την 
Κύθνο: εν συντομία, στο δημοτολόγιο της Χώρας Κύθνου εμπεριέχονται 
άτομα ονόματι Τ ζ κ ο τ η ς* ενιυ στη Δρυοπίδα περιλαμβάνεται η μετεξελιγμέ- 
νη υποκοριστική εκδοχή Τ ζιω τά κ η ς '* \ Το τελευταίο δεδομένο προσανατο
λίζει προς άλλου τύπου διερευνήσεις, αν και συμπληρωματικές του προη- 
γηθέντος εγχειρήματος.

Η επιβίωση των σημαινόντων, με βασικό παράδειγμα τις προαναφερ- 
θείσες περιπτώσεις, υπήρξε απόρροια  συγκράτησης του πληθυσμού στα 
πάτρια  εδάφη, στον βαθμό, βέβαια, όπου οι νησιωτικές (όπως και οι ορει
νές αναλόγως) οικονομίες εξασφάλιζαν την αυτάρκεια. Εν τούτοις, στην 
πράξη, καθώς έχει ήδη αναλυθεί εδώ, η ισορροπία ανάμεσα στην οικονο
μία και το δημογραφικό κεφάλαιο, σε επίπεδο νησιού, δεν αποτελούσε

180. Βλ. ανωτ. υποσημ. 131.
181. Ν. Γκίνης, ό.π., σ. 1.174.
182. Ενδεικτικοί;: Χαρ. Κόλλα;, Χώρος και Πληθυσμός της Κέρκυρας τον Που αιώνα. 

Τοπωνύμια - Οικισμοί - Δημογραφικό στοιχεία, Κέρκυρα 1988, σ. 128-129, 146. Ακόμη, το 
ονοματικό υλικό που εμπεριέχεται στα δυο άλλα έργα του συγγραφέα (βλ. ανωτ. υποσημ. 
173) παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον από αυτή την άποψη.

183. Κ. Κόμης, Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας, σ. 112.
184. Βλ. ανωτ. υποσημ. 109, 122.
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προϊόν τόσο της οικονομικής αυτάρκειας όσο των εμπορικών ανταλλαγών, 
εναρμονισμένων στο ισχύον καθεστώς παραγωγικής και επαγγελματικής 
εξειδίκευσης185. Εκ των πραγμάτων, είτε ως συνακόλουθο είτε ως συμπλη- 
ρωματικός παραγιόν, σε παράλληλη τροχιά με τις οικονομικές ανταλλαγές 
αναπτύχθηκαν ανάλογης έκτασης πληθυσμιακές μετακινήσεις, εξασφαλί
ζοντας έτσι την εισροή πρόσθετων εισοδημάτων ή, απλώς, αποπυκνώνο-. 
ντας δημογραφικώς τις νησιωτικές κοινωνίες (στην πράξη υπήρξε παράλ
ληλη επιδίωξη τιον δύο στόχων)186. Βέβαια, οι εν λόγω πρακτικές δεν ήσαν 
πανομοιότυπες στο σύνολο του χώρου, όντας προσανατολισμένες στην κά
λυψη διαφορετικών, κατά περίπτωσιν, αναγκών: δέσποζαν, εξυπακούεται, 
οι εποχιακές ή προσωρινές μεταναστευτικές κινήσεις, μετασχηματιζόμενες 
ενίοτε σε μόνιμες εγκαταστάσεις στον τόπο υποδοχής187. Από άλλη άποψη, 
οι κινήσεις αυτές διακρίνονταν αφενός σε διανησιοπικές και αφετέρου σε 
εκροές (αντιστρόφους σε εισροές) προς (και αντιστοίχως από) την εκατέ
ρωθεν ενδοχώρα. Ό σ ον αφορά στον πρώτο τύπο, φαίνεται ότι λειτούργη
σε επ ί αιιυνες στο Αρχιπέλαγος, εάν λάβουμε υπόψη την εγκατάσταση Ικα- 
ριοπουν στην Πάτμο από τον 11ο ήδη α ιώ να188* κάποια άλλα παρεμφερή πα 
ραδείγματα θα εκθέσουμε κατιυτέρο:*, στο πλαίσιο εξέλιξης του κειμένου. 
Έ να ς  ειδικός μεταναστευτικός τύπος υπήρξε η μετακίνηση νεαρών ατό
μων, κυρίως γυναικών, από τις Κυκλάδες προς ανατολάς (Χίος, Σμύρνη, 
Κοτνσταντινούπολη κ.ά.), όπου εργάζονταν ως οικιακοί βοηθοί, πρακτική η 
οποία, εκτός τιον άλλων, επέφερε βαρύνουσας σημασίας κοινωνικές επι
πτώσεις στον τόπο προέλευσης189. Πάντως, καθ’ όλη τη διάρκεια της οθω

185. Βλ. ανωτ. υποσημ. 20-28.
186. F. Braudel, Μεσόγειος, ό.π., σ. 186* Φρειδερίκος Τιρς, Η Ελλάδα του Καποδίστρια, 

τόμ. Β ', Αθήνα 1972, σ. 65* Κ. Κόμης, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης, σ. 33-36· Βάσυ) 
Ρόκου, «Μεταναστεύσεις στον ορεινό χώρο», Ο Αγροτικός Κόσμος στον Μεσογειακό Χώρο 
(Πρακτικά Συνεδρίου Ελληνυγαλλικού Επιστημονικού και Τεχνικού Συνδέσμου, Αθήνα 4-7 
Δεκ. 1984), Αθήνα 1988, σ. 252. Για τον δυτικοευρωπαϊκό χώρο, ενδεικτικούς: Bronislow 
Geremek, La potence on la pitie. L ’Europe el les pauvres clu Moyen Age a nos jours, Παρίσι 
1987, σ. 72-73.

187. Σπ. Ασδραχάς, Το ελληνικό Αρχιπέλαγος, σ. 242* ο ίδιος, Ζητήματα ιστορίας, Αθή
να 1983, σ. 219-220* ο ίδιος, Ελληνική κοινωνία και οικονομία, σ. 18-19* ο ίδιος, Ιστορικά 
απεικάσματα, Αθήνα 1995, σ. 157* Μ. Aymard, «Αποδημίες», F. Braudel κ.ά., Η Μεσόγειος. 
Ανθρωποι και πολιτισμική κληρονομιά, Αθήνα 1990, σ. 120-121, 133, 137.

188. Εδώ στο κείμενο IV, υποσημ. 31.
189. Renata Lavagnini, Villoison in Grecia. Note di Viaggio (1784-1786), Παλέρμο 1974, 

σ. 37-38* εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 94 και στο κείμενο VIII, υποσημ. 27-28.
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μανικής περιόδου αναπτύχθηκαν ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στον νησιωτικό 
κόσμο και την απέναντι Μ ικρά Ασία, συμπεριλαμβανομένων των πληθυ- 
σμιακών_ανταλλαγο5ν: μεταναστευτικές ομάδες προερχόμενες από δ ιάφ ο
ρα νησιά (Σύρος, Τήνος, Μ ύκονος, Νάξος, Ικαρία κ.ά.) κατέφευγαν στην 
αγορά εργασίας των αστικών κυρίως κέντρων (Σμύρνη, Κωνσταντινούπο
λη και άλλες μικρότερες πόλεις) της περιοχής, όπου απασχολούνταν σε 
εποχιακή (συμπεριλαμβάνεται η προσωρινή) ή μόνιμη βάση1*’· παραλλή- 
λως, άλλες ομάδες εξ ανατολιόν εισέρρεαν σε διάφορα νησιά (Σύρος, Ν ά
ξος, Μ ύκονος, Σ έρ ιφ ος κ.ά.), προς μόνιμη εγκατάσταση14". Σε ό,τι αφορά 
μάλιστα ειδικώς στα νησιά που γειτνιάζουν στα μικρασιατικά παράλια 
(όπως Λήμνος, Σάμος, Λέσβος, Ρόδος, Καστελλόριζο κ.ά.), αυτά διέθεταν 
περισσότερο σύνθετους δεσμούς με την απέναντι ενδοχιυρα, τμήμα της δι
κής τους επικράτειας, κατά κάποιο τρόπο: είναι χαρακτηριστικό πως στην 
τελευταία είχε εγκατασταθεί μονίμως ένα σημαντικό τμήμα της πληθυ- 
σμιακής εκροής των εν λόγιο νησιών, σχηματίζοντας ιδιαίτερους οικι-

'  ΐυ*>σμους .
Πάντως, η πληθυσμιακή εκροή των νησιών δεν κατευθυνόταν αποκλει

στικούς προς οθωμανικές περιοχές. Έ τσ ι, από βενετικά τεκμήρια αφορό- 
ντα στην Κέρκυρα κατά το διάστημα 1675-1684, προκύπτει η ύπαρξη επή- 
λυδων καταγομένων από το Α ρχιπέλαγος, αναλυτικώς ως εξής190 191 192 193:

190. Σπ. Ασδραχάς, Το ελλ,ηνικό Αρχιπέλαγος, σ. 242* ο ίδιος, Ιστορικά απειχάσματα, σ. 
157-158* R. Lavagnini, ό.π., σ. 52* Δημ. Σοφιανός, Τήνος, Αθήνα 1992, σ. 18* εδώ στο κείμε
νο II, υποσημ. 30* αυτ., κείμενο IV, υποσημ. 51 και κείμενο VI. υποσημ. 17.

191. Εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 20, 22, 27* αιτ., κείμενο III, υποσημ. 38* aur.t κείμενο 
VI, υποσημ. 12 και κείμενο VIII, υποσημ. 24.

192. Σπ. Ασδραχάς, Το ελληνικό Αρχιπέλαγος, σ. 242* Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, 
σ. 200-201, 246-247* Παν. Σ. Παρασκευαΐδης, Οι περιηγητές για τηΑέσβο, Αθήνα 21983, σ. 
180* Νίκη Παπαηλιάκη, Μια αιχ/ιάλωτη Κοινότητα. Επιστολές από τη Χίο πριν την κατα
στροφή, πρόλ. Σπ. Ασδραχάς, εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2001, κυρίο>ς 
σ. 21-25, 41* Ε. Βαρδαμίδης, ό.π., σ. 75, 89* Βασιλική Τουρπτσόγλου-Στεφανίόου, Ταξιδιω
τικά και γεωγραφικά κείμενα για τη νήσοΑήμνο (Ι5ος-20ός αιώνας), Θεσσαλονίκη 1986, σ. 
582* Παντ. Κοντογιάννης, Η ελΛηνικότης των νομών Προυσης και Σμύρνης, εν Αθήναις 1919, 
σ. 75-76* Η Έξοδος, τόμ. Β ' , Μαρτυρίες από τις επαρχίες της κεντρικής και νότιας Μικρά- 
αίας, επιμ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, ε'κδ. Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 
1982, σ. 503* εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 23.

193. Χαρ. Κόλλας, Αωρος και Πληθυσμός, σ. 128-151.

« I
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Τ ό π ο ς  κ α τ α γ ω γ ή ς  

Αίγινα 
Άνδρος 
Α ξιά (Νάξος) 
Θερμνιά (Κύθνος) 
Κίμουλο (Κίμωλος) 
Λήμνος 
Μήλος 
Μύκονος
Ντένεδος (Τένεδος) 
Πάρος 
Ρόδος 
Σαντορίνη 
Σίκινος 
Σίφνος 

'Σκόπελος 
Σύρος 
Τζια  (Κέα)
Χίος

Α ρ ιθ . α τ ό μ ω ν  

1 
1 
1 
1 
2
4 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2
5
6

Σύνολο 44 άτομα

Στα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει ίσως να προσθέσουμε ότι το σύνολο 
των επήλυδιον αφορούσε σε 555 άτομα, μέγεθος το οποίο καταδεικνύει τη 
σχετικώς ασήμαντη αναλογία των Αρχιπελαγιτών (μόλις το 7,96% του συ
νόλου), αν και ορισμένα νησιά, όπως η Μήλος και η Χίος, διέθεταν κάποια 
άξια λόγου συμμετοχή. Πάντως, τα μεγέθη των καταγομένων ειδικώς από 
την Κρήτη αλλά και από ορισμένα άλλα νησιά, του Ιονίου πελάγους αυτά, 
είναι σαφώς υψηλότερα. Κ ρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν επίσης αναλυ- 
τικώς194:

Τ ό π ο ς  κ α τ α γ ω γ ή ς  Α ρ ιθ . α τ ό μ ω ν

Α γία Μ αύρα (Λευκάδα) 3
Ζάκυνθος 51
Κεφαλονιά 44

194. Αντ., ο. 128-151.
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Κρήτη
Τζιρίγο (Κύθηρα)

293
27

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ

Σύνολο 418 άτομα

Κατ’ αρχάς, διαπιστώνεται πως το συγκεκριμένο υποσύνολο επήλυδων 
αναλογούσε σε σημαντικό τμήμα του συνόλου (το 75,31%)· Σε μία δεύτερη 
ανάγνωση των δεδομένιον, ωστόσο, επικυριόνεται η αρκούντιυς υψηλή, και 
γ ι’ αυτό καθοριστική, συμμετοχή των καταγομένων από την Κρήτη (το 
52,79% του συνόλου), κάτι αναμενόμενο, βέβαια, γνωστού όντος ότι από το 
1669 το νησί εντάχθηκε στην οθωμανική επικράτεια, εξέλιξη που οδήγησε 
σε εκτεταμένη διασπορά του πληθυσμού195 196. Κατά τα άλλα, παρατηρείται η 
σχετικούς σημαντική αναλογία  των υπολοίπων νησιών, με μοναδική εξαίρε
ση την οθωμανική τότε Λ ευκάδα, εφόσον επρόκειτο επίσης για  βενετικές 
κτήσεις, έχοντας αναπτύξει μακροχρόνιους δεσμούς με την Κέρκυρα.

Ως συμπλήρωμα, στρεφόμαστε σε κάποια δεδομένα αφορόντα στην ελ
ληνική κοινότητα της Βενετίας, π ερ ί τα μέσα του 16ου αιώνα* εδώ, η απο
δελτίωση περιορίζεται στους καταγομένους από το Αρχιπέλαγος, στο 
οποίο, εξάλλου, είναι επικεντρωμένο το παρόν κείμενο19*:

Τ ό π ο ς  κ α τ α γ ω γ ή ς Α ρ ιθ . α τ ό μ ω ν

Α ίγινα 2

Α μοργός 1
Εύβοια 2
Ικαρία 1
Μήλος 11
Ν άξος 1
Π άρος 8
Ρόδος 3
Σκύρος 1

Σύνολο 30 άτομα

195. Κ. Κόμης, Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας, σ. 107. Βλ. επίσης ανοιτ. υποσημ. 44.
196. Φ. Μαυροειδή, ά π„  σ. 181,188, 195-196,202,212-213, 229,235,239,250, 254,258, 

278, 280,283, 292, 294, 300*301, 305,309,312, 321-322, 324.
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Από τα ανωτέρω δεδομένα προκύπτουν αμελητέες συχνότητες, με μερι
κή εξαίρεση τους καταγομένους από τη Μήλο και την Πάρο (το 63,33% συ
νολικούς). Επομένως, φαίνεται πως η πληθυσμιακή εκροή προς τη βενετο- 
κρατούμενη ζώνη και την ίδια τη μητρόπολη υπήρξε αναλόγως ασήμαντη* 
τουλάχιστον με βάση τα συγκεκριμένα τεκμήρια. Εν συνεχεία, μετατοπιζό
μαστε στην επίσης βενετοκρατούμενη Κρήτη, αν και εδώ αξιοποιούνται 
διαφορετικού τύπου στοιχεία: πρόκειται για  τα πατριδωνυμικά οικογενει
ακά ονόματα.

Το συγκεκριμένο είδος τεκμήριων περιορίζει τα ερμηνευτικά όρια, 
όπως εν γένει ισχύει στις περιπτώσεις του είδους197. Πάντως, σε ό,τι αφορά, 
κατ’ αρχάς, στην Κρήτη, το προϊόν αποδελτίωσης έχει ως εξής198:

Ο ν ό μ α τ α

Αμοργινός
Ανδριώτης

Α ρ ιθ . α τ ό μ ω ν  

6

-Αστού παλιοπη ς 
Ευριπιοπης-Καρυστινός 
Καλυμναίος 
Καριώτης 
Καρπάθιος 
Μηλιός-Νταμίλο 
Μυκονιάτης 
Μυτιληναίος 
Ναξιώτης 
Νιώτης 
Παριανός 
Ρόδιος-Ροδίτης 
Σαμοθράκης 
Σερφιοπης 
Σκόπελος
Συριανός (από Σύρο ή Συρία) 
Χιοπης

Χ ρ ο ν ικ ή  π ε ρ ίο δ ο ς  

1320-1428 
10 1427-1583
2 1368-1604
4 1300-1622
5 1271-1348

29 1300-1640
16 1299-1627
15 1320-1645
2 1322-1583

19 1427-1644
7 1268-1624
1 1297
1 1583

57 13ος αι.-1653
6 1577-1583
2 1368
2 1320-1374

21 1311-1644
3 1320-1571

Σύνολο 208 άτομα

. . V

197. Κ. Κόμης, ό.π., σ. 112.
198. Βούλα Κόντη, κυρίως σ. 197-231.
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Π αρά τις επιφυλάξεις, ως προς τις δυνατότητες ερμηνείας, τα ανωτέρω 
δεδομένα περιγράφουν, έως ένα βαθμό, αναμενόμενες πραγματικότητες. 
Ε πί παραδείγματι, η σχετικούς υψηλή αναλογία των Ροδιτών επιβεβααύνε- 
ται από τους ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς που είχε αναπτύξει η Ρόδος, 
υπό λατινική ή και οθωμανική κυριαρχία, με την Κρήτη και από την εκτε
ταμένη διασπορά των Ροδιτών μετά το 1522'". Ομοίως, αναμενόμενη ήταν 
και η σημαντική συμμετοχή των Καρπαθίων, εξαιτίας της γειτνίασης, όσο 
και των Μηλίων, με ανάλογους άξια  λόγου συχνότητα και σε άλλες περιο
χές βενετικής κυριαρχίας, καθούς διαπιοπούθηκε ήδη προηγουμένως. Ερω
τηματικά δημιουργεί η πολυπληθής παρουσία «Καριουτούν», οι οποίοι ενδε
χομένους παραπέμπουν σε άλλο τοπωνύμιο (επί παραδείγματι Κ ά ρ υ ά ) ,  ανε
ξάρτητο από την Ικαρία. Σκόπιμο είναι, ωστόσο, στο συγκεκριμένο παρά
δειγμα, της Κρήτης, να  εκθέσουμε επίσης τα αναφερόμενα σε σχέση με τα 
Ιόνια νησιά, στο πλαίσιο διερεύνησης των διανησιωτικο5ν ανταλλαγών*10: * *

Ο ν ό μ α τ α Α ρ ιθ . α τ ό μ ω ν Χ ρ ο ν ικ ή  π ε ρ ίο δ ο ς

Α γιομαυρίτης-Λ ευκαδιώτης 3 1497-1583
Αργοστόλης 1 1644
Κορφιούτης-Ντακόρφης 23 1299-1611
Συρίγος-Κυθηριώτης 54 1271-1644

Σύνολο 81 άτομα

Π αρατηρείται ότι σε σύγκριση με τον αριθμό σημαινόντων, η αναλογία 
των εν λόγω νησιών, υπενθυμίζεται, επίσης βενετικών κτήσεων, υπήρξε ιδι
αιτέρως υψηλή’ κατά κύριο λόγο μάλιστα στην περίπτωση της Κέρκυρας, η 
οποία αποτελούσε το διοικητικό-οικονομικό κέντρο του Ιονίου, αλλά και 
των γειτονικών (στην Κρήτη) Κυθήρων.

Π αραμένουμε στο πεδίο  των πατριδωνυμικών ονομάτων, παραθέτοντας 
σχετικά στοιχεία για  κάποια  άλλα νησιά του Αρχιπελάγους* ένα μέρος του 
υλικού αντλείται από δημοσιευμένες πηγές της οθωμανικής εποχής και του 
19ου αιώνα, ενώ γ ια  ορισμένα νησιά χρησιμοποιούνται επίσης τα τοπικά 
δημοτολόγια και μητρώα αρρένων. Πάντως, το εν λόγω υλικό παρατίθεται 
ενδεικτικούς, χωρίς τη συστηματική-στατιστική ταξινόμηση, όπως θα απαι-

199. Εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 15,20, 27.
200. Β. Κόντη, ό.π., σ. 197-231.
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τούσε, ενδεχομένως, ένα κείμενο διαφορετικής κατεύθυνσης και εύρους 
από το παρόν. Κατ’ αρχήν, παραλείπουμε νησιά (όπως η Πάτμος) που 
έχουν μελετηθεί εξαντλητικός201 και άλλα (Σύρος, Μύκονος, Νάξος, Ικαρία 
και Σέριφος), τα οποία εξετάζονται στο κυρίως τμήμα του βιβλίου202. Σε ό,τι 
αφορά, όμοκ, ειδ ικός στη Σέριφο, στο σημείο αυτό προσθέτουμε κάποια 
άλλα πατριδωνυμικά ονόματα, προερχόμενα από το μητρώο αρρένων 
1829-1934203: Α θ η ν α ίο ς , Α ν α φ ιώ τ η ς , Α ξ ιώ τη ς , Κ α νό ιώ τη ς , Μ α ν ιά τη ς , Μ ο ν ο -  

β ά σ ιο ς , Μ ω ρ α ϊτ ά κ η ς -Π ελ ο π ο ν ν ή σ ιο ς , Ρ ο δ ίτ η ς , Σ α μ ιώ τη ς , Σ υ ρ ια ν ό ς , Χ α ν ιώ -  

της  και Χ ιώ τη ς ' ας επισημάνουμε ότι τα νέα αυτά σημαίνοντα συνδέονται 
με εισροή νεήλυδων κατά την εποχή αυτή, στο πλαίσιο της μεταλλευτικής 
δραστηριότητας στο νησί204.

Συνεχίζουμε με τη γειτονική Αμοργό, σημειώνοντας κατ’ αρχάς ότι στο 
«Βραβείο» της μονής Χοζοβιώτισσας περιέχονται τα κάτωθι πατριδωνυμι- 
κά ονόματα (16ος-17ος α ιώ ν α ς ) 2̂ : Α ν α φ ιώ τ η ς , Α ξ ιώ τη ς , Α σ τ ν π α λ ίτ η ς , Κ α -  

?ώ μνιος  και Ρ ό ό ιο ς -Ρ ο δ ίτ η ς . Εκτός αυτόν, ο Μηλιαράκης αναφέρει και κά
ποια άλλα, με βάση το δημοτολόγιο της εποχής του206 207: Θ η ρ α ίο ς , Κ ρη ς, Μ ω -  

ρ α ϊτά κ η ς , Π ο λ ίτ η ς  (σύμφωνα με την πηγή πρόκειται για Χιωτη, καθώς επι- 
σημαίνεται) και Ρ ο υ μ ελ ιώ τη ς . Ας σημειωθεί ποις στα τελευταία συγκατα
λέγονται σημαίνοντα που δηλώνουν καταγιυγή (ή προέλευση) από την εν- 
δοχωρα, σε αντίθεση με τα παλαιότερα στοιχεία. Πάντως, ούτως ή άλλως, 
καθώς δηλιόνεται στο δημοτολόγιο, ο αριθμός των επήλυδων υπήρξε κατά 
πολύ μεγαλύτερος αυτού τιυν πατριδωνυμικων ονομάτων207, τούτο καταδει
κνύει, βέβαια, τα  περιορισμένα ερμηνευτικά όρια των τελευταίων.

Ακολούθως, επικεντρωνόμαστε στα αφορόντα στην Ί ο ,  κατ’ αρχάς με

201. Σπ. Ασδραχάς, Οικονομία και Νοοτροπίες, κυρίως σ. 223-231* ο ίδιος, Νησιωτικές 
κοινότητες, ό.π., Τα Ιστορικά, τχ. 9, Δεκ. 1988, κυρίως α. 242-251.

202. Εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 20-28* αυτ., κείμενο III, υποσημ. 87* αυτ., κείμενο IV, 
υποσημ. 36* αυτ., κείμενο VI, υποσημ. 12-15 και κείμενο VIII, υποσημ. 24-26.

203. ΔΣ, Μητρώον ’Αρρένων τής Κοινότητος Σερίφου 'Επαρχίας Κέας περίλαμβάνον 
τούς γεννηθέντας άπό τοϋ έτους 1829 μέχρι καί τού 1934.

204. Εδώ στο κείμενο VIII, υποσημ. 39-49.
205.1. Κ. Βογιατζίδης, Αμοργός. Ιστορικαί έρευναι περί της νήσου, εν Αθήναις 1918 και 

σε ανατΰπιυση Αμοργιανά, έτος Γ ',  τχ. 4ο, Απρ. 1997, σ. 73-74.
206. Αντ. Μηλιαράκης, Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων κατά μέρος. 

Αμοργός μεθ’ ενός γεωγραφικού πίνακος, εν Αθήναις 1884, σ. 68-70 και σε ανατύπωση 
Αμοργιανά, έτος Α ',  τχ. Ιο, Μάρτιος 1995, σ. 81-83.

207. Αυτ.
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βάση τα στοιχεία του Ο θω ναίου20*: παρέχονται τρία  τοπωνυμία (Μ α νιά τη , 

τ ο υ  - Μ α ν ιά τ ε ς , <9/ κα ι Σ α ν τ ο ρ ν έ ικ ο , τ ο )  και ισάριθμα ανθρωπωνύμια 
(Α μ ο υ ρ γ ια ν ό ς , Μ ο )ρ α ΐτ η ς  και Σ φ α κ ια ν ό ς ) .  Συμπληρωματικά στοιχεία εντο
πίζονται στο μητρώο αρρένω ν 1825-1934* εκτός τιον αναφερομένων από 
τον Οθωναίο, περιέχονται επίσης τα εξής*": Α ιν ίτ η ς , Δ ρ α π α ν ιώ τ η ς , Ζ α γ ο - 
ρ ια ν ό ς , Κ α σ ιώ τ η ς , Κ ιμ ο ν λ ά κ η ς , Κ ο ρ ω ν ιό ς , Κ υ π ρ α ίο ς , Μ υτιλή νη ς , Π λ α κ ιώ - 
ττ/ς, Σ α ν τ ο ρ ιν ά κ η ς , Σ μ υ ρ ν α ίο ς  και Σ π ετσ ιώ τ η ς .

Μ ετά ταύτα, συνεχίζουμε με τη Σίκινο* στο μητρώο αρρένων 1840-1934 
εμπεριέχονται οι κάτω θι πατριδωνυμικές μορφές208 209 210: Ζ α γ ο ρ α ίο ς , Κιμουλιά- 
της, Κ ο ρ ώ ν η ς , Ο θ ω ν α ίο ς  και Σ ά μ ιο ς  (Σαμιώτης, χωρίς να αποκλείεται Κε- 
φαλονίτης). Ό σ ο ν  αφ ορά  δε στη γειτονική Φολέγανδρο, στο δημοτολόγιο 
του 1905 περιέχονται, μεταξύ άλλων, πατριδωνυμικά ονόματα όπως Καρν- 
σ τη ν α ίο ς , Ο θ ω ν α ίο ς  α λ λ ά  και Α θ η ν α ίο ς 211.

Εν συνεχεία, μεταφέρουμε το ενδιαφέρον μας στην Πάρο, για  την 
οποία  δίδονται τα κάτιοθι ονόματα212 213: Α ν α π λ ιώ τ η ς  (μνημονεύεται από το 
1729), Α ξ ιώ τ η ς  (από το 1730), Κανητιώτης (από το 1818), Μ υ τ ιλ η ν α ίο ς  

(1741), Ν ιώ τ η ς  (1797), Ν τ η ν ια κ ό ς  [=  Τηνιακός] (1818), Ρ ο ό έ ο ς  (1724),Σ/φ- 
ν α ίο ς  (1730), Φ ω κ ια ν ό ς  (1797) και Χ α ν ιώ τ η ς  (1743).

Περαιτέριυ, διεισδύουμε στο μητρώο αρρένων Μήλου (Πλάκας), του 
1839-19002η:Α ϊβα?.ιώ της,<  Κ υ π ρ α ίο ς , Μ α ν ιά τη ς , Μ ω ρ α ΐτη ς , Σαμιωτάκης, 

Σ ιφ ν ά κ η ς , Σ ο φ ικ ίτ η ς , Τ σ ιρ ιγώ τ η ς -Τ σ ιρ ιγ ω τ ά κ η ς  και Χ α /.κ ίτ η ς . Σε ό,τι αφο
ρά στη γειτονική Κίμωλο, από το μητρώο αρρένων 1864-1934 αντλούνται τα 
εξής στοιχεία214 215: Κ ο ρ ω ν α ίο ς , Π ά ρ ιο ς , Π ά τμ ιο ς , Σ ε ρ ίφ ιο ς  και Υ δ ρ α ίο ς .

Ακολούθως, μετατοπίζουμε την προσοχή μας στην Κύθνο, αποδελτιώ- 
νοντας, σε αυτό επίσης το πεδίο, τόσο από τα δημοτολόγια του 19ου αιώνα 
όσο και από δημοσιευμένο υ λ ικ ό 2'*: Α γ ιο μ α υ ρ ίτ η ς , Α γ ιο π ε τ ρ ίτ η ς , Α ϊβαλα ώ -

208. Θ. Οθιοναίος, ό.π., σ. 24, 25, 39, 122.
209. ΔΙ, ό.π.
210. ΚΣ, Μητρώον \Αρρένων της Κοινότατος Σίκινου, περιλαμβάνον τούς γεννηθέντας 

κατά τά έτη 1840-1934.
211. ΚΦ, Δημοτολόγιον τοϋ Δήμου Φολεγάνδρου καταρτισθέν έν έτει 1905.
212. Νίκο; Αλιπράντης, Τα τοπωνύμια της Πάρον, Αθήνα 1990. σ. 316-318.
213. ΔΜ(Π), Μητρώον 'Αρρένων τοϋ δήμου Μήλου. Επαρχίας Μήλον. Γεννηθέντες

άπό 1839 έως 1900.
214. ΚΚ, Μητρώον Αρρένων τής Κοινότατος Κιμώλου τοϋ Νομού Κυκλάδων περι- 

λαμβάνον τούς γεννηθέντας κατά τά έτη 1864-1934.
215. Αντ. Βάλληνδα;, Κνθνιακά, σ. 146* ΔΚ, ό.π.' ΚΔΚ, ό.π. Χ\ \ν t . \ / r)
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της, Α ιγ ινή τη ς , Α ν ό ρ ιο π η ς , Κ α ρ α μ α ν λ ή ς  (<  Karamanli, κάτοικος Καραμα- 
νίας), Κ α ρ υ ώ τη ς , Κ α ρ υ σ τ η νό ς , Κ ιμ ο υ λ ιά τ η ς , Κ ο ρ φ ιά τ η ς , Κ ρ η τ ικ ό ς , Μ α ν ιά 

της, Μ ηλιάς, Μ ω ρ α ΐτη ς , Ν ιμ π ρ ιώ τη ς , Νι'της (Αινίτης ;), Π α ρ ια ν ό ς , Π ο /,ν -  

κ α ν ό ρ ίτ η ς  (=  Φολεγανδριώτης), Ρ ό δ ιο ς , Σ α μ ιώ τ η ς  (στο δημοτολόγιο Χ ώ 

ρ α ς  επίσης Σ ό ,μ ιο ς ), Σ α ν το ρ η ν η ό ς , Σ ερ φ ιώ τη ς , Σ ικ ιν ιώ τη ς , Σ ιφ ν ιό ς , Σ υ ρ ια 

νός, Τ α ρ α ν τ ίνο ς , Τ ζιώ τη ς  (στη Δρυοπίδα Τ ζ ιω τ ά κ η ς ) , Τ η ν ια κ ό ς , Τ σ ιρ ιγώ -  

της, Χ ιώ τη ς  (στο δημοτολόγιο Χιύρας επίσης Χ ίο ς )  και Ψ α ρ ια νό ς . Συνεχί
ζουμε με τη γειτονική Κέα* από δημοσιευμένες πηγές του 19ου αιιονα προ
κύπτουν τα κάτωθι ονόματα του είδους216: Ζ α γ ο ρ α ίο ς , Κ ε φ α λ λ η ν α ίο ς , Κ ρ ν ο -  

νέρης, Λ ά κ ο )ν , Μ υ τ ιλ η να ίο ς , Μ ω ρ α ΐτη ς , Π α τη ν ιό τη ς , Π ο λίτη ς , Σ ε ρ ίφ ιο ς ,  

Σ το υ ρ α ΐτη ς , Τ ή νιος, Χ α ν ιώ τ η ς  και Χ ιώ τη ς.

Στο σημείο αυτό μεταφερόμαστε βορείοχ, στη Σκύρο* σε δημοσιευμέ
νες πηγές της οθωμανικής εποχής ανιχνεύονται τα  επόμενα σημαίνοντα217 218 219: 
Β ουρλιο 'ηη ς  (18ος ααόνας), Ζ α γ ο ρ ια ν ό ς  (17ος αι.), Κ α σ σ α ν ό ρ ιν ό ς  (17ος 
αι.), Κ ο ρ φ ιά τ η ς  (16ος αι.), Κ ρ η τ ικ ό ς  (18ος αι.), Α η μ ν α ίο ς  (16ος αι.), Μ α 

ν ιά τη ς  (18ος αι.), Μ υ κ ο ν ιά τ η ς  (17ος αι.), Μ ω ρ α ΐτ η ς  (19ος αι.), Π α τιν ιώ τη ς  

(19ος αι.), Σ α μ ιώ τ η ς  (17ος αι.), Σ α ν τ ο ρ ιν ιά ς  (18ος αι.), Σ κ ο π ε)α τ η ς  (19ος 
αι.), Σ υ μ ιό ς  (17ος αι.), Τ ε ν ε ό ιό ς  (18ος αι.), Χ α ν ιώ τ η ς  (16ος αι.), Χ ιώ τ η ς  

(16ος αι.) και Ψ α ρ ιο η η ς  (19ος αι.). Βορειότερα κείται η Σαμοθράκη* από 
τεκμήρια του 19ου αιώνα προκύπτουν τα εξής στοιχεία21*: Α δ ιρ ν έ λ η ς -Α ϊδ ίρ -  

νε?*ης (<  Edirne, Α δριανούπολη+li), Θ α σίτη ς, Ί μ β ρ ιο ς , Ισ μ ετλ ή ς  (<  Izmit, 
Ν ικομήδεια* li ), Κ α π ιώ τ η ς  (ίσως < Κάπη Αέσβου), Κ α ρ α μ α ν λ ή ς , Κ α ρ α -  

ντενεσ λ ή ς  (<  K aradeniz+li), Κ ο υμ ιώ τη ς , Α έ ρ ιό ς , Λ η μ ν ιό ς , Μ α λ τ έζο ς , Μ ο -  

σ γονή σ ιος , Μ υ σ τ ε γ ν ιο π η ς  (<  Μιστεγνά Αέσβου), Μ ω ρ α ΐτη ς , Π α ρ γο π η ς ,  

Π α τη νιο η η ς , Π λω μ α ρ ίτ η ς , Π ολίτης, Σ κ ο π ελ ίτ η ς , Τ ενεό ιό ς , Τ σ ιρ ιγώ τη ς  και 
Χ ιώ της.

Περαιτέρω, μετακινούμαστε προς τα νοτιοανατολικά, συγκεκριμένα σε 
τεκμήρια του 18ου ακόνα αφορόντα στη Χίο. Το προϊόν αποδελτίωσης έχει 
0)ς ε ξ ή ς 2™: Α ν α π λ ιο π η ς , Κ α ρ ιώ τη ς , Σ κ υ ρ ιο π η ς  και Τ ζιρ ίγο ς . Τέλος, από έγ
γραφα του 19ου ακύνα αναφερόμενα στο νοτιοανατολικό όριο του Αρχι-

216. Γιάννης Μ. Βουτσινάς, ό.π., σ. 159-178.
217. Ξεν. Α. Αντωνιάδης, Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, σ. 61-122* ο ίδιος, Η Σκύρος στην 

Τουρκοκρατία, σ. 20-26.
218. Ν. Α. Κατσάνης, ό.π., σ. 118-168.
219. Γ. Α. Πετρόπουλος,Α Νοταριακαί πράξεις Χίον των ετών 1724-1780. Β. Έγγραφα 

Ρόδου και Καστελόριζου των ετών 1847-1874, Αθήναι 1963, σ. 497, 506, 523-524, 527.
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πέλαγους, δηλαδή στο Καστελλόριζο, το αποτέλεσμα είναι πράγματι αμε
λητέο220: Κ ύ π ρ ιο ς  κα ι Σ ά μ ιο ς .

Έ χο ν τα ς  ολοκληρώσει, κατά κάποιο τρόπο και έως ένα βαθμό, το συ
γκεκριμένο εγχείρημα, προκύπτει, έστω ενδεικτικώς αλλά και με σαφή
νεια, η έκταση των πληθυσμιακών μετακινήσεων στον χώρο του Α ρχιπελά
γους, άλλως οι διανησιωτικές ανταλλαγές πληθυσμού και οι εισροές-εκρο- 
ές σε επ ίπεδο  γεω γραφ ικής μονάδας. Παραλλήλως, αναδεικνύονται οι εισ
ροές στον νησιωτικό χώρο, με προέλευση την εκατέρωθεν ενδοχώρα (κα
τά κύριο λόγο την Πελοπόννησο και τα μικρασιατικά εδάφη). Από την ά λ 

λ η  πλευρά, εξειδικεύοντας την παρατήρηση σε ειδικά παραδείγματα, προ
κύπτουν δ ιαπ ισπυσεις αμέσως συνδεδεμένες με συγκεκριμένες συγκυρίες 
(επ ί παραδείγματι, η περίπτωση της Σερίφου κατά τον 19ο αιώνα). Εν κα- 
τακλείδι, αποκομίζοντας μία γενική αλλά επαρκή εικόνα επί του θέματος, 
μετατοπιζόμαστε προς τα επόμενα.

Η κατανομή του πληθυσμού στον χώρο είναι συναφής με το δημογρα- 
φικό κεφάλαιο, εν προκειμένω  σε επίπεδο νησιού. Εν τούτοις, η απόπειρα 
για  τη συγκρότηση μίας οικιστικής τυπολογίας ανιχνεύει και άλλες, πα 
ράλληλες, παραμέτρους, όπως τα γεω γραφικά δεδομένα, οι οικονομικο- 
κοινω νικές δομές αλλά και οι ιστορικές συγκυρίες221. Πάντως, οι κεντρικοί- 
οχυρωμένοι οικισμοί, υπό τη σημερινή ονομασία «Χώρα» ή «Κάστρο» (κα
τά  κύριο λόγο στις Κυκλάδες), αποτελούν εν γένει συνακόλουθο της λατι
νοκρατίας, στο πλαίσιο δημιουργίας ενός εκτεταμένου δικτύου οχυρώσε
ων222 223. Σε μερικές περιπτώσεις, οι οικισμοί αυτοί (όπως, επ ί παραδείγματι, 
το Κάστρο Σίφνου) αναπτύχθηκαν σε κατοικημένες θέσεις της αρχαιότη
τα ς22*', ενώ ειδικώ ς στην Πάτμο, όπου είχε προηγηθεί μοναστικός εποικι

220. Αυτ., σ. 509, 523.

221. Ε . Ko lodny, ό.π., σ . 262-263.
222. Μ άρω Φ ίλιππα- Αποστόλου, Μικροί οχυρωμένοι οικισμοί τον Αιγαίον. Στα ίχνη της 

ιστορικής τους ταυτότητας, Αθήνα 2000, σ. 12, 21' Ε . Ko lodny, «Les types d’habitat conte- 
m porains c l lcu r 6volution dans les lies m ineures de rE g £ e » , Les Cyclades. Materiaia pour 
tine etude de geographie historique. Table ronde rdunie ά ΓUniversity de Dijon les 11, 12 et 13 
mars 1982, Π α ρ ίσ ι 1983, σ . 149-161· Δημ. Δημητρόπουλος, «Δόμηση κα ι κοινοτική παρέμ

βαση στα νησιά του Α ιγα ίο υ , 17ος-αρχές 19ου α ι.» , Μνημών, τόμ. 23 (2001). σ . 37-38.
223. Κάρολος Γκιώ ν. Ιστορία της νήσον Σίφνον από των αρχαιοτήτων χρόνων μέχρι των 

καθ' ημάς, μετά της περιγραφής των αρχαίων αντής μεταλλείων χρυσού και αργύρου, εν Σ ύ 

ρω 1876, ανατυπ. Αθήνα 1995, σ . 52-53* Αναστασία Τζά κου , Κεντρικοί οικισμοί της Σίφνου. 
Μορφή και εξέλιξη σε ένα παραδοσιακό σύστημα, Αθήνα 1976, σ . 59* F ried rich  Cristoph
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σμός, η κοσμική πληθυσμιακή εισροή εντάχθηκε, αν και όχι αρχικώς, στην 
προϋπάρχουσα οχυρωμένη μονή224. Επιπλέον, από την άποψη της γεω γρα
φικής θέσης, οι πληθυσμιακές συγκεντρώσεις της λατινοκρατίας ιδρύθη
καν, κατά προτίμηση, σε μεγάλο υψόμετρο (παράδειγμα η Σέριφος) ή, 
έστω, στην ενδοχώρα* ωστόσο, η περίπτιυση της Μύκονού περιγράφει την 
ύπαρξη και διαφορετικών επιλογών, σε παραθαλάσσιες θέσεις225. Κατά τη 
διάδοχη οθωμανική περίοδο, και συγκεκριμένα μετάτο  1571, ως γνωστόν, 
διοργανοόθηκε εκτεταμένος εποικισμός, χωρίς, εν τούτοις, τις αναμενόμε
νες αλλοιώσεις στην οικιστική φυσιογνωμία των νησιών226. Αντιθέτους, ο νη- 
σιοπικός πληθυσμός εξακολούθησε να προφυλάσσεται, από κάθε λογής 
έξουθεν κινδύνους, διαβιουνοντας οπούς οχυρωμένους οικισμούς του παρελ
θόντος, αν και κάποιοι από αυτούς εγκαταλείφθηκαν (όπως στην περίπτω
ση της Κύθνου)227. Παραλλήλους, οφείλουμε να σημειώσουμε εδώ, σε νησιά 
που δεν διέθεταν πληθυσμιακές συγκεντρώσεις του είδους, η εγκατάσταση 
σε περιοχές αθέατες από τη θάλασσα (όπους η Λ αγκάδα στην Ικαρία) απο- 
τέλεσε, καθους αποδεικνύεται, μία αρκούντους ασφαλή επιλογή228. Ε πιπρο
σθέτους, σε σχέση με τον προηγούμενο τύπο, αξίζει να σημειωθεί πως αρ
γότερα, με την αύξηση του πληθυσμού, οι οικισμοί επεκτάθηκαν σταδια- 
κώς: κατ’ αρχάς, διαμορφουθηκε μία οχυρωμένη επέκταση (Σίφνος, Σ έρι
φος κ.ά.)· πολύ αργότερα, σχηματικούς από το 1830, δημιουργήθηκαν ανο
χύρωτα τμήματα, πλαισιώνοντας τα κάοπρα του παρελθόντος (Σίκινος, Φο
λέγανδρος, Κίμουλος, Αστυπάλαια κ.ά.)229. Σε σχέση με το δεύτερο σκέλος,

Wagner, «Structures of settlements and houses typology of buildings in cycladic architecture 
as an example», Πρακτικά A ' Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου, Σίφνος 25-28 Ιουν. 1998, τόμ. 
Γ ', Αθήνα 2001, σ. 134-135.

224. Χρ. Δ. Ιακωβίδης, ό.π., σ. 48-49* Μαρία Φινέ, «Πολεοδομική συγκρότηση πον πα
ραδοσιακήν οικισμών των Κυκλάδων», Κυκλάδες. Ιστορία του τοπίου και τοπικές ιστορίες, 
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΙΕ, Αθήνα 1998, σ. 384* Χαρ. Μπούρας, «Ιστορική διαδρομή», Νησιά .του Α ι
γαίου. Αρχιτεκτονική, επιμ. Δημήτρης Φιλιππίδης, Αθήνα 2003, σ. 30.

225. Μ. Φίλιππα-Αποστόλου, ό.π., σ. 11-12, 21* Σπ. Ασδραχάς, Το ελληνικό Αρχιπέλα
γος, σ. 236-237* εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 1-12 και στο κείμενο VIII, υποσημ. 3, 35.

226. Πβ. ανωτ. υποσημ. 36.
227. Σπ. Ασδραχάς, Το ελληνικό Αρχιπέλαγος, σ. 236-237* A. Buchon, ό.π., σ. 242-243* 

. Αντ. Γούναρης, ό.π., σ. 45, 48, 72-77.
228. Ιω. Μελάς, Ιστορία της νήσου Ικαρίας, τόμ. 1, Αθήναι 1955, σ. 166-169* Μ. Φίλιπ- 

πα-Αποστόλου, ό.π., σ. 24.
229. Μ. Φίλιππα-Αποστόλου, ό.π., σ. 38-41* Αντ. Μηλιαράκης, Υπομνήματα περιγραφι

κά των Κυκλάδων νήσων κατά μέρος. Κίμωλος, Αθήνησιν 1901, ανατυπ. Κιμωλιακά, τόμ. 1
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ας προσθέσουμε ότι δημιουργήθηκαν επίσης αυτόνομες οικιστικές μονά
δες, σε συνδυασμό, εξυπακούεται, με μετακινήσεις πληθυσμού (Πλάκα 
Μήλου, Χωριό Σίκινου κ.ά.* μία θεαματικότερη εκδοχή, Αδάμας Μήλου- 
Ερμούπολη)230. Σε ένα άλλο επίπεδο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
οι σχέσεις ανάμεσα στον κεντρικό (οχυρωμένο ή όχι) οικισμό και την 
αγροτική ενδοχιορα. Ε π ί παραδείγματι, στις Κυκλάδες το κυρίαρχο σχήμα 
είχε ως εξής: κατά πλειοψηφία, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας ήσαν συνδε- 
δεμένοι με τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή με την ενδοχιόρα, η οποία δεν πε- 
ριέκλειε παρά κάποιες διάσπαρτες αγροικίες, θ η μ ο)νιές  ή κ ,α το ικ ιέζ  (Σύ
ρος, εν μέρει Μ ύκονος, Κίμωλος, Φ ολέγανδρος κ.ά)231. Σε ό,τι αφορά ειδι- 
κώς στην Άνω (ή Επάνω ) Μ εριά Φολεγάνδρου, ακόμη και σήμερα δεσπό
ζουν αυτόνομες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και διάσπαρτες αγροικίες* ας 
επισημανθεί ότι κάτι ανάλογο προκύπτει, από ιστορικές πηγές και σύγ
χρονες παρατηρήσεις, επίσης γ ια  την ενδοχιόρα της Ικαρίας232. Εν τούτοις, 
σε άλλα νησιά, μεταξύ τοιν οποίων και κάποια Κυκλαδονήσια (όπως η Νά
ξος κα ι η Μήλος), διαπιστώνεται μία περισσότερο σύνθετη πραγματικότη
τα* κοντολογίς, ισχυρό οικιστικό δίκτυο στην ενδοχώρα αλλά και εσωτερι
κές, κατά περ ιφ έρεια , διαφορετικότητες-ανισότητες, γεωγραφικού, οικο
νομικού και δημογραφικού χαρακτήρα233. Ας προσθέσουμε, επί του θέμα-

(1970), σ. 10* Χαρ. Γ. Μουστάκας, Συνοπτιχή ιστορία της νήσον Κιμώλου, Πειραιευς 1957, 
σ. 15* Αρίστος Γιαννόπουλος — Ελένη Μπεχράκη — Γιάννης Παρασκευάδης, άπ., σ. 39- 
48* Μιχ. Γ. Σταματάκης, άπ., σ. 67* εόώ στο κείμενο VI, υποσημ. 10* αντ., κείμενο VIII, υπο- 
σημ. 54 και κείμενο IX, υποσημ. 26-27. Πβ. Aldo Settia, Castelli e villaggi nelHtalia padana. 
Popolamento, potere e sicurezza fra IXe e Xlile secolo, Νεάπολη 1984, σ. 258-263.

230. Μιχ. Γ. Σταματάκης, ό.π., σ. 67* Χαρ. Μπαμπουνης, Η Μήλος από την αρχαιότητα, 
Αθήνα 1993, σ. 44-46* Ιιυσήφ Χατζιδάκης, Η ιστορία της νήσον Μήλου, Αθήναι 21994, σ. 189* 
εόώ στο κείμενο III, υποσημ. 127-154 και στο κείμενο IX. Πίν. 25.

231. Αντ. Μηλιαράκης, ά π ., σ. 10* Χαρ. Γ. Μουστάκας, ό.π., σ. 15* Αρίστος Γιαννόπον- 
λος — Ελένη Μπεχράκη — Γιάννης Παρασκευάδης, άπ., σ. 95-110* Αγγελική Βαβυλοπου- 
λου-Χαριτιυνίδου, Το Λαογραφιχό Μουσείο Φολεγάνδρου, Αθήνα 1989, διάσπαρτα στοι
χεία* Κατερίνα Μαρινάκη, Απάνω Μεριά Φολεγάνδρου. Οικιστιχή χαι βιοτιχή οργάνωση, 
Αθήνα 1992, διάσπαρτα στοιχεία* εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 3-10* αντ., κείμενο III, υπο
σημ. 80, 93 και κείμενο IX, υποσημ. 13-18, 27-28.

232. Αρίστος Γιαννόπουλος— Ελένη Μπεχράκη -  Γιάννης Παρασκευάδης, ά  π.* Αγγε
λική Βαβυλοπουλου-Χαριτωνίδου, ό.π. * Κατερίνα Μαρινάκη, ό.π. * εδώ στο κείμενο IV, υπο
σημ. 17-22.

233. Εόώ στο κείμενο VI, υποσημ. 5-11,51-73 και στο κείμενο IX, υποσημ. 6-29 και Πίν. 
25-26.
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τος, ότι τα προαναφερθέντα αποκτούν βαρΰνουσα σημασία (και ανιχνεύο- 
νται ευχερέστερα) στις μεγαλύτερες νησιωτικές οντότητες (Κρήτη, Ρόδος, 
Σάμος, Χίος, Λέσβος, Λήμνος κ.ά.)234.

Η  επανάσταση του 1821 δεν συνδέεται αποκλειστικώς με τις πολιτικές- 
ιδεολογικές διαμορφώσεις, συμπυκνιυμένες στην ίδρυση του νεοελληνικού 
κράτους235. Δεδομένου ότι παραλλήλως επρόκειτο για  μία παρατεταμένη 
πολεμική περίοδο, παρήγαγε επίσης ανά?^.ογα, και εν πολλοίς αναμενόμε
να, παρεπόμενα: τα πλέον ευδιάκριτα από αυτά είναι οι ανθρώπινες απώ 
λειες, όχι περιοριστικώς στο πεδίο της μάχης, οι οποίες υπολογίζονται σε 
230.000 ή (κατά άλλη άποψη, καθ’ υπερβολήν) σε 600.000 περίπου συνολι
κούς ψυχές, και το εκτεταμένο κύμα προσφύγιον (Μ ικρασιάτες, Χιώτες, 
Ψ αριανοί, Μακεδόνες, Η πειροπες, Κρητικοί, Κασιώτες κ.ά.)236. Αργότερα, 
απόπο 1830, δημιουργήθηκε ένα άλλο πληθυσμιακό ρεύμα, με προέλευση 
περιοχές που παρέμειναν στην Οθωμανική αυτοκρατορία και κατεύθυνση 
τα εδάφη του νεοπαγούς ελληνικού κράτους237. Ακόμη, διάφορα πολιτικο- 
στρατιοπικά γεγονότα, όπο^ς η Κρητική Επανάσταση κατά το 1866-1869, 
προκάλεσαν νέες πληθυσμιακές εισροές, στις οποίες, εξυπακούεται, συ
γκαταλέγονταν και άλλου τύπου αφίξεις, με στόχο την αναζήτηση οικονο
μ ικ ο ί ευκαιρούν εν τούτοις, σε σχέση με το δεύτερο σκέλος, καθώς θα 
δούμε αναλυτικότερα στο κυρίως τμήμα του βιβλίου, οι εξελίξεις υπήρξαν

234. Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά, σ. 269-294* Δημ. Γλύκας — Μιχ. Ρυμίκης — Δημ. 
Σκάμαλος, Χίος, Το νησί μας, Χίος 1967, διάσπαρτα στοιχεία* Νίκος Πέρρης, Βόρειος Χίος, 
Χίος 1966, διάσπαρτα στοιχεία* Θεόδ. Μπελίτσος, Η Λήμνος και τα χωριά της (Ιστορικές 
πληροφορίες), Αθήνα 1994, διάσπαρτα στοιχεία* Μάκης Αξιοπης, ό.π., διάσπαρτα στοιχεία* 
Μίμης Ελευθεριάδης, ό.π., διάσπαρτα στοιχεία* εόώ στο κείμενο III, υποσημ. 4-28, Πίν. 6 
και κείμενο V, υποσημ. 29-42, 55-65, Πίν. 17.

235. Επί του θέματος: εόώ στο κείμενο II, υποσημ. 96-125.
236. Αντ., υποσημ. 96-98* ΕΘνοφύλαξ, 29/9/1876 [ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, Γ2α]· 

Σύμφιυνα με άλλες προσεγγίσεις, ειδικούς για την Πελοπόννησο υπολογίζεται ότι στο διά
στημα 1821-1828 ο πληθυσμός μεκύθηκε γΰρο) στο 13%-20%. Επί του θέματος: Γειύργιος 
Σιάμπος, Δημογραφική εξέλιξις της νεωτέρας Ελλάδος (1821-1985), Αθήναι 1973, σ. 18* Βα
σίλης Κρεμμυδάς, Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας (1700-1821), Αθήνα 
1988, σ. 91.

237. Εδώ) στο κείμενο II, υποσημ. 125 και στο κείμενο III, υποσημ. 140-145.
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περισσότερο σύνθετες238. Πάντως, το πληθυσμιακό κεφάλαιο το οποίο ει- 
σέρρευσε επέτρεψε, τουλάχιστον εκ των υστέρων, τη δημογραφική ενίσχυ
ση παλαιοτέρων και την ίδρυση νέων αστικών κέντριυν, εγχείρημα το οποίο 
αν και είχε ως αφετηρία την εποχή του Καποδίστρια ουσιαστικοποιήθηκε 
στη δ ιάρκεια  της διάδοχης οθιυνικής περιόδου1'9. Σε ό,τι αφορά ιδιαιτέρως 
στον χώρο του Αρχιπελάγους, από την έναρξη της Επανάστασης κατακλύ- 
σθηκε από αλλεπάλληλα κύματα προσφύγων, στο πλαίσιο αναζήτησης 
ασφαλούς καταφυγίου240. Έ ν α  σημαντικό τμήμα από αυτούς (Χιώτες, Ψ α
ριανοί, Μ ικρασιάτες κ.ά.) συγκεντρώθηκε στην καθολική Σύρο, υπό καθε
στώς γαλλικής προστασίας, σχηματίζοντας την Ερμούπολη, η οποία εξελί
χθηκε σε σημαντικό οικονομικό κέντρο241. Α ργότερα, στην οθιυνική περίο
δο, δημιουργήθηκε ο Αδάμας, στη Μήλο, από πρόσφυγες με προέλευση 
την Κρήτη242. Τέλος, την ίδια εποχή ιδρύθηκαν τα Νέα Ψ αρά (σημ. Ε ρέ
τρια) κα ι η Οθωνούπολη (σημ. Κάρυστος), στην Εύβοια243. Οι εξελίξεις αυ
τές, σε συνδυασμό με την ένταξη του Α ρχιπελάγους στο νεοελληνικό κρά
τος, εκόμισαν νέα  δεδομένα στην περιοχή. Ε ιδικώς η δημιουργία της Ερ- 
μούπολης και η προσέλκυση νησιωτικών (και όχι αποκλειστικούς αυτών) 
πληθυσμούν, ανέτρεψε ισορροπίες αιώνων, αποκυήματα του οθωμανικού 
παρελθόντος244 245. Ό μω ς, από το δεύτερο ήμισυ του αιώνα ακολούθησε μία 
περ ίοδος κάμψης στις δραστηριότητες της πόλης, για  δύο κυρίως λόγους: 
α) εξαιτίας του ανταγωνιστικού Π ειραιά, επίνειο της νέας πρωτεύουσας 
από τον Δεκέμβριο του 1833245, β) εξαιτίας της διάδοσης του ατμού, κυρίως 
από τη δεκαετία  του 1870, η χρήση του οποίου συντόμευσε τον χρόνο των 
θαλασσίων μεταφορών, μειώνοντας τη διαμετακομιστική σημασία της 
Ερμούπολης246. Έ τσ ι, συνάγεται πως η Επανάσταση του 1821 οδήγησε σε

238. Αντ., στο κείμενο II, υποσημ. 126 και στο κείμενο III, υποσημ. 196.
239. Αντ., στο κείμενο II, υποσημ. 110-124.
240. Απ. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες και προσφνγικόν ζήτημα κατά την Επανάστασιν 

τον 1821. Ιστορική μελέτη, εν Θεσσαλονίκη 1939, διάσπαρτα στοιχεία* πβ. εδώ στο κείμενο 
VI, υποσημ. 24-25.

241. Εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 127-130, 137-151, 155-156 και Πίν. 8, 9.
242. Εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 112 και στο κείμενο IX, υποσημ. 20 και Πίν. 25.
243. Εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 113, 114.
244. Βλ. ανοιτ. υποσημ. 241.
245. Εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 155.
246. Αντ., υποσημ. 156.
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σύνθετες πραγματικότητες, σχετικές τόσο με τις γενικές συγκυρίες όσο και 
με τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Στη διάρκεια του 19ου αιώνα, και κυρίως από το 1879 και εξής, σημει- 
(υθηκε σταδιακή αύξηση του πληθυσμού στα ελληνικά αστικά κέντρα, με 
ανάλογη μείωση του δημογραφικού κεφαλαίου στην αγροτική ενδοχώρα, 
φαινόμενο το οποίο συνεχίσθηκε, βέβαια, και κατά τον επόμενο αιώνα247. 
Έ ν α  σημαντικό τμήμα του μετακινουμένου πληθυσμού προήλθε από δ ιά 
φορα νησιά του Αρχιπελάγους: το παράδειγμα της Μυκόνου είναι χα ρ α 
κτηριστικό, αν και σε άλλα νησιά ανιχνεύεται η αντίστροφη εξέλιξη (βλ. τα 
δεδομένα της Σερίφου)24*. Επιπροσθέτως, το πληθυσμιακό ρεύμα είχε ως 
κύρια κατεύθυνση την Αθήνα και τον Π ειρα ιά249, αλλά παραλλήλως παρα
τηρούνται σημαντικές διανησιοοτικές ανταλλαγές: σε σχέση με το δεύτερο 
σκέλος, η Ερμούπολη υπήρξε ο κύριος πόλος έλξης250, ενώ άλλα νησιά, με

247. Δ. Γ. Τσαούσης, Μορφολογία της νεοε?Ληνικής κοινωνίας, Αθήναι 1971, σ. 159* Γ. 
Πολύζος, «Εξέλιξη της δομής του δικτύου των αστικών κέντρων της Ελλάδας και επιπτιό- 
σεις στη διαμόρφωση του χώρον»,Σύγχρονα Θέματα, περ. Β ', χρόνος 2ος, τχ. 6, Σεπτ.-Νο- 
έμβριος 1979, σ. 69-72.

248. Εδώ στο κείμενο II, Πίν. 3 και στο κείμενο VIII, Πίν. 24.
249. Βλ. τα πληθυσμιακό μεγέθη των δυο πόλεων: Μιχ. Χουλιαράκης, Γζωγραφική, Δ ι

οικητική και ΠΙ.ηθυσμιακή εξέλιξις της ΕΜ,άόος 1821-1971, τόμ. A ' , μέρος ΙΓ , Αθήναι 1974, 
σ. 1,10,19, 28, 38, 50, 108-109,174-175. Επίσης: Βύρων Κοτζαμάνης, «Αθήνα, 1848-1995. Η 
δημογραφική ανάδυση μιας μητρόπολης», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 92-93 
(1997), σ. 3-30* Κώστας Μπίρης, Αι Αθήναι από τον 19ου εις τον 20όν αιώνα, Αθήνα 21995, 
σ. 9-185* Ιω. Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, Αθήνα 21993, σ. 235-255* 
Raymond ΙΛά\Χοχ\, Athenes el ses monuments du XVIle siecle a nos jours, Αθήνα 1963, σ. 201- 
239* Ελ. Αντωναράκου, «Η Αθήνα στα τέλη του 19ου ακάνα», Αρχιτεκτονική και Πολεοδο
μία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η περίπτωση της Αθήνας. Πρακτικά Διεπιστημονικού 
Συνεδρίου, Μουσείο Βούρου-Ευταξία (της πόλεως των Αθηνών) 15-18 Φεβρ. 1996, Αθήνα 
1997, σ. 229-232* Αλέξ. Φεράλδης, Το Βιβλίον Πρακτικών της επί του συνοικισμού τωνΧίων 
Επιτροπής [Πειραιάς: 1836-1842], Αθήνα 1994. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επί του θέματος πα
ρουσιάζουν τα δημοτολόγια του Πειραιά [πβ. εδώ στο κείμενο IV, Πίν. 16 και Κ. Κόμης, 
«Σάμιοι εγκαταστημένοι στον Πειραιά (1834-1912)», Πρακτικά Συμποσίου «ΗΣάμος στα 
νεότερα χρόνια», ό.π., σ. 143-149]. Ειδικιός για τον κόσμο της εργασίας στον Πειραιά, αλλά 
αργότερα, στην περίοδο του μεσοπολέμου: Λήδα Παπαστεφανάκη, «Ανδρες, γυναίκες, παί- 
δες και παιδίσκαι...». Εργασία και τεχνολογία στην ελληνική κλωστοϋφαντουργία. Η βιομη
χανία Ρετσίνα στον Πειραιά, Διδ. διατριβή Παν. Κρήτης, κυρίως τόμ. A ' , Αθήνα 2002, σ. 
182-242. Ακόμη, ας επισημάνουμε ένα ειδικό βιβλίο, αν και οπωσδήποτε σχετικό με το θέ
μα: Ρωξάνη Καυταντζόγλου (και συμμετοχή Φ. Καμουτση), Στη σκιά του ιερού βράχου. Τό
πος και μνήμη στα Αναφιώτικα, Αθήνα 2001.

250. Εδώ στο κείμενο III, Πίν. 9 και στο κείμενο IV, Πίν. 14.
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συγκυριακή, έστω, οικονομική ανάπτυξη, όπως η Σέριφος, λειτούργησαν 
επίσης ω ς  χουρος υποδοχής μεταναστών251.

Π αρ ' όλα αυτά, ένα κλάσμα των μετακινουμένιυν, διόλου αμελητέο, 
προσανατολίσθηκε προς άλλους τόπους, εκτός ελληνικών συνόρων, δεδο
μένο το οποίο, εκτός των άλλων, επιβράδυνε, εννοείται, την ανάπτυξη στα 
επιχώ ρια  αστικά κέντρα252. Η τελευταία εξέλιξη, ω ς  είναι αυτονόητο, απο- 
τέλεσε κατά βάσιν συνέπεια των εξαιρετικά αργών ρυθμών οικονομικής 
ανάπτυξης, συνδεδεμένων τόσο με τις πολιτικές συγκυρίες (διεκδίκηση 
οθουμανικιύν εδαφιύν) όσο και με τις οικονομικές δομές του οθωμανικού 
παρελθόντος, επικεντριομένες στον αγροτικό τομέα253. Ο τελευταίος, στο 
πλαίσιο μίας καθ’ όλα αντιφατικής πολιτικής, ενισχύθηκε από διάφορα κυ
βερνητικά μέτρα (χαρακτηριστική υπήρξε η ευνοϊκή μεταχείριση της μεγά
λης γαιοκτησίας από την κυβέρνηση Τρικούπη, δεδομένου μάλιστα πως αυ
τή δέσποζε στις περ ιοχές που προσαρτήθηκαν στην επικράτεια το 1881)· 
έτσι, επετεύχθη η διατήρηση των απηρχαιωμένων δομών και σε ένα μετα-

251. Εδώ στο κείμενο VIII, υποσημ. 39-49 και Πίν. 24 (πβ. ανωτ. νποσημ. 203-204).
252. Γ. Πολύζος, ό.π.
253. Κιόστας Βεργόπουλος, Το αγροτικό ζήτημα στην ΕΜΑδα. Η κοινωνική ενσωμάτω- 

ση της γεωργίας, Αθήνα 21975, σ. 115* Βασίλης Φιλίας, Κοινωνία και εξουσία στην ΕΜΑδα. 
L Η νόθα αστικοποίησι/ 1800-1864, Αθήνα 1974, σ. 124-133* Θεόδ. Σακελλαρόπονλος, Θε
σμικός μετασχηματισμός και οικονομική ανάπτυξη. Κράτος και οικονομία στην Ελλάδα 
1830-1922, Αθήνα 1991, σ. 58-65* Λεύτερης Τσουλφίδης, Οικονομική ιστορία της Ελλάδας, 
Θεσσαλονίκη 2003, σ. 133* Βασίλης Παναγιιυτόπουλος, «Η Βιομηχανική Επανάσταση και η 
Ελλάδα 1832-1871», Εκσυγχρονισμός και Βιομηχανική Επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο 
αιώνα, Αθήνα 1980, σ. 216-217. 219* Π.Ε. Πετράκης (με τη συνεργασία του X. Πανοίριου), 
Τα σημεία καμπής στη δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας (1840-1913), Αθήνα 1992, 
σ. 41* Νίκος Σβοριόνος, Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, Αθήνα 1982, 
σ. 241, 285* Χρ. Χατζηιυχτήφ, «Απόψεις γύρω από τη βιωσιμότητα της Ελλάδας και το ρόλο 
της βιομηχανίας», Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, τόμ. 2, Ρέθυμνο 1986, σ. 334* Λ. Καμαρι- 
νού. Γεωργία και αναπτυξιακή διαδικασία στην E)JA6a. Η σΐ'σσώρενση τον γεωργικού πλε
ονάσματος, Αθήνα 1977, σ. 24-25* Μιχ. Χλέτσος, «Το κράτος ως συστατικό στοιχείο της πε- 
ριοδολόγησης του ελληνικού καπιταλιστικού συστήματος». Το Βήμα των Κοινωνικών Επι
στημών, τόμ. Δ , τχ. 14, Ιουν. 1994, σ. 42* Γιάννης Μηλιός, Ο ε/Ληνικός κοινωνικός σχημα
τισμός. Από τον επεκτατισμό στην καπιταλιστική ανάπτυξη, Αθήνα 22000, σ. 314-315* Χρ. 
Κωνσταντινόπουλος, «Η εξέλιξη της γαιοκτησίας στο Χαμάκου Καλαβρύτων κατά την πε
ρίοδο 1739-1919», Επετηρίς των Καλαβρύτων, τόμ. 9 (1977), σ. 3-22. Ειδικώς για την Ή πει
ρο: Κώστας Βακατσάς, Η Γενική Διοίκηση Ηπείρου. Η αγροτική ιδιοκτησία (1913-1918), 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2001, όπου εμπεριέχεται ένα 
πλήθος από σχετικές πληροφορίες.
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γενέστερο στάδιο, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, η μικροαστι- 
κοποίηση της κοινωνίας, θέτοντας κατά μέρος την προοπτική εκβιομηχάνι
σης254. Σχετικώς, είναι προς επισήμανση το γεγονός ότι από τα κεφάλαια 
που εισέρρεαν στην ελληνική οικονομία, προερχόμενα είτε από την εγχώ-

254. Η ιστορία της Ελλάδος. Αι αγορεύσεις του εληνικού κοινοβουλίου (1909-1956), περ. 
Β ' , τόμ. Α \  Αθήναι 1956, σ. 40-62,123-145 και τόμ. Δ ',  Αθήναι 1958, σ. 51-70, 282-288' Κ. 
Βεργόπουλος, ό.π., σ. 163' ο ίδιος, Κράτος και Οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα, Αθήνα 
1978, σ. 120-121' Β. Φιλίας, ό.π., σ. 138-142' Θεόδ. Σακελλαρόπουλος, ό.π., σ. 64-67, 109- 
120' Λευτέρης Τσουλφίδης, ό.π., σ. 138-140* Β. Παναγιοπόπουλος, ό.π., σ. 225' Νίκος Μου- 
ζέλης, Νεοελληνική κοινωνία. Όψεις υπανάπτυξης, Αθήνα 1978, σ. 41' Σπ. Τζόκας, Ο Χαρί
λαος Τρικούπης και η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Οδοιπορικό στον 19ο αιώνα, 
Αθήνα 1999, σ. 116-117' Ν. Σβορο')νος, Ανάλεκτα, σ. 245, 289-290* ο ίδιος, Επισκόπηση της 
Νεοελληνικής Ιστορίας. Βιβλιογραφικός οδηγός Σπύρου I. Ασδραχά, Αθήνα 21982, σ. 100- 
101, 104-105* Χρ. Χατζηκυσήφ, Η γηραιά σελήνη. Η βιομηχανία στην ελληνική οικονομία, 
1830-1940, Αθήνα 1993, σ. 329* Βαγγέλης Πρόντζας, Οικονομία και γαιοκτησία στη Θεσσα
λία (Ί881-1912), Αθήνα 1992, σ. 179-347* Δημ. Ζιυγράφος, Ιστορία ελληνικής γεωργίας, τόμ. 
A '-Β ',  Αθήναι 1976, σ. 479-541 και τόμ. Γ ', Αθήναι 1976, σ. 150-168' Δ.Κ. Ψυχογιός, Το ζή
τημα των εθνικοί γαιαιν, Αθήνα 1994, σ. 19-67, 207-221* Κιύστας Κατηφόρης, «Η νομική 
άποψη του ζητήματος των τσιφλικιών στη Θεσσαλία και στην περιοχή της Αρτας (1882- 
1907)», Ο Αγροτικός Κόσμος στον Μεσογειακό χώρο. Πρακτικά Συνεδρίου που οργανώθη
κε από τον Ελ^ηνογαλικό Επιστημονικό και Τεχνικό Σύνδεσμο, Αθήνα, 4-7 Δ εκ. 1984, Αθή
να 1988, σ. 521-531 * Ιω. Μακρής, «Το ιδιοκτησιακό καθεστιός των χιυριων της επαρχίας Ζη- 
τουνίου», Φθιωτικά Χρονικά, τόμ. 19, Ααμία 1998, σ. 27-35* ο ίδιος, «Η περιουσία του Χα- 
λίλ-Μπέη στη Λαμία (σύμφωνα με επίσημη αναφορά του 1838)», αυτ., τόμ. 21, Λαμία 2000, 
σ. 66-82' Θεόδιυρος Σταυρόπουλος, Ιστορική ανάλυση του αγροτικού ζητήματος στην Ε λά -  
δα.Από Φραγκοκρατίας μέχρι σήμερα (1267-1980), τόμ. Β ', 1828-1909, Αθήνα 1979, σ. 195- 
253' Γεώργιος Νάκος, Το νομικό καθεστώς των τέως δημοσίων οθωμανικών γαιών 1821- 
1912, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 226 κ.ε.' ο ίδιος, Εξελικτικές διακυμάνσεις του οθωμανικού γαι- 
οκτητικού συστήματος, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 114-138* Λάμπρος Τσακτσίρας, «Οι γενικές 
συγκυρίες και το αγροτικό ζήτημα από το 1878 ιυς τα μέσα της 3ης δεκαετίας του 20ού αιώ- 
να», Πρακτικά του A ' Συνεδρίου για το αγροτικό ζήτημα στη Θεσσαλία με τη συμπλήρωση 
80 χρόνοι από την εξέγερση του Κιλελέρ (.Λάρισα 28-301911990), Λάρισα 1992, σ. 2-3' Γιάν
νης Μουτογιάννης, «Πτυχές του αγροτικού ζητήματος στη Θεσσαλία», Αρχείο Θεσσαλικών 
Μελετούν, τόμ. 7, Βόλος 1985, σ. 99-105* Μάριος Νικολινάκος, Μελέτες πάνω στον εληνικό  
καπιτα)λΐσμό, Αθήνα 21976, σ. 26* Ιωάννης Μακρής, Σταυρός (Μπεκή) - Φθιώτιδας. Η ιστο
ρία του, Λαμία 1998, σ. 123-140' Σοφ. Τριανταφυλλίδης, Οι κολίγοι της Θεσσαλίας, Αθήνα 
21974, σ. 33-37* Λάζαρος Αρσενίου, Το έπος των θεσσαλών αγροτών και οι εξεγέρσεις τους 
1881-1993, Τρίκαλα 1994, σ. 20-26, 30-74' Richard Lawless, «Η οικονομία και ο χώρος της 
Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατία», Τρικαλινά, τόμ. 1 (1981), σ. 41-47* Γ. Β. Δερτιλής, Κοι
νωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση 1880-1909, Αθήνα 1977, σ. 122-125* 
Ανδρέας Συγγρός, Τα κατά τα αγροτικά μεγάλα κτήματα εν Αττική, Σάλεσι και Ωρωπώ,
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ρ ια  εμπορική δραστηριότητα είτε από τις παροικίες, το μεγαλύτερο τμήμα 
διοχετευόταν σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (χρηματοπιστωτικές κυρίως) 
ή στην αγορά γαιών (καλλιεργησίμων εκτάσεων και οικοπέδων)255. Στο 
πλαίσιο αυτό, και με δεδομένο το υψηλό κόστος των δημοσίων δαπανών 
(στρατιωτικές δαπάνες, δημόσια έργα κ.ά.), καθίστανται αντιληπτοί οι 
όροι εντός των οποίων παρήχθησαν οι οικονομικές κρίσεις της εποχής, με 
αποκορύφω μα αυτή του 1893* εν συνεχεία, το φαινόμενο επαναλήφθηκε 
ειδικιος στον τομέα της γεω ργίας (βλ. σταφιδική κρίση, περίπου 1893-1914, 
κα ι σινική κρίση, 1905-1908)256.

σνμβά\τα , Αθήνησιν 1898, διάσπαρτες σχετικές πληροφορίες' Ν ικ . I . Πανταζοπουλος, «Π α
ραδοσιακοί αγροτικοί θεσμοί σε δοκιμασία . Η  περίπτωση της Θ εσσαλίας. Ο  Αλέξανδρος 

Παπαναστασίου και η αγροτική μεταρρύθμιση». Λ/^ςανόρσς Παπαναστασίοι\ θεσμοί, Ιδε
ολογία και Πολιτική στο Μ εσυπό/εμυ, επ ιμ . Γ . Αναστασιάδης — Γ . Κοντογιιυργης — Π . Π ε- 

τρίδης. Αθήνα 1987. σ . 209 .212 , 215, 219, 222* Χ ρ . Βραχνιάρης. Αχάμεσα σε όνο εξεγέρσεις. 
Κιλ^λέρ 1910 - Τρίκαλα. 1925, Αθήνα 1985, σ . 30-39* ο ίδ ιος. Το ελληνικό εργατικό κίνημα 
και το αγροτικό ζήτημα (περίοδος 1900-1920), Αθήνα 1988. σ . 53-62. Ιδ ια ίτερο ι; για  την ελ 

ληνική βιομηχανία του 19ου αιώ να: Κείμενα για τψ · ελληνική βιομηχανία τον 19ο αιώνα Φν- 
σική εξέλιξη ή προστασία;, επ ιμ . Μ ιχ. Ψ αλιδόπουλος. Αθήνα 1994.

255. Κ . Βεργόπουλος, Κράτος και Ο ικοιυμιχή πολιτική, σ . 18.19* Β . Φ ιλ ία ς, ό.π , α  78* 

Ν . Μ ουζελης. ό.π., σ . 36' Π .Ε . Π ετράκης. ό .π . σ . 37-40* Σ π . Τζόκας. Ανάπτυξη και εκσνγ- 
χρονισμός σ τψ  Ελλάδα στα τέλη τον 19ον αιώνα. Υπανάπτυξη ή εξαρτημένη ανάπτυξη. 
Αθήνα 1995, σ . 31-32,37-38' Χ ρ . Χατζή ιωσήφ. Η γηραιό σελήνη, σ . 43* Γ .Β . Δερπλής, Το ζή
τημα των τραπεζών (1871-1873). Οικονομική και πολιτική διαμάχη στην Ελλάδα τον Ιθ  * αι
ώνα Αθήνα 1980, σ . 63-64.

256. Β λ . ειδικώ ς: θ εό δ . Σά κ ε λλαρόπουλος. Οι κρίσεις στψ ’ Ελλάδα 1830-1857. Οικονο
μικές, κοινωνικές και πολιτικές όψεις, τόμ. Α * - Β \  Αθήνα 1994, κυρίως τα συμπεράσματα 

στον τόμ. Β  \  σ . 215-260 κα ι Θανάσης Καλαφ άτης. «Τα  α ίτια  κα ι τα αποτελέσματα της χρε
οκοπίας του ελληνικού κράτους το 1893». Ο Χαρίλαος Τρικονπης και η εποχή τον. Πολιτι
κές επιδιώξεις και κοινωνικές συνθήκες, επ ιμ . Κα ίτη Αρώ νη-Τσίχλη κα ι Λνντια  Τρ ίχα . Αθή

να 2000, σ . 293-306. Επ ίση ς: Σ π . Τζόκα ς. Ο Χαρίλαος Τρικονπης. σ. 169-181* Πέτρος Π ιζά- 

ν ια ς, Οικσΐ'οιιική ιστορία της ελληνικής σταφίδας 1851-1912. Παραγωγή, Διεθνής αγορά, 
Διαμόρφωση τιμών, Κρίση, Αθήνα 1988, σ . 108-123* Κ . Αρώ νη-Τσίχλη, Το σταφιδικό ζήτη
μα και οι κοινωνικοί αγώνες. Πελοπόννησος 1893-1905, Αθήνα 1999, κυρίως σ . 103-119.249- 

332* Ευ γεν ία  Μ πουρνόβα — Γιώ ργος Π ρσγσυλάκης, «Ο  Αγροτικός Κόσμος. 1830-1940», 

Εισαγωγή στη Νεοελληιιχή Οικονομική Ιστορία (18ος-20ός αιώναςλ διεΰθ . Β . Κρεμμυδάς. 

Αθήνα 1999, σ  63-70* Σωκράτης Δ . Π ετμεζάς. «Δ ημογραφ ία  Η  δημογραφική συγκυρία: η 

δεύτερη φάση της διαδικασίας “ Δημσγραφικής Μ ετάβασης" κα ι η Υπερατλαντική Μ ετα

νάστευση», Ιστορία της Ελλάδας τον 20ον αιώια. Οι Απαρχές 1900-1922, επ ιμ . Χ ρ . Χατζή- 

ιω σήφ, τόμ. A  *, μέρος Ιο , Αθήνα 2001, σ . 47* ο ίδ ιο ς. «Αγροτική Ο ικονομία», αντ .. α. 61-73* 
ο  ίδ ιο ς, Η  ελληνική αγροτική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα. Η  περιφερειακή διάσταση,
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Στον οθωμανικό χο5ρο, στον οποίο, θα πρέπει να σημειώσουμε, περ ι
κλείονταν σημαντικά αστικά κέντρα του παρελθόντος (Σμύρνη, Κωνστα
ντινούπολη κ.ά.) αλλά και κάποια από τα νησιά του Αρχιπελάγους (τα νη
σιά της ανατολικής πλευράς και η Κρήτη), η εξέλιξη υπήρξε εντελώς δ ια 
φορετική: το δίκτυο τιυν μεταρρυθμίσεων δυτικού τύπου (T a n z im a t), από τη 
δεκαετία του 1830 και εξής, επέφερε καθοριστικές μεταβολές σε θεσμικό 
επίπεδο, καρπός των οποίων υπήρξε η εισροή κεφαλαίων της δύσης και η 
οικονομική ανάπτυξη* εν τούτοις, από πολιτική άποψη, οι εξελίξεις αυτές 
ενίσχυσαν και παγίιυσαν την εξάρτηση της Αυτοκρατορίας από τις δυτικές 
δυνάμεις (σε ανάλογο βαθμό με την Ελλάδα, εξάλλου)257. Πάντως, η οικο-

Ηράκλειο 2003, σ. 131-133· Χρ. Χατζήιωσήφ, Απόψεις, σ. 335* Στάθης Τσοτσορός, Η συ
γκρότηση τον βιομηχανικού κεφαλαίου στην Ελλάδα (1898-1939), τόμ. 1, Η αργόσυρτη 
εκβιομηχάνιση, Αθήνα 1993, σ. 53* Χρηστός Μουλιας, Το λιμάνι της σταφίδας, Πάτρα 1828- 
1900. Εμπόριο - Βιομηχανία - Τράπεζες - Ασφάλειες, Πάτρα 2000, σ. 251-265* Χριστίνα 
Αγρίανπυνη, «Η ελληνική οινοβιομηχανία το 19ο ακυνα: από την αναζήτηση της ποιότητας 
στο σταφιδίτη», Β' Τριήμερο Εργασίας «Ιστορία του Ε)ληνικού Κρασιού», Σαντορίνη7-9 Σε- 
πτ. 1990, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1992, σ. 133-147.

257. Charles Issawi, The Economic Histoiy of Turkey 1800-1914, The University of 
Chicago Press 1980, σ. 74-75· Bernard Lewis, Islam et Laicite. La naissance de la Turquie 
modeme, Παρίσι 1988, σ. 72-118 και στα ελληνικά Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τόμ.
1, Τα στάδια της ανάδυσης, Αθήνα 2001, σ. 179-277· ο ίδιος, «The Tanzimat and social 
equality», Economie et Societes dans TEmpire ottoman (fin du XVlIIe-Debut du XXe siecle). 
Actes du Colloque de Strasbourg (1-5 juillet 1980), Παρίσι 1983, κυρίως σ. 50-54* I.E. 
Petrosyan, «On the motive forces of the reformist and constitutionalist movement in the 
Ottoman empire (Some social transformation processes)», Economie et Societes, ό.π., σ. 13- 
24· ο ίδιος, «Οι ιδέες “εξευρωπαϊσμού” στην κοινιυνικοπολιτική ζιυή της Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας τα νεοπερα χρόνια (τέλος 18ου-αρχές 20ου ακυνα)», Εκσυγχρονισμός και Βιο
μηχανική Επανάσταση, ό.π., σ. 57-58* Salgur Kangal, «La conquete du marche interne 
ottoman par le capitalisme industriel concurrentiel (1838-1881)», Economie et Societes, ό.π., 
σ. 362-366* Orhan Kurmu§, «The 1838 Treaty of commerce re-examined», Economie et 
Societes, ό.π., σ. 411-417* Στέφ. Πεσμαζόγλου, Ευρώπη-Τουρκία. Αντανακλάσεις και Δια
θλάσεις. Η στρατηγική των κειμένων, τόμ. 1, Αθήνα 1993, σ. 163-166, 192-225* Halil Inalcik, 
«Application of the Tanzimat and its social ciecis», Archivum Ottomanicum, τόμ. 5 (1979), σ. 
97-127* Κιυστας Κιυστής, «Κοινότητες, Εκκλησία και Μιλλέτ στις “ελληνικές” περιοχές της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά την περίοδο τιυν Μεταρρυθμίσεων», Μνήμων, τόμ. 13 
(1991), σ. 57-75· Moshe Ma’oz, «Intercommunal relations in ottoman Syria during the 
Tanzimat era: social and economic factors», Social and Economic Histoiy of Turkey» (1071- 
1920). Papers presented to the First International Congress on the Social and Economic Histoiy 
of Turkey, Editors Osman Okyar -  H. Inalcik, Αγκυρα 1980, σ. 205-210* Nikolay Todorov, 
«La Revolution industriclle et l’Empire Ottoman», αυτ., σ. 253-261* Tevfik Giiran, «Tanzi-^x

c
*/-

vnu/c, .
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νομική άνθηση οδήγησε στην εισροή επήλυδων, κατά κύριο λόγο στις πό
λεις, προερχόμενων από την περ ιφ έρεια  της Αυτοκρατορίας και την Ελλά
δα (είτε α>ς κεφαλαιούχοι είτε α>ς απλοί οικονομικοί μετανάστες), δεδομέ
νου, βέβαια, ότι η τελευταία αντιμετώπιζε οικονομικά αδιέξοδα και, από 
άλλη άποψη, επ ί ακύνες υπήρξε τμήμα της οθωμανικής επικράτειας* στους 
οικονομικούς επήλυδες προστέθηκαν μουσουλμάνοι πρόσφυγες, προερχό
μενοι από τη Ριυσία και τα Βαλκάνια, αν και αυτοί εγκαταστάθηκαν, κατά 
βάσιν, στην αραιοκατοικημένη (λόγω προγενέστερης μετακίνησης προς τις 
πόλεις) π ερ ιφ έρεια 238. Έ τσ ι, η όλη εξέλιξη είχε ως φυσικό επόμενο την

mat Doneminde Tarim Politikasi (1839-1876)», αντ., σ. 271-277' Δημήτρης Κιτσίκης, Ιστο
ρία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 1280-1924, Αθήνα 31996, σ. 245-246* L.S. Stavrianos, 
The Balkans since 1453, Νέα Υόρκη 21963, σ. 381-392* Donald Quataert. Ottoman reform and 
agriculture in Anatolia, 1876-1908, Michigan 1973, a. 6-8, 49-63* An Economic and Social 
History o f the Ottoman Empire, Edited by Halil Inalcik with Donald Quataert. toil 2, 1600- 
1914, Cambridge University Press 1994, o. 759-776* Γε(όργιο; Τρακάκης, Η βιομηχανία εν 
Σμύρνη και εν τη ελληνική Μικρασία, επιμ. Χρ. Σολδάτος. Αθήνα 1994. σ. 115* Σία Ανα
γνοστοπούλου, Μικρά Ασία, 19ος at.-1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το ΜιλΜτ 
των Ρωμιών στο ελληνικό Έθνος, Αθήνα 1997, σ. 104* Β. Φιλίας, ό.π., σ. 114-119.

258. Charles Issawi. ά.τ., σ. 24, 33, 74-75, 108-113* Stanford J. Shaw -  Ezel Kural Shaw, 
History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, τόμ. 2. Reform, Revolution, and Republic: 
The Rise o f Modem Turkey, 1805-1975, Cambridge University Press 1977, σ. 115-116* Κων
σταντίνος Τσουκαλάς. Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτι
κών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα 1976, σ. 107, 308-311* Παντ. Κοντογιάν- 
νης, Η ελλ,ηνικότης, σ. 25* Γ. Τρακάκης, ό.π., ο. 115* Χρ. Σολδάτος, Ο οικονομικός βίος των 
Ελλήνων της Μικράς Ασίας (Ιωνίας, Αιολίδας, Μνσίας, Βιθυνίας, Ανδίας και Καρίας) 1880- 
1922, Αθήνα 1994, σ. 33* Σία Αναγνοστοπούλου, ό.π., σ. 104-105.109,111* Alan Duben, «Τα 
νοικοκυριά και0 η οικογένεια τον Μουσουλμάνουν στην Κωνσταντινούπολη της ύστερης 
οθουμανικής κοινωνίας». Οικογένειες του παρελθόντος. Μορφές οικιακής οργάνωσης στην 
Ευρώπη και τα Βαλκάνια, επιμ. Ρωξάνη Καυταντζόγλου, Αθήνα 1996, σ. 188, 195* Χάρης 
Εξερτζόγλου, «Η ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης: από το Τανζιμάτ μέχρι τον 
Μεγάλο Πόλεμο»,Σύγχρονα Θέματα, περ. Β ' , χρόνος 22ος, τχ. 74-75. Δεκ. 2000, σ. 117* Ι.Κ. 
Χασιιότης, Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 78, 
80-82, 87* Ειρήνη Ρενιέρη, «Ανδρονίκιο: ένα καππαδοκικό χωριό κατά τον 19ο αιώνα», 
Μνήμων, τόμ. 15 (1993), σ. 33* η ίδια, «Μηχανισμοί συγκρότηση; του νοικοκυριού. Καππα
δοκία 19ος αιώνας: η περίπτωση μιας τουρκορθόδοξης κοινότητας», Τα Ιστορικά, τόμ. 16, 
τχ. 30, Ιούνιος 1999, σ. 37* Α. Σούλιιύτης, Οι κάτοικοι της Μικράς Ασίας, Αθήναι 1921, σ. 35* 
Meropi Anastassiadou, «Des musulmans venus d’ailleurs: les «fils d’Abdullah» dans la 
Salonique du XIXe sidcle», Anatolia Modema - Yeni Anadolu, IX, Παρίσι 2000, κυρίως σ.
116,126-130, 163-168* Αλέκα Καραδήμου-Γερολύμπου, «Η πόλη-λιμάνι της Σμύρνης στο τέ
λος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μορφές χωρικής οργάνωσης και ελληνική παρου-
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πληθυσμιακή έκρηξη των οθωμανικών πόλεων* επί του θέματος, περ ιορ ι
ζόμαστε στην παράθεση των κάτιοθι (μολονότι στρογγυλότν) μεγεθών2;>9: το 
1820 η Σμύρνη διέθετε 100.000 κατοίκους (εκ των οποίων 30.000 ελληνορ
θόδοξοι, το 30% του συνόλου), μέγεθος το οποίο ανήλθε στους 300.000 έιυς 
το 1916 (οι 110.000 ελληνορθόδοξοι, το 36,67% αντιστοίχους* το ίδιο μέγε
θος αναφέρεται επίσης το 1880, με την επισήμανση ότι 30.000 εξ αυτών 
ήσαν Ελλαδίτες)* η Κωνσταντινούπολη, τώρα, το 1914 διέθετε 850.290 κα 
τοίκους (οι 205.763 ελληνορθόδοξοι, το 24,20%).

σία», Πρακτικά του Β ' Διεθνούς Συνεδρίου «Η πόλη στους Νεότερους Χρόνους. Μεσόγεια- 
κές και Βαλκανικές όψεις (19ος-20ός at.)», ΕΜΝΕ, Αθήνα 2000, σ. 27* Salahi R. Sonyel, 
Minorities and the destruction of the Ottoman empire, Αγκυρα 1993, a. 258-259* Έ λενα Φρα- 
γκάκη-Syrett, Οι Xιώτες έμποροι στις διεθνείς συνα)1αγές (1750-1850), Αθήνα 1995, σ. 51* η 
ίδια, «The Greek Mercantile Community of Izmir in the first Half of the Nineteenth 
Century», Les villes dans VEmpire ottoman: Activates et Societes, επιμ. D. Panzac, τόμ. 1, Πα
ρίσι 1991, σ. 391-416* Re§at Kasaba, «Izmir», Review, τόμ. 16/4 (1993), Port-Cities of the 
Eastern Mediterranean 1800-1914, o. 387-410* Φάνης Κλεάνθης, Η ε)ληνική Σμύρνη, Αθήνα 
1996, σ. 61-78* Michael Llewellyn Smith, Ύο όραμα της Ιωνίας. Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία 
1919-1922, Αθήνα 2002, σ. 80-81.

259. Αλέκα Καραδήμου-Γερολύμπου, ό.π., σ. 25, 33, 35* Kemal Karpat, Ottoman 
population 1830-1914. Demographic and Social Characteristics, University of Wisconsin Press 
1985, σ. 105, 170-171, 202-203* Γειύργιος ΚλεάνΟους Σκαλίέρης,Λαο/και φυλαίτης Μικράς 
Ασίας. Μετά πινάκων και χαρτιύν, εν ΑΟήναις 1922, σ. 100* Zafer Toprak, «La population 
d’Istanbul dans les premieres annees de la Republique», Collection Turcica II. Travaux el 
Recherches en Turquie 1982, Leuven 1983, o. 65, 67-69. Για συμπληρωματικούς λόγους, επί
σης: Charles Issawi, ό.π., σ. 34* An Economic and Social History, ό.π., σ. 777-778, 780-781* 
Paul Dumont, «La periode des Tanzimat (1839-1878)», Histoire de VEmpire Ottoman, sous la 
direction de Robert Mantran, Παρίσι 1989, σ. 487-488* Salahi R. Sonyel, ό.π., σ. 260* K. 
Τσουκαλάς, ό.π., σ. 107-108, 299-300* Σία Αναγνοστοπούλου, ό.π., σ. 107* Felix Sartiaux, II 
ε)1ηνική Μικρασία. Από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ό αιώνα, Αθήνα 1993, σ. 106-107* Δ. 
Νότη Μπότσαρης, Η Μικρά Ασία και ο ΕΟΙηνισμός, Αθήνα 1919, σ. 80-81* Η Σμύρνη πριν 
την Καταστροφή [ανατύπ. από οδηγό του 1920], έκδ. Το Ποντίκι, Αθήνα 1992, σ. 6* Παντ. 
Κοντογιάννης, Γεο)γραφία της Μικράς Ασίας, Αθήναι 1921, ανατύπ. 1995, σ. 296* G. 
Deschamps, Στους δρόμους της Μικρασίας. Οδοιπορικό 1890. Χίος - Σμύρνη - Αϊδίνι - Έφε
σος - Καρία - ΙΙισιδία, Αθήνα 1990, σ. 141-194, 223* X. Εξερτζόγλου, ό.π., σ. 117* Θάνος Βε- 
ρέμης -  Κώστας Κίυστής, Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922), Αθήνα 1984, σ. 
50, 52* Charles de Scherzer, Σμύρνη. Γεωγραφική, Οικονομική και Πολιτιστική θεώρηση, 
Μέρος Α ', Αθήνα 1995, σ. 106, 183* Σπ. Τζόκας, «Οικονομικές δραστηριότητες των Ελλή
νων στη Σμύρνη κατά το β ' μισό του 19ου αιο>να», Επιστημονικό Συμπόσιο «Ο Έξω-Ελ),η- 
νισμός. Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη 1800-1922», Αθήνα 30-31 Οκτ. 1998, Αθήνα 2000. σ.
54-55
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Εδώ, εξειδικεύουμε την παρατήρησή μας στα αφορόντα σε επήλυδες 
προερχομένους από τα νησιά (οθωμανικά αλλά και ελλαδικά), παραλείπο- 
ντας άλλες πληθυσμιακές ομάδες, όπως τους απανταχού παρόντες Ηπει- 
ρώτες και τους Πελοποννησίους. Κ ατ’ αρχάς, επισημαίνεται ότι στην πε
ρίοδο αυτή ενισχύθηκαν οι οικονομικοί δεσμοί ανάμεσα στα μικρασιατικά 
παράλια  και τα νησιά του Α ρχιπελάγους, κυρίως μάλιστα τα ευρισκόμενα 
πλησίον των παραλίω ν260. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, σχηματί- 
σθηκαν κοινότητες νησιωτών στα εδάφη της δυτικής Μ ικράς Ασίας. Διά 
βραχέων, σε δ ιάφ ορα τεκμήρια αναφέρονται261: Ναξιοπες, Χιώτες, Ικαριώ- 
τες, Μ υκονιάτες, Ανδριώτες, Τηνιακοί, Κυθήριοι, Λέσβιοι, Παριανοί κ.ά. 
στον καζά Σμύρνης (Izm ir) ' Χκύτες, Σαμιώτες, Παριανοί, Ναξιοπες, Κυθή- 
ριοι, Ανδριώτες, Ικαριοπες κ.ά. στον καζά Βούρλων (U rla )' Χιοπες, Α έρι
οι, Καλύμνιοι κ.ά. στον καζά Τσεσμέ ( t y s m e ) '  Χιοπες, Λέσβιοι, Κύθνιοι 
κ.ά. στον καζά Φ ώκαιας (F o g a )' Κρητικοί, Ανδριοπες, Δωδεκανησιοι, Σ α
μιώτες, Κυθήριοι κ.ά. στον καζά Α ϊδινίου (A y d in )' Σαμιώτες, Χιώτες, Λή- 
μνιοι, Κρητικοί, Δωδεκανήσιοι κ.ά. στον καζά Σωκίων (S o k e ) ' Δωδεκανή- 
σιοι, Καρυστινοί κ.ά. στον καζά Τσινέ ( Q n e ) '  Λέσβιοι κ.ά. στον καζά Μα-

260. Charles de Scherzer, ά π ., σ . 53* Σωτήρης Γερακουδης, Η ιστορία της Θάσου, Θ εσ 
σαλονίκη 1986, σ. 81* Παντ. Κοντογιάννης, Γεωγραφία, σ. 330* Χ ρ . Σολομιονίδης, «Ηπειρώ - 

τες στη Σμύρνη», Ηπειρωτική Εστία, έτος Α  ' ,  τχ. 3, Ιούλιος 1952, σ . 242-244.
261. Σ ία  Αναγνωστοπουλου, ά π ., σ . 110, 219 ,231 . 614-645* Χ ρ . Σολδάτος. ά π ., σ . 33-35* 

Ν . Μ ηλιώρης, Τα Βονρλ,ά, σ. 43, 87, 92* ο ίδ ιος. Μικρασιατικές επιφυλλίδες, σ. 57,59-60* Ν . 

Κεφ αλληνιάδης, Παράξενες ιστορίες στο Αιγαίο (17ος-20ός αιώνας), Αθήνα 1987, σ . 176, 
180* ο ίδ ιος, Μνήμες από. την Ανατολή, Αθήνα 1988, σ . 51-59* Ελένη Ισηγόνη — Μ αργαρίτα 
Ισηγόνη, Η οικογένεια Μιχαλάκη Ισιγγόνη της Σμύρνης (Σμύρνη - Αθήνα - Αίγυπτος - Ινδίες 
- Λονδίνο - Αθήνα 1831-1995), Αθήνα 1995, σ . 15* Εμ μ . Π . Καλλίγερος, Οι Κυθήριοι της 
Σμύρνης και οι χαμένες πατρίδες, Αθήνα 1993, σ . 6-7, 16-17* Παντ. Κοντογιάννης, Η ελληνι- 
κότης, σ. 25, 75, 92* Γεώ ργιος Χονδρονίκης (Μ ενεκρά της). Η επαρχία της Περγάμου περί- 
γραφομένη από Ιστορικής, Αρχαιολογικής, Τοπογραφικής, Κοινοτικής, Εκπαιδευτικής, Κοι
νωνικής, Γΐωργικής και Εμπορικής απόψεως εν περιλήψει από των αρχαιοτάτων χρόνων μέ
χρι του διωγμού, Β ιβλίο  ν τρίτον εν Μ υτιλήνη 1915, σ . 67, 74, 78, 80* Γ. Μουτάφης, «Σάμιοι 
υπήκοοι κα ι επ ιστασίες στη Μ ικρά Α σ ία  κατά την ηγεμονική περίοδο» ,Σαμιακές Μελέτες, 
τόμ. 1 (1993-1994), σ . 167* Ν ίκη Π απαηλιάκη, ά π ., σ. 21-25, 41* Κ . Μ . Σταματόπουλος, 

«Στο ιχεία  από την ιστορία των ελληνικώ ν χωριοίν στις εκβολές του Μ αιάνδρου: ο τόπος κα ι 

ο ι άνθρωποι», Β ' Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Η πολιτική 
ιστορία και η πολιτιστική δημιουργία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από την Κλασσική 
Αρχαιότητα ως τον αιώνα μας, Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου 1992, Θ εσσαλονίκη 1994, σ . 
77-78, 91* Κ . Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά, σ . 247, **

** ,
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γνήσιας (M a n isa )' Λέσβιοι, Χιώτες κ.ά. στον καζά Περγάμου (B e rg a m a )'  

Χιώτες, Λέσβιοι κ.ά. στους καζάδες Αϊβαλιού και Εντρεμίτ (A y v a lik  και 
E d rem it)- Λέσβιοι, Ροδίτες κ.ά. στον καζά Κασαμπά (K a sa b a )' Κώες, Ροδί
τες κ.ά. στον καζά Μίλας (M ila s)' Κρητικοί, Δωδεκανήσιοι κ.ά. στον καζά 
Μοΰγλα (M u g la ) ' Λέσβιοι κ.ά. στον καζά Μπάλυα (B a lya )' Λέσβιοι, 
Ίμβριοι, Τενέδιοι, Σαμοθρακίτες, Θασίτες κ.ά. στο ανεξάρτητο σαντζάκι 
Μ πίγα (B iga) ' Κρητικοί, Κώες, Ροδίτες, Χιώτες κ.ά. στον καζά Ερντέκ 
(E rdek, Αρτάκη)* τέλος, Καστελλοριζίτες εγκαταστημένοι σε ιδιαίτερους 
οικισμούς στην απέναντι ενδοχο3ρα (Μ ύ ρ α  600 κάτοικοι, Ε λμα?.ή  250 κάτ., 
Α ν τ ίφ ε? 1 ο ς  250 κάτ. και Φ ο ίν ικ α ς  600 κάτ.* επισημαίνονται επίσης οι οικι
σμοί Κ α λ α μ ά κ ι , Τ ρ ίσ το μ η  και Κ ά κ α β α ). Ακόμη, συμπληρωματικές πληρο
φορίες αντλούνται από διάφορα δημοτολόγια και μητρώα αρρένων. Έ τσ ι, 
από μία πρώτη επεξεργασία δεδομένων του είδους, προκύπτει εγκατάστα
ση Κυκλαδιτών στα αστικά κέντρα της οθωμανικής επικράτειας και εν γέ- 
νει στα εδάφη της δυτικής Μ ικράς Ασίας (στοιχεία προερχόμενα από Κύ
θνο,- Σέριφο, Σίφνο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Μήλο, Κίμωλο και Ί ο ) 262. Ε π ι
προσθέτους, από την ίδια πηγή διαπιστώνεται επίσης εκροή προς την Α ίγυ
πτο263 264 265 266, στην οποία, καθοκ γνωρίζουμε, συγκεντροοθηκε σταδιακούς, από τη 
δεκαετία του 1830 κυρίοκ, ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής διασπο- 
ράς26\  Βέβαια, από διάφορα τεκμήρια πιστοποιούνται και παλαιότερες 
εγκαταστάσεις, περιωρισμένης, καθώς φαίνεται, έκτασης26". Πάντο^ς, η ελ
ληνική παρουσία στην Αίγυπτο κατέστη πράγματι αισθητή από την περ ίο 
δο διάνοιξης της διώρυγας του Σουέζ (1859-1869), οπότε οι νεοαφιχθέντες 
εντάχθηκαν στις εργασίες κατασκευής, ο:>ς ειδικευμένοι ή ανειδίκευτοι ερ- 
γάτες- . Θα πρεπει να σημειοασουμε οτι στη συγκεκριμένη μεταναστευτική

262. ΔΚ, ό.π. · ΚΔΚ, ό.π. * ΔΣ, ό.π. · ΔΣΙ, Δημοτολόγιον 'Απολλωνίας Σίφνου 1914· ΚΑΣ, 
Δημοτολόγιον Αρτεμώνος Σίφνον 1914· αυτ., Μητρώον Αρρένων τής Κοινότητος 
Άρτεμώνος τοϋ Νομοϋ Κυκλάδων, περιλαμβάνον τους γεννηθέντας κατά τά έτη 1854- 
1934· ΚΣ, ό.π. · ΚΦ, ό.π. ■ ΔΜ(Π), ό.π. · ΚΚ, ό.π. ■ ΔΙ, ό.π.

263.  Αυτ.
264. Ι.Κ. Χασκύτης, ό.π., σ. 89-90* Κ. Τσουκαλάς, ό.π., σ. 300.
265. Γ.Ι. Κηπιάδης, Έλληνες εν Αιγύπτω ή συγχρόνου Ελληνισμού εγκατάστασις και κα- 

θιόρύματα εθνικά 1766-1892, εν Αλεξανδρεία 1892, σ. 15* Ι.Μ. Χατζηφοπης, Αλεξάνδρεια. 
Οι όνο αιώνες τον νεοτέρον Ελληνισμού (19ος-20ός αιώνες), Αθήνα 1999, σ.64.

266. Γ.Λ. Αρβανιτάχης, Γεωγραφία της Αίγυπτου. Φυσική, Πολιτική, Οικονομική και 
Ιστορική, Αλεξάνδρεια 1926, σ. 160-161* I. Λαμπρίδης, Ο εν Αιγύπτω σύγχρονος ελληνισμός. 
Μελέτη πολιτική, εν Αθήναις 1904, σ. 70, 96-137.
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ομάδα συγκαταλέγονταν αρκετοί Κασιώτες (όπως και άλλοι Δωδεκανήσι- 
οι), οι οποίοι αργότερα, το 1898, μετακινήθηκαν στη Μοζαμβίκη, όπου 
απορροφήθηκαν στην κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου· στη δ ιάρ
κεια  του 20ού αιώ να προσετέθησαν και άλλοι, σχηματίζοντας, από κοινού 
με τους παλαιοτέρους, την κοινότητα Κασιιυτιυν της Μ πέιρα267. Σε σχέση, 
και πάλι, με την Αίγυπτο, σημειώνουμε με έμφαση τη σταδιακή αύξηση του 
ελληνικού στοιχείου: γ ια  τη δεκαετία  του 1840 γίνεται λόγος περί 6.000 
ατόμων, εκ των οποίων τα 3.500 προέρχονταν από οθωμανικές περιοχές26*· 
στο δεύτερο ήμισυ του ιδίου αιώνα, και συγκεκριμένα το 1882, σε παράλ
ληλα τεκμήρια αναγράφεται το μέγεθος τω ν  37.000 περίπου ατόμων269. 
Ό σ ον  αφορά στον τόπο καταγιογής, σε πηγές χρονολογούμενες στον 19ο 
και στις αρχές του 20ού αιώνα, εκτός της Κάσου, αναφέρονται και έτερα 
νησιά27": Ρόδος, Κάλυμνος, Λέρος, Νίσυρος, Σύμη, Καστελλόριζο, Κρήτη, 
Κύθηρα, Κάρυστος, Σέριφος, Σίφνος, Αμοργός, Ίμβρος, Αγιος Ευστρά
τιος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Αέσβος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά κ.ά. Ακόμη, ανι- 
χνεύονται επίσης πολυάριθμοι Μ ικρασιάτες, από εποχές προγενέστερες 
της προσφυγικής εισροής του 1922 (ή, έστω, των αιματηρών γεγονότων του 
1914-1918 στην περιοχή της Φιυκαιας κυρίως)271: ήδη το 1905 ιδρύθηκε στο

267. Μίνος Κομνηνός, Οι Κασιώτες της Μπάρας 1895-1975. Ογδόντα χρόνια προόδου 
και δημιουργίας των Κασιωτών της Αφρικής, Ρόδος 1993, σ. 17-18.

268. Geographic Universelle ott Description de Toutes les Parties du Monde par Malte-Bnm, 
Παρίσι 1841, σ. 474* Ευθ. Θ. Σουλογιάννης, Η θέση των ΕΙΛήνων στην Αίγυπτο, Αθήνα 1999, 
σ. 51-55.

269. Ιωάννης Δ. Πετρίδης, Α^υπτος-Ελλάς 1800-1933, ΑΟήναι 1933, σ. 37* Ευθ. Θ. Σου- 
λογιάννης, ό.π., σ. 51-55* Ι.Κ. Χασκυτης, ό.π., σ. 94.

270. Ι.Μ. Χατζηφώτης, ό.π., σ. 148, 446-455* ο ίδιος, «Η ροδιακή παροικία στην Αλε
ξάνδρεια», Ρόδος 2400. Διεθνές Συνέδριο 1993, Εταιρεία Ροδιακιόν Μελετών, Ρόδος 1994, 
σ. 347-355* Ευθ. Θ. Σουλογιάννης, ό.π., σ. 41, 69-70* Γ. Μουτάφης, «Η παρουσία Σαμιων στη 
Μικρά Ασία και την Αίγυπτο κατά την ηγεμονική περίοδο 1875-1912: κίνητρα και κατα
στάσεις», Πρακτικά Συνεδρίου «ΗΣάμος από τα βυζαπινά χρόνια μέχρι σήμερα», τόμ. 2, 
Αθήνα 1998, σ. 97-128 και κυρίως σ. 121-126* Θεόδ. Μπελίτσος, Τα κοινοτικά σχολεία, σ. 
44-45, 75, 119* Ε. Βαρδαμίδης, ό.π., σ. 179 κ.ε.* Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 247* 
Γιάννης Μαρκάκης, Έλΐ.ηνες στη μαύρη Αφρική 1890-1990, Αθήνα 1998, σ. 53* Ιω. Γιάννος, 
ό.π., σ. 98* εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 69* αυτ., κείμενο IV. υποσημ. 56 και κείμενο V, υπο- 
σημ. 58, 59.

271. Φάνης Ν. Κλεάνθης, Η ελληνική Σμύρνη, Αθήνα 1996, σ. 159-171* F. Sartiaux, ό.π., 
σ. 151-179* George Horton, Η μάστιγα της Δύσης, Αθήνα 1993, σ. 50-58. Ας σημειωθεί ότι 
μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 1914, εξαιτίας των γεγονότων, 274.287 άτομα κατέφυγαν
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Κάιρο παράρτημα του μικρασιατικού συλλόγου «Η Ανατολή», με έδρα την 
Αθήνα272, αργότερα, το 1913, συγκροτήθηκε στην Α λεξάνδρεια ο «Σύνδε
σμος Ελλήνων Μικρασιατών “Η Ιωνία”», μετονομασθείς εν συνεχεία, το 
1918, σε «Μικρασιατικό Σύνδεσμο»273. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συ
γκεκριμένη μικρασιατική διασπορά συνδέεται (και ερμηνεύεται), εν πολ- 
λοίς, με οικονομικούς όρους, παρά με τις πολιτικές-πολεμικές συγκυρίες. 
Εξάλλου, καθώς είναι γνοοστό, Μ ικρασιάτες (οι επονομαζόμενοι «τσιγα- 
ράδες») δραστηριοποιήθηκαν στην καλλιέργεια και το εμπόριο του κα
πνού, από τις αρχές ήδη του 20ού αιώνα στα ενδότερα της Αφρικής* η δρα
στηριότητα του είδους θα σημειώσει μεγαλύτερη διάδοση στην περιοχή με
τά το 1922, με την έλευση των προσφύγων274. Στην ίδια γειυγραφική ζώνη, 
δηλαδή νοτίως της Αιγύπτου, εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, και μεταναστευ- 
τικές ομάδες καταγόμενες από νησιά* αναφέρουμε μερικά εξ αυτών: Κρή
τη, Δωδεκάνησα, Σάμος, Αέσβος, Αήμνος, Κεφαλονιά, Ιθάκη κ.ά.275. Τέλος, 
όντας προς το πέρας της συγκεκριμένης παραγράφου, συμπληροίνουμε την 
εικόνα, σημεκυνοντας τούτο: ένα μέρος της ελληνικής διασποράς κατευ- 
θύνθηκε προς υπερπόντιες χώρες (19.870 Ελλαδίτες στο διάστημα 1821- 
1900)* σε ό,τι αφορά δε ιδιαιτέρως στους νησιο5τες, στο παρόν βιβλίο εξε
τάζεται συνοπτικούς, κατωτέρου, η περίπτο^ση των Ικαριωτών, αν και δεν 
αποτελούν το μοναδικό παράδειγμα του είδους276.

(«έξετοπίσθησαν» σύμφωνα με έγγραφο του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικούν) στην 
Ελλάδα. Σχετικούς: Υπουργείο Εξωτερικοίν, 1919-1940. Ελληνικά διπλωματικά έγγραφα, 
τόμ. Γ \  Αθήνα 1999, σ. 284* Μ. Llewellyn Smith, ό.π., σ. 81-83.

272. Κανονισμός του εν Λ Θήναις Συλλόγου των Μικρασιατών «της Ανατολής», εν Αθήναις 
1892' Ξενοφάνης, τόμ. 2, τχ. 8, Μάιος 1905, σ. 337-342* Ευθύμιος Θ. Σουλογιάννης, «Ελλη
νικός Μικρασιατικός Σύλλογος στην Αίγυπτο (1905 κ.εξ.)», Μικρασιατικά Χρονικά, τόμ. 19 
(1995), σ. 99-107.

273. I. Μ. Χατζηφοπης, ό.π., σ. 101.
274. Γιάννης Μαρκάκης, ό.π., σ. 86* Βαγγέλης Μάντζαρης, Οι Έλληνες εργάτες στη Νό

τια Αφρική 1890-1930, Αθήνα 1995, σ. 43.
275. Μιχ. Χιοπης, «Η καρπαθιακή κοινότητα του Σουδάν», Καρπαθιακαί Μελέται, τόμ. 

3 (1984), σ. 331-339* Γιάνης Μαρκάκης, ό.π., σ. 86* Βαγγέλης Μάντζαρης, Έλληνες εργάτες, 
ο. 43.

276. Αγλαΐα Καλαματιανού, Τα χαρακτηριστικά των παλιννοστησάντων της περιόδου 
1986-1993. Στατιστικές από τα πιστοποιητικά μετοικεσίας, Αθήνα 2001, σ. 14* Στ. Τσοτσο- 
ρός, ό.π., σ. 51, 77* Σ.Δ. ΓΙετμεζάς, Δημογραφία, σ. 48* Ι.Κ. Χασιώτης, ό.π., ο. 91-94* Κ. 
Τσουκαλάς, ό.π., σ. 147-159* Χρ. Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη, σ. 35* εδώ στο κείμενο IV, 
υποσημ. 56. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ακόλουθη μονογραφία: John Yiannakis, ν\
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Η εισροή των μικρασιατών πρόσφυγαν, στην Ελλάδα, υπήρξε απόρ
ροια  της μακροχρόνιας πολεμικής αναταραχής και ακολούθους της συντρι
βής του ελληνικού μετώπου (ανακωχή Μουδανιο5ν, 1/10/1922), συνεπώς 
και του ελληνικού εθνικισμού, δηλαδή της Μ εγάλης Ιδέας, στον χώρο της 
Μ ικρός Α σίας277. Το προσφυγικό ρεύμα εξελίχθηκε σε δύο φάσεις: στην 
πρώτη περικλείονται οι πρώιμες αφίξεις, έως την τελική κατάρρευση του 
μετώπου (151.892 άτομα, κατά την απογραφή του 1928)* στη δεύτερη εμπε-

Megisti in the Antipodes. Castellorizian migration and settlement to IV.A. 1890-1990\ έκδ. 
Hesperian Press (W. Australia) 1996, κυρίως σ. 46-99, 133-159.

277. Άγγελος Τσουλούφης, Η ανταλλαγή ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών και η 
εκτίμηση των εκατέρωθεν εγκαταλειφθεισών περιουσιών, Αθήνα 1989, σ. 35, 48-49* Γιάννης 
Γιανουλόπουλος, «Η ευγενής μας τύφλ.ωσις». Εξωτερική πολιτική και «Εθνικά θέματα». Από 
την ήττα του 1897 έως τη Μικρασιατική καταστροφή, Αθήνα 1999, σ. 297-316* Αλκής Ρήγος, 
Τα κρίσιμα χρόνια, τόμ. Α \  1922-1935, Αθήνα 1995, σ. 17-21, 33-34* Κ. Τσουκαλάς, Η ελ
ληνική τραγωδία. Από την απελευθέρωση ως τους συ ταγματάρχες, Αθήνα 1981, σ. 25* Jean 
Meynaud — Π. Μερλόπουλος — Γ. Νοταράς, Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, τόμ. Α \  
1946-1965, Αθήνα 2002, σ. 35* Χρ. Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι 
μεταβολές της ελληνικής οικονομίας», Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιο)να, επιμ. Χρ. Χα
τζή ιιυσήφ, τόμ. Β ' , μέρος 1, Μεσοπόλεμος, Αθήνα 2002, σ. 10* Αντιυνης Λιάκος. Εργασία 
και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση 
των κοινωνικών θεσμών, Αθήνα 1993, σ. 31-32* Mark Mazowcr, Η Ελλάδα και η οικονομική 
κρίση του Μεσοπολέμου, Αθήνα 2002, σ. 57* Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση, σ. 124* Σπ. Τζόκας, 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εγχείρημα του αστικού εκσυγχρονισμού 1928-1930. Η οικο
δόμηση του αστικού κράτους, Αθήνα 2002, σ. 25-28* Νίκος Ψυρουκης, Η Μικρασιατική κα
ταστροφή. Η Εγγύς Ανατολή μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1918-1923, Αθήνα 41974, 
σ. 185* Κιύστας Χατζηαντωνίου, Μικρά Ασία. Ο απελευθερωτικός αγώνας 1919-1922, Αθή
να 1994, κυρίως σ. 387-409* Μ. Llewellyn Smith, ό.π., σ. 36-64, 494-539* Αιολ.ικά Γράμματα, 
χρόνος ΙΒ , τχ. 69-70. Μάης-Αυγ. 1982, Αφιέρωμα στη Μικρασιατική καταστροφή' Λ. Κα
μάρι νοί», ό.π., σ. 28* Γκύργος Πρεβελάκης, Γεωπολιτική της Ελλάδας, Αθήνα 1998, σ. 109* 
Δημήτρης Χαραλάμπης, Στρατός και Πολιτική εξουσία: Η δομή της εξουσίας στη μετεμφυ- 
λιακή Ελλάδα, Αθήνα 1985, σ. 23, 50* Λύσανδρος Παπανικολάου, Η αστικοδημοκρατική 
επανάσταση στην Ελλάδα, Αθήνα 1995, σ. 112-113, 135-167* Γ. Μηλιός, ό.π., σ. 396. Από τις 
υπάρχουσες σχετικές πηγές, επισημαίνουμε κάποια απομνημονεύματα - ημερολόγια: Ιωάν
νης Γ. Μεντζάλης, Ενθύμιον Πολέμου εκστρατείας Μικράς Ασίας από 1919 έως 1922, Αθή
να 1994* Ιωάννης Γιαλιράκης, Αναμνήσεις από την Μικρασιατική Εκστρατεία, Αθήνα 1985* 
Χαράλαμπος Δ. Τριανταφυλλίδης, Η Μικρασιατική Εκστρατεία και το Ημερολόγιον ενός 
οπλίτου (Μικρασιατικόν Οροπέδιον - Αλμυρά Έρημος - Σαγγάριος - Αίτια της καταστροφής 
τουΑυγούστου 1922), τόμ. A * -Β ' , Αθήνα 1984. Επίσης: Χρ. Εμ. Αγγελομάτης,Λ'ρον/χόνμε- 
γάλης τραγωδίας (Το έπος της Μικράς Ασίας), Αθήνα 21971 και η σχετική με το θέμα βι
βλιογραφία, Παύλος Χατζήμωυσής, Βιβλιογραφία 1919-1978. Μικρασιατική εκστρατεία - 
ήττα, προσφυγιά, Αθήνα 1981. η . .
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ριέχεται ο κύριος όγκος των προσφύγων, μετά την ήττα και την υπογραφή 
σύμβασης αμοιβαίας ανταλλαγής των πληθυσμών, την 30ή Ιανουάριου 1923 
(1.069.957 άτομα, με βάση την ίδια πηγή)27*. Τα πρώτα διαθέσιμα ποσοτικά 
στοιχεία αντλούνται από ειδική απογραφή προσφύγιυν, διενεργηθείσα τον 
Απρίλιο του 1923* τα δεδομένα του τεκμηρίου παρατίθενται αναλυτικούς, 
κατά πληθυσμιακή συγκέντρωση279. Πόντιος, το σύνολο των προσφύγων, 
στο συγκεκριμένο τεκμήριο, υπολογίζεται σε 786.431, 351.313 άρρενες και 
435.118 θήλεις280. Εδώ, ας επισημανθεί ότι ανεξάρτητα από τον βαθμό αξιο
πιστίας των ανωτέρω μεγεθών, παρατηρείται πως δεσπόζει ο αριθμός γυ
ναικών, κάτι το οποίο ισχύει εν γένει στους προσφυγικούς πληθυσμούς281. 
Από μία άλλη άποψη όμως, η απογραφή του 1928 κατέληξε σε ένα σαφο5ς 
μεγαλύτερο συνολικό μέγεθος (1.221.849 άτομα, 582.418 άρρενες έναντι 
632.431 θηλέων* οχ προς την κατά φύλο σύνθεση ενισχύεται η ανωτέρω 
επισήμανση)282. Πάντως, τα στοιχεία αυτής της απογραφής προτιμώνται εν 
γένει από τη σύγχρονη έρευνα283, προφανώς ο̂ ς περισσότερο αξιόπιστα, για

278. Αγγελος Τσουλουφης, ό.π., σ. 35* Υπουργείον Εξοπερικούν / Τμήμα Κοινοονίας των 
Εθνούν, Σύμβασις περί απαλλαγής tojv ελληνικοί και τούρκικοjv  πληθυσμών (Υπογραφείσα 
ενλωζάννη τη 30 Ιανουάριου 1923), εν Αθήναις 1923* Γκύργος Δεληγιάννης, Η ανταλλαγή 
tojv πληθυσμών και η εγκατάσταση tojv ελλήνων προσφύγων της Καππαδοκίας στη Μακε
δονία, Αθήνα 1997, σ. 11-13, 27* Γιάννης Γιανουλόπουλος, ό.π., σ. 303,308* Δ. Κιτσίκης, ό.π., 
σ. 261-271* Μ. Νικολινάκος, ό.π., σ. 41* Eustache Sorocos, La morphologic sociale da Piree a 
(ravers son evolution, Αθήνα 1985, σ. 122-125* A. Ρήγος, ό.π., σ. 65-80* Κ. Τσουκαλάς, ό.π., σ. 
26* Θάνος Βερέμης, Οικονομία και Δικτατορία. Η συγκυρία 1925-1926, Αθήνα 1982, σ. 54- 
55* Νικ. Κατσουλης, Το εποικιστικόν έργον του υπουργείον Γεωργίας, Αθήναι 1938, σ. 7-10* 
Ε. I. Τσουδερός, Η αποζημίωσις tojv ανταλλαξίμων, Αθήναι 1927, σ. 13-25* Αθ. Πρωτονο
τάριος, Το προσφυγικόν πρόβλημα από ιστορικής, νομικής και κρατικής απόψεοις, Αθήναι 
1929, σ. 35-58* Η ιστορία της Ελ)Λδος, Αι αγορεύσεις, ό.π., τόμ. Σ Τ ', Αθήναι 1958, σ. 437, 
τόμ. Ζ ',  Αθήναι 1959, σ. 95-98, 233-239, 314-323 και τόμ. Η ',  Αθήναι 1959, σ. 72-75* Γενι
κή Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1930, σ. 39.

279. Βασίλειον της Ελλάδος, Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως - Τμήμα 
Στατιστικής, Απογραφή προσφύγων διενεργηθείσα κατ’ Απρίλιον 1923. Αριθμός προσφχύγων 
κυρο)θείς διά του 18 Οκτωβρίου 1923 Β. Διατάγματος, εν Αθήναις 1923.

280. Αντ., σ. θ '.
281. Κ. Κόμης, Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας, σ. 125.
282. Στατιστική επετηρίς, 1930, ό.π., σ. 39, 50 (πβ. προηγ. υποσημ.).
283. Ενδεικτικούς: Ε. Kolodny, La population, σ. 205* Βίκα Δ. Γκιζελή, Κοινωνικοί μετα

σχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα (1920-1930), Αθήνα 
1984, σ. 175* Μαργαρίτα Δρίτσα, Βιομηχανία και τράπεζες στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, 
Αθήνα 1990, σ. 59,290* η ίδια, «Πρόσφυγες και εκβιομηχάνιση», Ελευθέριος Βενιζέλος. Κοι-
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τους κάτωθι λόγους: εκ των πραγμάτων, η πρώτη απογραφή, του 1923, αδυ
νατεί να π ερ ιγρ ά φ ει τη συνολική (οριστική) εγκατάσταση, όντας σύγχρονη 
της διαδικασίας περαίω σης των προσφύγων, και μάλιστα μέσω λοιμοκα
θαρτηρίων, ό π ο χ  αυτά του Αγίου Γειυργίου Σαλαμίνας και της Μ ακρονή
σου, στην ελληνική ενδοχώρα* επιπλέον, καθιός γνωρίζουμε, στο διάστημα 
που μεσολάβησε, έως το 1928, οι πρόσφυγες σημείωσαν εκτεταμένες πε
ραιτέρω  μετακινήσεις (προς άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας και 
αργότερα προς την Αμερική, την Αίγυπτο κ.ά.), εξέλιξη η οποία  ενυπάρχει, 
βέβαια, στα δεδομένα  της δεύτερης απογραφής2Μ. Κατόπιν τούτου, κρίνε- 
ται εύλογο να συνεχίσουμε με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου τεκμηρί
ου, παραθέτοντας, κατ’ αρχάς, την κατανομή με βάση τη χώρα (ή διοικητι
κή περ ιφ έρεια) προέλευσης των προσφύγων2*15:

Χιυρες - Διοικητικές 
Περιφέρειες

Αριθ. προσφύγων 
προ του 1922

Αριθ. προσφύγων 
μετά το 1922

Αριθ. προσφύγων 
Σύνολο

Μικρά Ασία 37.728 589.226 626.954
Θράκη 27.057 229.578 256.635
Πόντος 17.528 164.641 182.169
Βουλγαρία 20.977 28.050 49.027
Καύκασος 32.421 14.670 47.091
Κωνσταντινούπολη 4.109 35.349 38.458
Ρωσία 5.214 6.221 11.435
Σερβία 4.611 1.446 6.057
Αλβανία 1.600 898 2.498
Δωδεκάνησα 355 383 738
Ρουμανία 266 456 722
Κύπρος 25 32 57
Αίγυπτος 1 7 8

Σύνολο 151.892 1.069.957 1.221.849

νωνία - Οικονομία - Π ολιτική στην εποχή τον, επιμ. θ .  Βερέμης — Γ. Γουλιμή, Αθήνα 1989, 
σ. 27-70* Α. Λιακός, ό.π., σ. 32.

284. Α. Διάκος, ό.π., σ. 32* Κοινωνία των Εθνών, / /  εγκατάσταση των προσφύγων στην 
Είλάόα. Γενεύη 1926, Αθήνα 1997, σ. 23* Henry Morgenthau, Η  αποστολή μου στην Ελλά- 
δα. 1922 -  Το έπος της εγκατάστασης, Αθήνα 1994, σ. 126* Μ. Μαραβελάκης — Α. Βακα- 
λάπουλος, Οι προσφ υγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1993, 
σ. 28,55, 92,95, 137, 221, 376.

285. Στατιστική Επετηρίς, 1930, σ. 41* Α.Α. Πάλλης, «Φυλετικές μεταναστεύσεις στα 
Βαλκάνια και διωγμοί του Ελληνισμού (1912-1924)», Δελτίο  Κέντρου Μ ικρασιατικών Σπου
δών, τόμ. 1 (1977), κυρίως σ. 78-79* Βίκα Δ. Γκιζελή, ό.π., σ. 175* Μ. Mazower, ό.π., σ. 67.
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Εν πρόποις, παρατηρείται κοις  η συντριπτική πλειοψηφία των προσφυ
γιάν προερχόταν από οθωμανικές περιοχές (το 90,37% του συνόλου). Α κό
μη, αναλογικούς αξιοσημείοπη υπήρξε η συμμετοχή των προερχομένων από 
τη Βουλγαρία (το 4%) αλλά και τον Καύκασο (το 3,85%), επίσης περιοχή 
με εκτεταμένες πολεμικές συγκρούσεις (αρμενοτουρκικός πόλεμος κ.ά.)2Χ6. 
Ειδικούς, όμως, σε ό,τι αφορά στους πρόσφυγες εκ Ρουσίας (το 0,9%), η 
ύπαρξή τους αποτελεί απόρροια τοον πιέσεων που αντιμετώπισε η ελληνι
κή κοινότητα από τη ρουσική εξουσία, στον τόπο προέλευσης (βλ. Ε πανά
σταση του 1917)286 287. Σε ένα άλλο επίπεδο τούρα, το 61% τουν προσφύγων 
εγκαταστάθηκε στη Μ ακεδονία και στην ελληνική Θράκη, όπου εάν λάβει 
κανείς υπόψη το δημογραφικό εύρος του αυτόχθονος (κυρίως του μη ελλη
νόφωνου) πληθυσμού, συντελέσθηκε μεταβολή στη δημογραφική-εθνική 
σύνθεση288 289. Ανάλογες μεταμορφώσεις σημεκύθηκαν και στο οικιστικό κα
θεστώς, δεδομένου ότι η εισροή ενός αξιοσημείουτου πληθυσμιακού κεφα
λαίου οδήγησε εσπευσμένους σε επέκταση τοτν αστικών κέντροτν (συγκατα
λέγεται η Αθήνα, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του 
τύπου) αλλά και σε πολλαπλασιασμό των ο ικ ισ μ ο ί της αγροτικής ενδοχώ-

/  /  /  /  *>χορας, με αντίστοιχα οικονομικά και κοινωνικά παρεπόμενα .

286. Ι.Κ. Χασιώτης (επιμ.), Οι ΈΙΛηνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Μετοι
κεσίες και εκτοπισμοί. Οργάνωση και Ιδεολογία, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 259-290.

287. Αυτ., σ. 291-351* Βλάσης Αγτζίδης, Παρενξείνιος Διασπορά. Οι ελληνικές εγκατα
στάσεις στις βορειοανατολικές περιοχές του Ευξείνου Πόντου, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 211- 
242* Κώστας Τσαλαχοΰρης, Ο ΕΪΧηνισμός της Σοβιετικής Ένωσης 1750-1939, Αθήνα χ.χ.ε., 
σ. 72-97.

288. Στατιστική επετηρίς, 1930, σ. 39* Α. Λιάκος, ό.π., σ. 33* Λίλα Λεοντίδου, Πόλεις της 
σιο^ής. Εργατικός εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940, Αθήνα 1989, σ. 162* 
Μ. Mazower, ό.π., σ. 72-73* Γ. Μηλιάς, ό.π., σ. 400, 431-447* Έλσα Κοντογκυργη, «Αγροτι
κές προσφυγικές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία: 1923-1930», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατι
κών Σπουδών, τόμ. 9 (1992), σ. 46-59* Α. Καμαρινου, ό.π., σ. 28-29. Μία ενδιαφέρουσα μο
νογραφία: Ευστάθιος Πελαγίδης, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δ υτική Μακεδονία 
(1923-1930), Θεσσαλονίκη 1994, με διάσπαρτες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, επισημαί- 
νεται μία σημαντική πηγή: Μ. Μαραβελάκης — Α. Βακαλόπουλος, Οι προσφυγικές εγκα
ταστάσεις.

289. Βίκα Δ. Γκιζελή, ό.π., σ. 154 κ.ε.* η ίδια, «Η νεοελληνική πόλη του μεσοπολέμου. 
Κοινωνικοί και πολεοδομικοί μετασχηματισμοί πριν και μετά τη Μικρασιατική καταστρο- 
Φ\»> Αρχαιολογία, τχ. 65, Δεκ. 1997, σ. 42-49* Α. Λιάκος, ό.π., σ. 34-42* Αλέκα Καραδήμου- 
Γερολύμπου — Κική Καυκούλα -  Νίκος Καλογήρου — Νίκος Παπαμίχος — Βίλμα Χα- 
στάογλου, «Πόλη και πολεοδομία στη Βόρειο Ελλάδα μετά το 1912», Πρακτικά του Διε
θνούς Συμποσίου Ιστορίας «Νεοε)1ηνική πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κρά-
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Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στον 
νησιωτικό χό3ρο, που αποτελεί και το αντικείμενό μας εδ ώ . Κατ’ αρχάς, 
από δ ιάφ ορες πηγές διαπιστώνεται η ύπαρξη πρώιμων εισροών, προ του 
1922: είνα ι χαρακτηριστικό ότι πρόσφυγες με προέλευση το Αϊβαλί αφί- 
χθησαν στη Ν άξο από το 19112νο* την ίδια εποχή, Ν αξιοπες εγκαταστημένοι 
στα Βουρλά άρχισαν να  «παλιννοστούν» (με ή χωρίς εισαγωγικά) στον τό-

τος», Αθήνα 26-28 Σεπτ. 1984 καί Ερμου πόλη 29-30 Σεπτ. 1984, τόμ. Β ' , Αθήνα 1985, σ. 397- 
421* Κατερίνα Κοτσαλή-Παπαδημητρίου, «Μόλυβος: Η αναβίωση μιας μικρής πόλης», Η 
Νεοελληνική Πόλη, επιμ. Γκυ Μπουρξέλ, Αθήνα 1989, σ. 221-234* Λ. Αεοντίδου, ό.π., κυρίιυς 
σ. 151-253' Γιιυργος Λαμψίδης, Οι πρόσφυγες του 1922. Η προσφορά τους στην ανάπτυξη 
της χώρας, Θεσσαλονίκη 21989, σ. 165-174* Γ. Σαρηγιάννης, «Η εξέλιξη της εμπορευματο- 
ποιήσεως της κατοικίας και η επίδρασή της στη μορφή της κατοικίας και της πόλεο)ς»,Λρχ/- 
τεκτονικά Θέματα, τόμ. 12 (1978), σ. 108-116* Γ. Βλάχος — Γ. Γιαννίτσαρης — Ε. Χατζη- 
κοιστας, «Η στέγαση των προσφυγιάν στην Αθήνα και τον Πειραιά στην περίοδο 1920-40. 
Προσφυγικές πολυκατοικίες», αυτ., σ. 117-124* Ευστάθιος Πελαγίδης, ό.π., σ. 51-135* Δημ. 
Κωνσταντάρας-Σταθαράς, Το Χρονικό της Νέας Ιωνίας 1924-1994, Νέα Ιωνία Μαγνησίας 
1994, σ. 13-171* Jacques Ancel, Macedoine. Son evolution contemporaine, Παρίσι 1930, σ. 
115-208* E.A. Χεκίμογλου, «Τόποι εγκαταστάσεως και κατοικίας τιον προσφυγών στη Θεσ
σαλονίκη», Β' Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικρός Ασίας, ό.π., σ. 149-173* 
Μανόλης Μαρμαράς, «Επιπτώσεις στην εντατική ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Αθήνας 
από την έλευση τιον Μικρασιατοίν προσφυγών», Επιστημονικό Συμπόσιο "Ο ξεριζωμός και 
η άλλη πατρίδα. Οι προσφνγουπόλεις στην ΕλλΑδα " (11 και 12 Απριλίου 1997), Αθήνα 1999, 
σ. 59-66* Regis Darques, Salonique an XXe siecle. De la cite ottomane a la metropole grecque, 
Παρίσι 2000, σ. 76-79, 84-88* Αλέκα Καραδήμου-Γερολύμπου, «Προσφυγική εγκατάσταση 
και ο ανασχεδιασμός των βορειοελλαδικών πόλεων, 1912-1940», Επιστημονικό Συμπόσιο, 
ό.π., σ. 89-118* η ίδια, «Πόλεις και ύπαιθρος. Μετασχηματισμοί και αναδιαρθρώσεις, στο 
πλαίσιο του εθνικού χο>ρου». Ιστορία της Ελλάδας, ό.π., τόμ. Β ’. μέρος 1, σ. 59-105* Γεώρ
γιος Παπαγεωργίου ν..ά., Αρχείο του Ποντιακού και Μικρασιατικού Πολιτισμού. Προσφυγι
κές εγκαταστάσεις στο δήμο Ανατολής, Ανατολή Ιιυαννίνων 2001, σ. 11-56* Ευγενία Μπουρ- 
νόβα, Από τις Νέες Κυδωνιές στο Δήμο Αιγάλ,εω. Η συγκρότηση μίας πόλ.ης στον 20ό αιώνα, 
Αθήνα 2002, σ. 26-54, 81-101* Σπ. Τζόκας, Καισαριανή. Η φυσιογ\>ωμία μιας πόλης, Αθήνα 
1998, σ. 125-179* Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Η οικονομική ανάπτυξις της βορείου Ελλά
δος από του 1912 έως σιμιερον, Αθήναι 1961, σ. 69-79*Βίλμα Χαστάογλου, «Η προσφυγική 
εγκατάσταση και ο βίαιος μετασχηματισμός του αστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη, 1922- 
1930», Επιστημονικό Συμπόσιο, ό.π., σ. 315-340* Μ. Mazower, ό.π., σ. 72-73* Henry 
Morgenthau, ό.π., σ. 85 κ.ε.* Χάρης Ν. Μπαμπούνης, «Μικρασιάτες πρόσφυγες στη Λαυρε- 
ωτική». Πρακτικά Β ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής (Καλύβια Αττικής 25-28 Οκτ. 
1985), Καλύβια 1986, σ. 295-350* Χάρης Κουτελάκης — Αμάντα Φώσκολου, Πειραιάς και 
Συνοικισμοί (Μαρτυρίες και Γεγονότα από τον 11ο αιώνα μέχρι σι)μέρα), Αθήνα 1991, διά
σπαρτες σχετικές πληροφορίες.

290. Ν. Κεφαλληνιάδης, Μνήμες, σ. 95.
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πο απώτερης καταγωγής τους291. Εν τοΰτοις, κάποιοι άλλοι Ναξιώτες, κι
νούμενοι εκ των υστέρων, λόγιο των συγκυριών κατέληξαν σε τόπους εκτός 
Νάξου (αναφέρεται η Κρήτη)292. Πάντως, τα νησιά τα οποία κείνται στην 
ανατολική πλευρά του Αρχιπελάγους, γ ια  ευνόητους λόγους, υπέστησαν το 
μεγαλύτερο μέρος της όλης επιβάρυνσης, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος 
σταθμός του προσφυγικού κύματος, κατά την περαίωσή του στην ελληνική 
επικράτεια293. Ό σον αφορά, όμως, στο εύρος της τελικής εγκατάστασης, 
παρά την ύπαρξη κάποιων προγενεστέρων αναλυτικών καταγραφών294, η 
πλήρης εικόνα παρέχεται από την απογραφή του 1928. Ωστόσο, εν συνε
χεία  παρατίθενται επίσης τα στοιχεία του 1923, γ ια  λόγους συγκριτικούς295:

Νομοί Αριθμός
προσφυγών

1923

Αριθμός
προσφυγιυν

1928

Συνολικός
πληθυσμός

1928

Αριθ. προσφ. 
1923:

Συν. πληθ. 1928

Αριθ. προσφ. 
1928:

Συν. πληθ. 1928

Ν. Εύβοιας 12.372 14.025 154.449 0,08 0,09
Ν. Ζακύνθου 2.506 436 40.492 0,06 0,01
Ν. Ηρακλείου 13.088 19.591 138.567 0,09 0,14
Ν. Κέρκυρας 15.978 2.149 106.251 0,15 0,02
Ν. Κεφαλονιάς 6.971 716 66.414 0,10 0,01
Ν. Κυκλάδιυν 18.850 4.782 129.702 0,14 0,04
Ν. Λασιθίου 1.316 1.719 68.167 0,02 0,02
Ν. Λέσβου 57.508 35.485 161.557 0,36 0,22
Ν. Ρέθυμνου 3.407 4.344 68.180 0,05 0,06
Ν. Σάμου 21.375 7.228 70.497 0,30 0,10
Ν. Χανίων 11.010 8.246 111.513 0,10 0,07
Ν. Χίου 28.312 13.900 75.680 0,37 0,18

Σύνολο 192.693 112.621 1.191.469 0,16 0,09

291. ΤΔΑΝ, Παλαιό Μητρώο αρρένων.
292. Ν. Κεφαλληνιάδης, ό.π., ο. 59.
293. Rene Puaux, Ο Θάνατος της Σμύρνης, Αθήνα 1992, σ. 71.
294. ΓΑΚ-ΑΝΣ, Κοινοτικό Αργείο Παλαιοκάστρου, Μητρώον τών έν τη Κοινότητι Πα

λαιοκάστρου προσφύγων σννταχθέν την 15ην Ιανουάριον 1925 [συνολική προσέγγιση του 
θέματος για τη Σάμο: Απόπλους, έτος 3ο, τχ. 9, Σάμος φθινόπιυρο-χειμιόνας 1992, σ. 33-60]* 
ΓΑΚ-ΑΝΚ, Μητρώον προσφύγων Σύρου (1923) [πβ. εδώ στο κείμενο III, Πίν. 9 καιΣυ- 
ριανά Γράμματα, χρόνος 5ος, τχ. 19, Ιουλ. 1992, Η Συριανή Προσφυγιά του 1922. Αφιέρωμα 
στα 70 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή].

295. Απογραφή προσφύγων, 1923, σ. ια'* Στατιστική επετηρίς, 1930, σ. 39 (πβ. Ε. 
Kolodny, ό.π., ο. 205).
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Κατ’ αρχάς, συγκρίνοντας τα ανωτέρω τελικά αθροίσματα, του 1923 και 
1928, με τα αντίστοιχα σύνολα των προσφυγιάν (ίσα με 786.431 και 
1.221.849), προκύπτει αναλογία 24,5% και 9,22%. Π αρά τις ενδεχόμενες 
επιφυλάξεις, ως προς την αξιοπιστία του πρώτου κυρίως τεκμηρίου, η από
σταση ανάμεσα στους δύο δείκτες περιγράφει ως πραγματική τη μεσολά
βηση περαιτε'ρα) μετακινήσεων του προσφυγικού πληθυσμού, από τον νη
σιωτικό χώρο προς την ενδοχιυρα. Εν τούτοις, σε ορισμένους νομούς ανι- 
χνεύεται το αντίθετο πρόσημο: πρόκειται για  τους νομούς Ευβοίας, Η ρα
κλείου, Ρεθύμνου και εν μερει Λασιθίου. Η διαπίστωση αυτή επιτρέπει να 
υποθέσουμε τη μεσολάβηση νέων προσφυγικιόν εισροών στα δύο νησιά, 
στην Ε ύβοια  και στην Κρήτη, στο διάστημα ανάμεσα στα δύο τεκμήρια. 
Ό σ ο ν  αφορά  ιδιαιτέρους στην Κρήτη, αξίζει να επισημανθεί πιος ο κύριος 
όγκος των προσφύγων εγκαταστάθηκε στα αστικά κέντρα, όπου, ας το ση
μειώσουμε, κατά την προηγηθείσα οθωμανική περίοδο διαβιούσε επίσης η 
πλειοψηφία  των μουσουλμάνων του νησιού2**. Πάντως, η αρνητική εξέλιξη 
στα υπόλοιπα νησιά οδηγεί στη σφαιρικότερη πλέον υπόθεση, περί π ιθα
νής εκροής προσφύγων με κατεύθυνση την Εύβοια και την Κρήτη, σε πα 
ράλληλη τροχιά  με την ενδοχο5ρα. Ειδικώς, πάντως, σε σχέση με τα νησιά 
τα οποία  ευρίσκονται πλησίον των μικρασιατικών ακτών, το αρνητικό πρό
σημο οφείλεται ενδεχομένως, κατά ένα σημαντικό ποσοστό, σε υπερεκτί- 
μηση της πρώτης απογραφής, διενεργηθείσης κατά την εξέλιξη, ακόμη, της 
εισροής. Π αρά ταύτα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι της εν λόγω πα
ραμέτρου, για  τις συγκεκριμένες νησιωτικές οντότητες, εν πολλοίς και για 
το Α ρχιπέλαγος ως ενιαίο χώρο, το ενδιαφέρον τοποθετείται σε άλλο επί
πεδο: πρόκειται για  τον ουσιαστικό πλέον αποκλεισμό των νησιών από την 
απέναντι ενδοχώρα, εξέλιξη η οποία οδήγησε, εκατέρωθεν, σε βαρύνου- 
σας σημασίας επιπτώσεις, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού τύπου296 297.

Κ αθώς προκύπτει, η εισροή προσφύγιον και προσφυγικών κεφαλαίων 
επέφ ερε μικρότερης εμβέλειας και περισσότερο σύνθετες ή αντιφατικές 
επ ιδράσεις (σε σχέση με τα υποστηριζόμενα από την παλαιότερη αλλά και 
μέρος της πρόσφατης βιβλιογραφίας) στην ελληνική οικονομία του μεσο
πολέμου, εμφανέστερες στον τομέα της γεω ργίας, δεδομένης μάλιστα της

296. Ε. Kolodny, ό.π., σ. 211* εδώ στο κείμενο V, Πίν. 17.
297. Ε. Kolodny, ό.π., σ. 24, 224* Κ. Κόμης, Ιστοριχοδημογραφικά, σ. 279* Αλκής Ρήγος, 

Η Β ' ΕΙΙηνική Δημοκρατία 1924-1935. Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής, Αθήνα 
31999, σ. 29-30.
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επιφόρτισης, τουλάχιστον κατ’ αρχάς, με την επούλωση των δεινών του πο
λέμου και τη διαδικασία ένταξης, στον εθνικό κορμό, των νέων εδαφών 
(Ή πειρος, Μ ακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αρχιπέλαγος και Κρήτη· τα Δω
δεκάνησα θα προσαρτηθούν αργότερα, με το πέρας του δευτέρου Π αγκο
σμίου πολέμου). Εάν εξαιρέσουμε την εμπορική ναυτιλία, που διέθετε τους 
δικούς της όρους εξέλιξης, η οικονομική δραστηριότητα της χώρας περιέ- 
κλειε δύο κυρίως τομείς, τη γεωργία και τη μεταποίηση (ελαφρά βιομηχα
νία καταναλωτικών αγαθών, δηλαδή τροφίμων, ποτών, ενδυμάτων κ.ά., με 
επιδίωξη την υποκατάσταση των εισαγωγών)298. Βέβαια, κατ’ αναλογία με

298. Χρ. Χατζηιιυσήφ, Η γηραιά σελήνη, σ. 279-287* ο Απόψεις, σ. 338-339* ο ίδιος, 
Το προσφυγικό σοκ, σ. 11-57* J. Meynaud — Π. Μερλόπουλος — Γ. Νοταράς, ό.π., σ. 38-41* 
Ξ. Ε. Ζολώτας, Η Ε)λάς πρέπει να γίνη βιώσιμος, Αθήναι 1945, σ. 9-11· Μ. Mazower, ό.π., 
σ. 130-131* Κ. Αγροτική οικονομία και Γεωργική Τράπεζα. Όψεις της ελληνικής οι
κονομίας στο Μεσοπόλεμο (1919-1928), Αθήνα 1987, σ. 32-35, 45-47, 70-71, 110-111, 146- 
151* ο ίδιος, «Η ιδεολογία της οικονομικής ανάπτυξης: οι πρόσφυγες στο μεσοπόλεμο», 
Δελτίο Κέπρυν Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. 9 (1992), σ. 37-39* ο ίδιος, «Αγροτική μεταρ
ρύθμιση και οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, 1917-1940». Βενιζελισμός και Αστικός 
Εκσυγχρονισμός, επιμ. Γ. Μαυρογορδάτος — Χρ. Χατζηιωσήφ, Ηράκλειο 21992,σ. 149-157* 
Ν. Μουζέλης, Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια. Ελλάδα, Βαλκά
νια, Λατινική Αμερική, Αθήνα 1987, σ. 103* Ζαχαρίας Δεμαθάς, «Η εξέλιξη βασικιυν μεγε- 
θα>ν της ελληνικής οικονομίας, 1935-1939», Πρακτικά του Διεθνούς Ιστορικού Συνεδρίου «Η 
Ε)λάδα 1936-44. Δικτατορία - Κατοχή - Αντίσταση», επιμ. X. Φλάισερ — Ν. Σβορώνος, 
Αθήνα 21990, σ. 148-152* Α. Ρήγος, Τα κρίσιμα χρόνια, σ. 102-103* Ν. Ψυρούκης, ό.π., σ. 78- 
79* Λ. Καμαρινού, ό.π., σ. 29* Γ. Μηλιός, ό.π., σ. 322-323, 336, 341-345, 414* Μ. Δρίτσα, Βιο
μηχανία και τράπεζες, σ. 65-66, 86-87, 114-116, 287, 311-323* η ίδια, «Εθνική Τράπεζα και 
Πρόσφυγες», Τα Ιστορικά, τόμ. 2, τχ. 4, Δεκ. 1985, σ. 324-325* Θεόδ. Σακελλαρόπουλος, 
Κείμενα οικονομικής και κοινοτικής ιστορίας, Αθήνα 2003, σ. 114-117, 152-153* Αήδα Πα- 
παστεφανάκη, «Ανδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι...». Εργασία και τεχνολογία στην ελ
ληνική κλωστοϋφαντουργία. Η βιομηχανία Ρετσίνα στον Πειραιά (1872-1940), Διδ. διατριβή 
Πανεπ. Κρήτης, τόμ. Β \  Αθήνα 2002, σ. 280-288* Γειύργιος Σαρηγιάννης,/10//να 1830-2000. 
Εξέλιξη - Πολεοδομία - Μεταφορές, Αθήνα 2000, σ. 90-93' Γ. Λαμψίδης, «Πρόσφυγες και οι
κονομική εξε'λιξη της Αθήνας», Τριμηνιαία Έκδοση της Εστίας Νέας Σμύρνης, τχ. 39-4Θ, β ' 
εξάμηνο 1984, σ. 6-7* Θ. Βερε'μης, ό.π., σ. 40-48, 67-70* Σοφία Αντωνοπουλου, Ο μεταπολε
μικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και το οικιστικό φαινόμενο 1950-1980, 
Αθήνα 1991, σ. 49-53* Στέλλα Καραγιάννη — Αγγελική Νικολάου, «Βιομηχανική πολιτική 
στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες: χιυρικές και κλαδικές διαστάσεις», Η ελληνική κοι
νωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967) [Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 4ο 
Επιστημονικό Συνέδριο, Πάντειυ Πανεπιστήμιο, 24-27 Νοεμβρίου 1993), Αθήνα 1994, σ. 95. 
Ειδικώς για τη ναυτιλία από την πρόσφατη βιβλιογραφία: Τζελίνα Χαρλαυτη, Ιστορία της 
ελληνόκτητης ναυτιλίας, 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα 2001, κυρίιυς σ. 209 κ.ε.* Κιυνσταντίνος
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τον προηγούμενο αιώνα, ο πρωτογενής τομέας εξακολούθησε να δεσπόζει 
στην οικονομία29*. Επιπλέον, αξίζει να  σημειώσουμε, από το 1917 άρχισε η 
υλοποίηση της μεταρρύθμισης, οπότε μεγάλες ιδιωτικές - εκκλησιαστικές 
γα ίες (και επίσης «εθνικές», τέως οθωμανικές) απαλλοτριιυθηκαν σταδια
κούς και διανεμήθηκαν κατακερματισμένες σε ακτήμονες αγρότες* η με
ταρρύθμιση επιταχύνθηκε από το 1922, με την εγκατάσταση προσφύγων 
στην αγροτική ενδοχώρα, οπότε παγιώ θηκε ο οικογενειακός χαρακτήρας 
των γεω ργικώ ν εκμεταλλεύσεων στη χώρα*". Παραλλήλους, ενισχύθηκε και 
η μεταποίηση, με χρονικό σημείο καμπής τη δεκαετία του 1920ν\  Πάντως, 
οι συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης (1929-1932) έγιναν ορατές 
κυρίους στον πρωτογενή τομέα, και μάλιστα πολύ αργότερα, ο οποίος απο-

Τσουμάνης, Η ελλ,ηνική εμπορική ναυτιλία και το  υαιπεργατικό κιλίμια (1939-1945), Αθή
να 2001, σ. 23-106· Ιω. Μαλακάσης, «Η κριοί] στην ελληνική ακτοπλοϊκή ναυτιλία στο με
σοπόλεμο. Μια προσπάθεια μονοπωλησης. Υπόμνημα Αμπατιέλου». Διοδώνΐ}. Ιστορία  και 
Αρχαιολογία, τόμ. 31 (2002), σ. 237-273.

299. Μ. Mazower. ό.π., σ. 68-69* Κ. Κοκίτης. Α γροτική  μεταρρύθμιση, ό.π., σ. 154-156’ Κ. 
Τσουκαλάς, Η ελληνική τραγωδία, σ. 26* Χρ. Ευελπίδης. Η  Γ rωργία της Ελλάδος. Οικονομι
κή  και κοινωνική άποψις, Αθήναι 1944, σ. 169* Σ. Αντοη'οπουλου, ό.π., σ. 49-50,52' Σ. Κα- 
ραγιάννη — Α. Νικολάου, ό.π., σ. 95* Σπ. Τζόκας, ό.π., σ. 99-149. Βλ. επίσης ανοπ. υποσημ. 
253-255, 298.

300. Κώδιξ «Θέμιδος» 1923 ήτοι Συλλογή νόμων, β. διαταγμάτων, εγκυκλίων κλπ. εκδο- 
θέντων και δημοσιευθέντων κατά  το έτος 1923, σ. 206, 397, 517-518* Μ. Mazower, ό .π , σ. 
108-111, 113* Χρ. Χατζηιωσήφ, Η  γ?)ραιά σελήνη, σ. 289* ο ίδιος, Το προσφυγικό σοκ, σ. 14* 
Κ. Κωστής, Η ιδεολογία, σ. 40* ο ίδιος. Α γροτική  μεταρρύθμιση, σ. 149-157* Γ.Β. Δερτιλής, 
Κοινωνικός μετασχηματισμός, σ. 90-93* Ν. Σβορωνος, Ανάλεκτα, σ. 298-299* ο ίδιος, Ε πι
σκόπηση, σ. 125* Α. Λιάκος, ό.π., σ. 53-55* Ν. Πανταζόπουλος, ό.π., σ. 245,248* Μ. Χλέτσος, 
ό.π., σ. 42-43* Λ. Καμαρινού, ό.π., σ. 45-46* Σπ. Τζόκας, ό.π., σ. 30* Ε. Μπουρνόβα — Γ. 
Προγουλάκης, ό.π., σ. 82-83* Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία τον αγροτικού κινήματος στην  
Ελλάδα, Αθήναι 31975, σ. 131* Χρ. Βραχνιάρης, Ανάμεσα σε δυο εξεγέρσεις, ο. 71-72* ο 
ίδιος. Το ελληνικό εργατικό κίνημα, σ. 99-102* Θ. Βερέμης, ό.π., σ. 42-43* Χρ. Ευελπίδης, 
ό.π., σ. 23-24* Νόμοι ψηηισθέντες κατά  την έκτακτον σύνοδον της 1 Η ' βουλευτικής περιό
δου, εν Αθήναι ς 1910, σ. 677-681* Ν. Αναγνω στόπονλος, Η  αγροτική μεταρρνθμισις, εν Αθή- 
ναις 1929, σ. 46-58* Γ. Μηλιός, ό.π., σ. 377-379, 408-409* Λ. Τσακτσίρας, ό.π., σ. 6-7* Λ. 
Αρσενίου, ό.π., σ. 258-267* Α. Ρήγος, Η  Β  * Ελλ,ηνική Δημοκρατία , σ. 38-43* Κ. Τσουκαλάς, 
ό.π., σ. 26-27* Θεόδ. Σακελλαρόπουλος, Θ εσμικός μετασχηματισμός, σ. 167-168* Σ. Αντω- 
νοπούλου, ό.π., σ. 50.

301. Μ. Mazower, ό.π., σ. 128-131* θ .  Βερέμης, ό.π., σ. 45-54,67-68* Σ. Αντωνοπούλου, 
ό.π., σ. 52-53* Χρ. Χατζηιωσήφ. Η  γηρα ιό  σελήνη, σ. 279* ο ίδιος, Το προσφυγικό σοκ, σ. 20-
26* Σπ. Τζόκας, ό.π., σ. 129-137* Ζ. Δεμαθάς, ό .π , σ. 145.



ΑΝΤΓ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 89

τελούσε τη βάση της ελληνικής οικονομίας302. Εντός του συγκεκριμένου γε
νικού πλαισίου διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν οι σχέσεις ανάμεσα στον 
νησιωτικά χώρο, και ειδικώς στα έως προσφάτως (1912/1913) οθωμανο- 
κρατούμενα νησιά (ανατολικό Α ρχιπέλαγος - Κρήτη), και την ενδοχώρα, 
κατά βάσιν τη διαρκώς διογκουμένη Αθήνα (από δημογραφική και οικο
νομική άποψη)303 304 305 306.

Μία από τις βασικές εκδηλώσεις αυτών των σχέσεων υπήρξε η πληθυ- 
σμιακή τροφοδότηση των αστικών κέντρων, με βασικό αποδέκτη την Αθή
να (αλλά και τον Πειραιά, εννοείται), από τα αποθέματα του νησιωτικού 
χώρου* σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη παράμετρος αποτέλεσε τον σημα
ντικότερο ίσως μοχλό ένταξης (εάν όχι αφομοίωσης) της ελληνικής περι
φέρειας, οχ σύνολο, στον κόσμο της πόλης, κατά την εποχή αυτή3<Μ. Κατό
πιν τούτου, λογίζονται εν πολλοίς αναμενόμενα τα όσα αναφέρονται στην 
απογραφή του 1928, σε σχέση με τις εσοπερικές πληθυσμιακές μετακινή
σεις30': από το σύνολο των μετακινηθέντων νησιωτών, το 76,6% εντοπίζεται 
στην κεντρική Ελλάδα (συγκαταλέγεται η Εύβοια), το 20,2% στο υπόλοιπο 
της ελληνικής ενδοχιύρας και το 3,2% σε άλλα νησιά (διανησιωτική μετα
νάστευση). Αναλυτικότερα, τα αντίστοιχα μεγέθη σε επίπεδο γεωγραφικού 
διαμερίσματος καταγωγής έχουν ως εξής3'*: για  τους καταγομένους από τα 
νησιά του Ιονίου (ας επισημανθεί, από το 1864 προσαρτηθέντα στον εθνι
κό κορμό), 62,7%, 35,5% και 1,8%· για  τους Κυκλαδίτες, 92,2%, 5,4% και 
2,4%* για  τους καταγομένους από το ανατολικό Αρχιπέλαγος, 63,3%, 
30,0% και 6,7%· τέλος, για  τους Κρητικούς, 74,0%, 22,5% και 3,5%. Από 
τα ανωτέρω δεδομένα προκύπτει σαφώς ο ρόλος της κεντρικής Ελλάδας, 
ως ο κύριος χώρος εγκατάστασης των μετακινηθέντων αντιθέτως, η δια- 
νησιωτική μετανάστευση αποδεικνύεται αμελητέα, στοιχείο συνακόλουθο 
της στροφής των νησιωτών (και κυρίως των Κυκλαδιτών) προς την ενδο- 
χο3ρα (όπου ενυπάρχει το ζεύγος Αθηνών-Πειραιώς, στην κεντρική Ελλά-

302. Μ. Δρίτσα, Βιομηχανία και Τράπεζες, σ. 304-311* Θ. Σακελλαράπουλος, Κείμενα, 
σ. 147-152* Κ. Κωστής, Η ιδεολογία, σ. 42-43* ο ίδιος, Οι τράπεζες και η κρίση 1929-1932, 
Αθήνα 1986, κυρίως 21-42* Μ. Mazower, ό.π., κυρίως σ. 157-267* Λ. Τσουλφίδης, ό.π., σ. 
261-268* Ζ. Δεμαθάς, ό.π., σ. 146.

303. Β. Κοτζαμάνης, ό.π., σ. 6-9* Στ. Τσοτσορός, ό.π., σ. 70-71, 75-76, 98.
304. Ε. Kolodny, ό.π., τόμ. 2, Aix-en-Provence 1974, σ. 551-558* Κ. Κωστ\\ς, Αγροτική οι

κονομία, σ. 75.
305. Ε. Kolodny, ό.π., σ. 554.
306. Αυτ. και Στατιστική επετηρίς, 1930, σ. 29.
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δα, αλλά και η Θεσσαλονίκη, στο υπόλοιπο της ενδοχώρας). Εξειδικεύο- 
ντας την παρατήρηση, από το ίδιο τεκμήριο αντλούνται τα κάτωθι3*17: από 
470.300 άτομα απογραφέντα στους δήμους Αθηνών-Πειραιώς, 19.077 (το 
4,06% του συνόλου) προέρχονταν από το Ιόνιο, 49.499 (το 10,53%) από τις 
Κυκλάδες, 14.197 (το 3,02%) από το ανατολικό Α ρχιπέλαγος και 13.773 (το 
2,93%) από την Κρήτη.

Σε ό,τι αφορά δε στην εξωτερική μετανάστευση, αξίζει κατ’ αρχήν να 
σημειω θεί πως τα εμβάσματα των μεταναστών αποτέλεσαν κατά την εποχή 
αυτή (όπως και στην περίοδο μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο) ένα 
βασικό έσοδο για  την ελληνική κοινω νία307 308 309. Σχετικούς, είναι χαρακτηριστι
κό πως μόνο η εκροή προς υπερπόντιες χιόρες συμπεριέλαβε 491.501 άτο
μα, στο διάστημα 1901-1940· πάντως, ένα μεγάλο τμήμα από το σύνολο 
(250.555 άτομα, το 50,98%) μετανάστευσε ειδικούς στο διάστημα 1906-1915 
(υπ’ όψιν, προ της προσφυγικής εισροής), ενώ μετά το 1921, εξαιτίας των 
ποσοστοόσεουν που επέβαλαν οι Ηνοομένες Πολιτείες Αμερικής, σημειώθη
κε κάμψη του μεταναστευτικού ρεύματος™. Επικεντρώνοντας, εν συνεχεία, 
την προσοχή μας στα αφορόντα στον νησιωτικό χούρο, σημειώνουμε τα κά
τω θι310: από το σύνολο της πληθυσμιακής εκροής του 1934-1938, το 16% 
προήλθε από τα νησιά του Α ρχιπελάγους στο σύνολό τους, το 7% από το 
Ιόνιο και μόλις το 2% από την Κρήτη. Κοντολογίς, αναδεικνύεται το υψη
λό ποσοστό κινητικότητας των Α ρχιπελαγιτών σε σύγκριση με τους υπο
λοίπους νησιώτες.

Στο σημείο αυτό, μετατοπιζόμαστε σε ένα φαινομενικούς διαφορετικό 
πεδίο , σχετικό, ωστόσο, με τα προηγηθέντα: συγκεκριμένα, καθώς οι νη
σιώτες εγκατέλειπαν τα πάτρια  εδάφη, στο πλαίσιο της μετανάστευσης, μία

307. Στατιστική επετηρίς, 1930, σ. 90-91.
308. Vassilis Filias, «Emigration - its causes and effects». Essays on greek migration, 

EKKE, Αθήνα 1967, σ. 11-13· A. Λιακός, ό.π., σ. 78* Μ. Mazower. ό.π., σ. 71, 85-87* Χρ. 
Χατζηιωσήφ, «Η εξοκττρεφεια της ελληνικής οικονομίας στις αρχές του 20ου αιώνα και οι 
συνέπειες της στην εξωτερική πολιτική», Η  Ελλάδα των Βαλ.κανικών πολέμων 1910-1914, 
Αθήνα 1993, σ. 153* Σ.Δ. Υ\ζτ\ιζΧΑς, Δ ημογραφία , σ. 47* Μ. Νικολινάκος, ό.π., σ. 43.

309. Α. Καλαματιανού, ο. π., σ. 14· Σ τατιστική  επετηρίζ, 1930, σ. 136* Σ. Δ. Πετμεζάς, Δ η 
μογραφία , σ. 47-48* Αλέξανδρος Κιτροέφ, «Η υπερατλαντική μετανάστευση». Ιστορία, ό.π., 
σ. 128-131, 141-143* Στ. Τσοτσορός, ό.π., σ. 74-78* Θεόδ. Κονταργύρης, Ο απόδημος Ε λλη· 
νιαμός της Αμερικής, Αθήναι 21964, σ. 41-62* I. Κ. Χασιώτης, Επισκόπηση, σ. 92-112* Μιχά- 
λης Ρηγίνος, Π αραγω γικές δομές και εργατικά  ημερομίσθια στην Ελλάδα, 1909-1936. Βιο
μηχανία-Βιοτεχνία, Αθήνα 1987, σ. 68-70.

310. Δ. Γ. Τσαούσης, ό.π., σ. 139.
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ειδική κατηγορία επήλυδων έκανε την εμφάνισή της στο Αρχιπέλαγος* 
επρόκειτο για  τους εκτοπισμένους, σε πρώτη φάση ποινικούς και εν συνε
χεία  πολιτικούς επίσης κρατουμένους. Αναλυτικότερα, ήδη από τον 19ο α ι
ώνα και με μεγαλύτερη συχνότητα στη δεκαετία του 1920 ορισμένα από τα 
νησιά, κυρίως τα πλέον απομονωμένα, περίπου ακατοίκητα ή αραιοκατοι
κημένα, χρησιμοποιήθηκαν για  τον εκτόπισμά κρατουμένων του κοινού 
ποινικού δικαίου (ενίοτε και πολιτικιάν κρατουμένου, αλλά με βάση ποινι
κές διατάξεις)* αργότερα, με κύριο μοχλό τον νόμο 4229/1929, «Περί των 
μέτρων ασφαλείας τοϋ κοινωνικού καθεστώτος καί προστασίας των ελευ
θεριών τών πολιτών», το γνωστό «ιδιοινυμο», πολλαπλασιάσθηκε ο εκτοπι- 
σμός πολιτικών κρατουμένου (κατά πλειοψηφία μέλη της αριστερός και 
των παρυφών της — οι στιγματιζόμενοι ως «συνοδοιπόροι»), κάτι που 
ίσχυσε, έστω με κάποιες πρόσκαιρες διακυμάνσεις, έως τη μεταπολίτευση 
του 1974311. Η τελευταία εξέλιξη, βέβαια, συνοψίζεται σε αυτό το οποίο 
αποκαλούμε συνήθους «ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής», περιγράφουσα 
εν προκειμένω την επινόηση (έστω, την ανακάλυψη αλλά με μεγεθυντικό 
τρόπο) ενός εσοπερικού εχθρού, στο πλαίσιο της εθνικής εσο^στρέφειας 
μετά την ήττα του 1922 (οπότε ο ελληνικός εθνικισμός περιορίσθηκε στην 
ελληνική επικράτεια, περί το «Μ ακεδονικό» κυρίως) αλλά και του στόχου 
για οικοδόμηση κοινωνικής συνοχής* από την πλευρά, όμως, των νησιών 
και των μικροκοινωνκύν τους, εφόσον δεν επρόκειτο για  ολιγοκατοικημέ- 
νους τόπους (όπως η Γυάρος και η Μ ακρόνησος)312, η μετατροπή των πα-

311. Κώόηξ της δικαστικής εφημερίδας «Θέμις», 1929, σ. 484-487* Νίκος Αλιβιζάτος, Οι 
πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922-1974. Όψεις της ελληνικής εμπειρίας, Αθήνα 31995, σ. 350- 
361* Κίόστας Γκριτζώνας, Ομάδες Συμβίωσης 1925-1974. Η συντροφική απάντηση στη βία 
και τον εγκλεισμό, Αθήνα 1998, σ. 16-19* Πολυμερής Βόγλης, Η εμπειρία της φυλακής και 
της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο, Αθήνα 2004, σ. 55-58* Αγγελος 
Ελεφάντης, Η επαγγείαα της αδύνατης επανάστασης. Κ.Κ.Ε. και αστισμός στον μεσοπόλεμο, 
Αθήνα 31999, σ. 280-282* Μ. Mazower, ό.π., σ. 58-61* Α. Ρήγος, Τα κρίσιμα χρόνια, ο. 214- 
215* Μπερτ Μπερτλς, Εξόριστοι στο Αιγαίο. Αφήγημα Πολιτικού και Ταξιδιωτικού ενδιαφέ
ροντος, Πρόλ. - Εισαγ. Ντέιβιντ Κλόουζ — Αλκής Ρήγος, Αθήνα 2002, σ. 137-247* Margaret 
Ε. Kenna, Η κοινωνική οργάνωση της εξορίας. Πολιτικοί κρατούμενοι στον Μεσοπόλεμο, 
Αθήνα 2004, σ. 22-26* η ίδια, «Τόπος εξορίας στον Μεσοπόλεμο», Επτά Ημέρες, Ανάφη, 
εφημ. Η Καθημερινή, 21/7/2002, σ. 20-21* η ίδια, «Αντιφρονουντες και κοινωνική οργάνιυση 
- Φυλακή, εξορία και στρατόπεδο συγκέντρωσης», Χάγκεν Φλάισερ (επιμ.), Η ΕλλΛδα '36- 
49. Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο. Τομές και συνέχειες, Αθήνα 2003, σ  309-310.

312. Αλ. Παπαπαναγιώτου, Το Μακεδονικό ζήτημα και το Βαλκανικό Κομμουνιστικό 
κίνημα 1918-1939, Αθήνα 1992, κυρίως σ. 15-16, 67-86* Αλ. Δάγκας — Γ. Λεοντιάδης, Κο- ^
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τρίιυν εδαφιον σε «ιδεολογικά λοιμοκαθαρτήρια», καθοός έχουν χαρακτη- 
ρισθεί313, εσωτερικευόταν (αλλά και εν συνεχεία εξωτερικευόταν) ως εκτο- 
πισμός tcov γεω γραφικώ ν οντοτήτων και των κατοίκων στο σύνολό τους. 
Με άλλα λόγια: ο εκτοπισμός δεν περιοριζόταν στο κλάσμα εκείνο της πο
λιτικής ζωής το οποίο, ως «επικίνδυνο», εθεωρείτο αποβλητέο, αλλά επε- 
κτεινόταν στους τόπους εκτοπισμου, δηλαδή στο συγκεκριμένο τμήμα του 
Α ρχιπελάγους, αναλόγως αποκλεισμένου από τις πολιτικές εξελίξεις της 
χώρας. Υπό αυτή την οπτική γω νία ερμηνεύονται, επί της ουσίας, ορισμέ
νες πλευρές του ζητήματος, όπως η συμμετοχή των εκτοπισμένων στην το
πική οικονομία, έστω μετ’ εμποδίων (βλέπε καλλιέργεια γης στην Ανάφη, 
στον Αγιο Ευστράτιο και στη Φ ολέγανδρο) ή η αντιμετώπιση εκτάκτων

μιντέρν και Μακεδονικό ζήτημα. Το ελληνικό παρασκήνιο, 1924, Αθήνα 1997. κυρίως σ. 73- 
90, 105-114' Μ. Mazower, Τα Βαλκάνια, Αθήνα 2002, α. 180-182, 205-207* Π. Βόγλης, ό.π., 
ο. 56-60* John Koliopoulos — Thanos Veremis. Greece, The Modem Sequel. From 1831 to the 
Present, Λονδίνο 2002, σ. 288. Για τα στρατόπεδα Γυάρου και Μακρονήσου, απάτην εκτε
νή σχετική βιβλιογραφία βλέπε ενδεικτικοί;: Γιούρα, Το Θανατονήσι. Ματωμένη βίβλος, συλ
λογική εργασία κρατουμένων, εκδ. «Γνυίσεις», Αθήνα χ.χ.ε.* Γιούρα. Υπόμνημα κρατουμέ
νων προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Π/χιστήρα, Πρόλ,-Εισαγ. Γ. Πετρής, 
Αθήνα 1984' Βαρδής Βαρδινογιάννης — Παναγιοίτης Αροίνης, Οι μισοί στα σίδερα. Όταν 
άνοιξαν οι βαριές αμπάρες κι έκλεισαν μέσα τους το μισό έθνος, Αθήνα 1996, κυρίως σ. 122- 
227, 249-252, 455-460' Τάκης Μπενάς, Του Εμφυλίου. Μνήμες των δύσκολων καιρών, Αθή
να 1996, σ. 159-175' Βασ. Γιαννόγκωνας, Αποδράσεις αγωνιστών, Αθήνα 1974, σ. 7-8* Μα- 
ριγούλα Μαστρολέων-Ζέρβα, Εξόριστες. Χίος, Τρίκερι, Μακρονήσι, Αθήνα 21986, σ. 79- 
112* Π. Βόγλης, ό.π., σ. 153-163, 168-172' Γιοίργος Μαργαρίτης, Ιστορία τον ελληνικού 
Εμφυλίου πολέμου 1946-1949, τόμ. 2, Αθήνα 2001, σ. 571-587* Π. Αροίνης, «Γυάρος. Η Βα- 
στίλλη του Αιγαίου», εφημ. Η Εποχή, 28/7/2002, σ. 24* Μίνα Ξυδη, «Χο^ρική και θεσμική 
Προσέγγιση, Προβλήματα», Ιστορικό Τοπίο και Ιστορική Μνήμη. Το παράδειγμα της Μα
κρονήσου. Πρακτικά ΕπιστημονικήςΣυνάντησι^ς, 6-7Μαρτίου 1998, Αθήνα 2000, σ. 73-76* 
Ρένα Αευκαδίτου, «Οδοιπορικό στο Ιστορικό Τοπίο», αυτ., σ. 83-88* Γιοίργος Γιαννόπου- 
λος, Μακρόνησος. Μαρτυρίες ενός φοιτητή 1947-1950, Αθήνα 2001. Αναφορικοίς με τις συν- 

- θήκες διαβίωσης τιον κρατουμένου στη Μακρόνησο, αξίζει να διατρέξει κανείς τα κάτιοθι 
έργα: Ν. Μάργαρης, Ιστορία της Μακρονήσου, τόμ. Α ' - Β \  Αθήνα 1966' Ευάγγελος Μα- 
χαίρας, Πίσω από το γαλανόλευκο παραπέτασμα. Μακρόνησος, Γιούρα κι ά)λα κάτεργα, 
Αθήνα 1999 και Μακρόνησος. Ιστορικός τόπος. Σιόλογική εργασία. Σύγχρονη Εποχή, τόμ. 
A * -Β ' , Αθήνα 2000-2003. Για την παλαιότερη ιστορία της Γυάρου: Συριανά Γράμματα, χρό
νος 8ος, τχ. 32, Οκτ. 1995, Αφιέρωμα στα Γιούρα και Αλ. Σαββίδης, «Τα παλιά Γιουρα: ένα 
«διαβολονήσι» για τους Τούρκους», εφημ. Η Καθημερινή, 17/7/1994, σ. 23. Επίσης: Στρατής 
Μπαλάσκας, «Γυάρος. Έ να  δάκρυ στο πέλαγος...», Γιωτρόπιο, τχ. 106, εφημ. Ελευθεροτυ
πία, 20/4/2000, σ. 36-49.

313. Μ. Ε. Kenna, Τόπος εξορίας, σ. 21.

«I
*



4. Άγιος Ευστράτιος: κάτοικοι και πολιτικοί εξόριστοι (1950) [Ai Siratis. 
Photographic images 1940-1970, Υπουργείο Αιγαίου, Μυτιλήνη 2000, σ. 40]

5. Γυάρος: η φυλακή [Γυάρος. Ημερολόγιο 2002, 
Υπουργείο Αιγαίου, Μυτιλήνη 2001]

ι
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συνθηκών - δεινών από κοινού με τους κατοίκους (βλ. τον λιμό της Κατο
χής, ιδιαιτέρους το 1942 στην Ανάφη και στον Άγιο Ευστράτιο αλλά και τον 
καταστρεπτικό σεισμό στον τελευταίο το 1968)314. Από διάφορες αναφορές, 
παραθέτουμε ορισμένα χαρακτηριστικά μεγέθη ως προς τους εκτοπισμέ
νους31": από το 1912 εγκαταστάθηκαν στη Μ ακρόνησο περί τους 9.000 αιχ- 
μάλωτοι Τούρκοι, ενώ στις παραμονές της Κατοχής η Ανάφη διέθετε 220 
(πολιτικούς) εκτοπισμένους, ο Α γιος Ευστράτιος 230, η Α ίγινα 170, η Φ ο
λέγανδρος 130, η Κίμιυλος 36 και το ζεύγος Του-Αμοργού (συμπεριλαμβά- 
νονται οι έγκλειστοι φυλακιυν της Πύλου Μ εσσηνίας) 50* αργότερα, κατά 
τον Ιούνιο-Ιούλιο 1948, η Ικαρία  διέθετε 7.283 άρρενες εκτοπισμένους και 
η Γυάρος 8.111, ενώ η Χίος περιείχε 1.050 γυναίκες και η Μακρόνησος
15.000 κληροπούς και 224 πολίτες. Ως προέκταση τω ν  ανωτέριυ, κρίνεται 
σκόπιμο να  παρατεθούν, εν συνεχεία, τα συνολικά δημογραφικά μεγέθη, 
για  κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις* παραλείπονται τα σχετικιυς πυ- 
κνοκατοικημένα νησιά (όπιος Α ίγινα, Ικαρία κ.ά.), όπου είναι δυσδιάκριτη 
η συμβολή του μεγέθους των εκτοπισμένων316:

314. Γ. Γκριτζιυνας. ό.π., σ. 31* Π. Βόγλης, ό.π., σ. 140-143* Γκάργης Καζάκος,Λ;/Στρά- 
της, Αθήνα 21979, σ. 15-21, 113, 121, 131-147* Μ. Ε. Kenna, ό.π., σ  22-23* η ίδια, Η κοινω
νική οργάνωση, σ. 47-48, 67-69, 72, 126-128* η ίδια, «Ένα φιυτογραφικό αρχείο από την 
Ανάφη: εικόνες από την καθημερινή ζο)ή των πολιτικιάν εξορίστιυν», Ίστωρ, τχ. 4, Απρ. 
1992, σ. 120-123, 130-131* Τάσος Τσέλλος, Πολιτιστική ζωή και δραστηριότητα τον Στρατο
πέδου Πολιτικών Εξόριστων τον Αϊ-Στράτη (1950-1962), Αθήνα 2002, σ. 33, 59, 61, 64* Α. 
Γιαννόπουλος — Ε. Μπεχράκη — Γ. Παρασκευάδης, ό.π., σ. 32* Ιω. Γιάννος, ό.π., σ. 118- 
126* εφημ. Ελευθεροτυπία, 26/9/2002. Έ να  διαφορετικό παράδειγμα, συμπληρωματικού, 
πάντως, ενδιαφέροντος: Λεμονιά Ρόδη, «Οι φυλακές Αιγίνης ή τα φαντάσματα του παρελ
θόντος», Σχεδία σ τ’ανοιχτά της Αίγινας, τχ. 4, Απρ. 2004, σ. 74-76.

315. Ν. Αλιβιζάτος, ό.π., σ. 465-466* Κ. Γκριτζώνας,άπ., σ. 25-41* Π. Βόγλης, ό.π., σ. 96- 
99, 139-172* Α. Ελεφάντης, ό.π., σ. 282.

316. Απογραφή προσφύγων, 1923, σ. 29* ΚΕΔΚΕ, Στοιχεία σνστάσεως και εξελίξεωζ δή
μων και κοινοτήτων, τόμ. 28, Νομός Κυκλάδων, Αθήναι Ιούλιος 1962, σ. 74-75, 102-103,128- 
129, 132-133, 170-171, 260-261* αυτ., τόμ. 32, Νομός Λέσβον, Αθήναι Αύγουστος 1962, σ. 12- 
13* αυτ., τόμ. 49. Νομός Χανιών, Αθήναι Οκτώβριος 1962, σ. 318-319* ΕΣΥΕ, Πληθυσμός της 
ΕΜ,άδος κατά την απογραψήν της 14ης Μαρτίου 1971. Πραγματικός πληθυσμός κατά νο
μούς, επαρχίας, δήμους, κοινότητας και οικισμούς, Αθήναι 1972, σ. 113-116, 129, 177* 
ΕΣΥΕ, Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 5 Απριλίου 1981 κα
τά νομούς, επαρχίες, δήμους, κοινότητες και οικισμούς, Αθήναι 1982, σ. 123-124, 126, 139, 
186* ΕΣΥΕ, Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρτίου 
1991 κατά νομούς, επαρχίες, δήμους, κοινότητες και οικισμούς, Αθήνα 1994, σ. 146-147,150, 
167.236. ' '  . W,UK u
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Νησιά 1920 1923 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991

Άγιος
Ευστράτιος 894 786 1.131 3.849 1.061 422 296 286
Ανάφη 559 — 565 785 532 471 353 292 261
Γαύδος — — 342 278 195 172 142 79 115
Γυάρος 2 — 28 31 7.139 244 2 — —

Ίος 2.154 — 1.797 2.041 1.753 1.343 1.270 1.451 1.654
Μακρόνησος 54 5.262

(2.413
38 36 4.484 12 12 4 —

άρρενες 
και 2.849

Φολέγανδρος 541 545 618 440 357 646 567 558

Σύνολο 4.204 5.262 4.101 4.920 18.392 3.660 2.847 2.689 2.874

Κατ’ αρχάς, οφείλουμε να επισημάνουμε τα αφορόντα στη Μ ακρόνησο 
κατά το 1923: τα δεδομένα προέρχονται από την απογραφή προσφύγων 
του 1923, στοιχείο το οποίο κατακυροόνει ότι το εν λόγω μικρονήσι χρησι
μοποιήθηκε κατ’ αρχας ως λοιμοκαθαρτήριο προσφύγων, καθοκ επιση- 
μάνθηκε ήδη πιο πάνω (σ. 81). Εν συνεχεία, για  τη Μακρόνησο, κατά το 
1951 ανιχνεύεται αναλόγως υψηλό μέγεθος, οφειλόμενο, βέβαια, στη συ- 
γκέντροιση εκτοπισμένοι. Για τον ίδιο λόγο, δύο άλλα μικρονήσια, η Γυά
ρος και ο Άγιος Ευστράτιος, το 1951 εμφανίζονται επίσης με ένα αξιοση
μείωτο δημογραφικό κεφάλαιο. Εδο5, ας σημειωθεί πως οι ανωτέρω περ ι
πτώσεις παρουσιάζουν ομοιότητες με δύο άλλες νησίδες, τον Άγιο Γεώρ
γιο και την Ψυττάλεια, αμφότερες στην περιοχή Σαλαμίνας, με παρεμφε
ρείς ειδικές χρήσεις317. Ό σ ον αφορά, τοιρα, στα υπόλοιπα νησιά εκτοπι- 
σμού, διαπιστώνεται πως οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις δεν συνδέονται 
οπουδήποτε με την παρουσία εκτοπισμένοι, με μερική εξαίρεση τα αφο
ρόντα στο διάστημα 1928-1951. Κατά τα άλλα, σε κάποιες μεμονωμένες πε- 
ριππύσεις εντοπίζονται ομοίως επιρροές στα μεταγενέστερα μεγέθη (Γυά
ρος - Άγιος Ευστράτιος). Πάντως, η πληθυσμιακή αύξηση που περιγράφε- 
ται σε νεότερες απογραφές (και κυρίως σε αυτή του 1991) δεν σχετίζεται, 
βέβαια, με το φαινόμενο του εκτοπισμού, το οποίο έπαιζε να ισχύει από το 
1974, αλλά με ένα νεοεμφανισθέντα παράγοντα: πρόκειται για  την τουρι
στική ανάπτυξη (χαρακτηριστική η περίπτωση της μεταπολεμικής Που). Εν 
τούτοις, το θέμα αυτό θα εξετασθεί εκτενούς πιο κάτω.

ν  ■*,>
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>'Λ.
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317. Εδώ στο κείμενο VII, υποσημ. 20, 22-24.
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Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε, κατ' αρ
χήν, στην επούλίοση των πληγμάτων του αμέσου παρελθόντος. Ό σ ον αφο
ρά ειδικώς στις δημογραφικές απόκλειες, οι νεκροί του αλβανικού μετώπου 
και της Κατοχής υπολογίζονται, έστω καθ’ υπερβολήν, περ ί τους 500.000 
(και συμπεριλαμβανομένων των απωλειών εξαιτίας μείωσης του ετήσιου 
δείκτη πληθυσμιακής μεταβολής, περ ί τους 900.000), ενιυ για τις εκροές του 
Εμφυλίου παρέχετα ι η εκτίμηση των 200.000 περίπου ατόμων (νεκροί και 
πολιτικοί πρόσφυγες)· επίσης,συγκαταλέγονταν μεγάλης έκτασης πληθυ- 
σμιακές μετακινήσεις κα ι υλικές ζημίες31*. Παραλλήλως, την ίδια εποχή και

318. Αγώνες και νεκροί τον ελληνικού στρατόν κατά το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο
1940- 1945, Γενικό Επιτελείο Στρατού. Διευθύνω] Ιστορία; Στρατού, Αθήνα 1990· Νικ. Δε- 
ληγιάννης, Δντικομακεδόνες πον βνσιάστηκαν στον ε/Ληνο-ιταλικό και εΜ.ηνογερμανικό 
πόλεμο 1940-1941, Σύλλογο; Γαλατινεων Θεσσαλονίκη; «Η Αγία Παρασκευή», Θεσσαλο
νίκη 1996' Κωνσταντίνο; Α. Δοξιάδη;, Οι θνσίες της Ε?Λάόος στον όεντερο Παγκόσμιο πό
λεμο, Αθήναι 1946, σ. 37’ ο ίδιος, Καταστροφές οικισμών, Αθήναι 1946. διάσπαρτε; σχετι
κές πληροφορίες' ο ίδιο;, Η επιβίωσις τον εΙΛηνικού λαόν. Εισι)γησις εις τον οργανισμόν 
ανοικοόομ ή σε ως, τόμ. 1, Τα δεδομένα, Αθήναι 1947. σ. 71-77* Η.Π., Τι στοίχισε ο πόλεμος 
στην ΕΜ,άόα, Αθήναι 1946, σ. 3-18* Υφυπουργείο Ανοικοδομήσει^;, Πίνακες καταστροφών 
οικοδομών της ΕλλΛδος, Αθήναι 1946, διάσπαρτες σχετικές πληροφορίες* Εκτελεσθέντες 
επί Κατοχής, Αθήναι 1947, ομοίιυς* Έκθεαις των γενομένων ζημιών εν γένει Ηπειρον από της 
κηρύξεως τον ε)1ηνο-ιτα)ακού πολέμον (28-10-40) μέχρι της τελικής απελενθερώσεώς της 
Οκτώβριος 1944, Αθήνα 1987, ομοίιυς* Δημ. Μαγκριιύτης, Θνσίαι της ΕΙΛάδος και εγκλήμα
τα Κατοχής 1941-1944, Αθήνα 21996, κυρίως σ. 76* Έκθεσις Πολέμον και Θυσιών της E/JA- 
όος 1940-1944. Αρχαιολογικόν Μονσείον, Αθήνα 1946, διάσπαρτες πληροφορίες* Κιυνστα- 
ντίνος Καλλιγάς, «Οι θυσίες και οι απιύλειες του Ελληνισμού κατά τον δεύτερο Παγκόσμιο 
πόλεμο». Επιστημονικό Σνμπόσιο «Η Ελλάδα τον ’40» (19 και 20 Απρίλιόν 1991), Αθήνα 
1993, σ. 16* Αγγελική Λάιου, «Μετακινήσει; του πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο κατά τη 
διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου», Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949, 
επιμ. Lars Barenlzcn — I.Ο. Ιατρίδης — Ole L. Smith, Αθήνα 1999, σ. 67-114* Ξανθίππη Κο- 
τζαγεώργη, «Έξοδος Ελλήνων και εποικισμό; Βουλγάρων στην Ανατολική Μακεδονία και 
τη Θράκη κατά τη διάρκεια τη; βουλγαρικής κατοχή; (1941-1944)», Μακεδονία και Θράκη,
1941- 1944. Κατοχή - Αιπίσταση - Απελενθέρωση. Διεθνές Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 
75-104* η ίδια, Η βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 1941-1944, 
Θεσσαλονίκη 2002, σ. 137-192* Ι.Κ. Χασιώτης, ό.π., σ. 147-152* Lars Baerentzen, «Το “παι
δομάζωμα” και οι παιδουπόλεις τη; βασίλισσας». Μελέτες, ό.π., σ. 137-164* Νίκος Ροδίτσας, 
Το δεύτερο Παιδομάζωμα (1948), εκδ. Σιδε'ρης, Αθήνα χ.χ.ε., σ. 34-37* Ειρήνη Λαγάνη, Το 
"Παιδομάζωμα” και οι ελληνογιονγκοσλαβικές σχέσεις 1949-1953. Μία κριτική προσέγγιση, 
Αθήνα 1996, σ. 58* Κώστας Γκριτζώνας, Τα παιδιά τον Εμφυλίου πολέμον. Προσωπική μαρ
τυρία, Αθήνα 1948, σ. 97* Μ. Ristovid, A Jong Journey' Home: Greek Refugee Children in 
Yugoslavia 1948-1960, Θεσσαλονίκη 2000, κυρίως σ. 15-47,119-127* Απόστολος Στρογγυλής,
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συγκεκριμένα από το 1948 (βλ. Σχέδιο Μάρσαλ), άρχισε η ανάμιξη του 
αμερικανικού παράγοντα στις πολιτικές εξελίξεις της περιοχής, συμπερι- 
λαμβανομένης της Ελλάδας, δεδομένο που είχε ως συνακόλουθο ανάλογες 
και πολυεπίπεδες εξαρτήσεις για  τη χώρα319. Επικεντρώνοντας το ενδιαφέ-

«Διαστάσεις του οικονομικού προβλήματος στις (ύρες της απελευθέρωσης», του
'44. Νεότερη έρευνα - νέες προσεγγίσεις, επιμ. Γρ. Φαράκος, Αθήνα 22000, ο. 31-40· Γ. Στα- 
θάκης, Το Δόγμα Τρονμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ Η ιστορία της αμερικανικής βοήθειας 
στην Ελλάδα, Αθήνα 2004, σ. 33-36· Τ. Αποστολόπουλος, Μεσσηνιακή εκατόμβη 1940-1944 
(1.642 βιογραφικά Μεσσηνίων που θυσιάστηκαν για την πατρίδα την περίοδο 1940-1944), 
Καλαμάτα 2000, συνολικού ενδιαφέροντος* Δημ. Βαρθαλίτης, «Η κίνηση του πληθυσμού 
της Σύρας κατά την Κατοχή», Συριανά Γράμματα, τχ. 15, Ιούλ. 1991, σ. 251-252* Χρ. Λού- 
κος, «Τα δημογραφικά της Κατοχής», Αρχειοτάξιο, τόμ. 3, Μάιος 2001, σ. 90-93* Μ. 
Mazower, Στην Ελλάδα τον Χίτλερ. Η εμπειρία της Κατοχής, Αθήνα 1994, σ. 74-78* I. Θ. 
Μαλακάσης, «Συγκριτικοί πίνακες των ανθριόπινων απωλεκόν της ελληνικής ναυτιλίας 
1939-1945 (Φορτηγού, Ακτοπλοϊκής, Ιστιοφόρου)», Ανάτυπο από Δωδώνη, τόμ. ΚΔ' και 
ΚΕ' (1995, 1996)* Βασίλης Γούναρης — Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.), Ο φόρος του αίμα
τος στην κατοχική Θεσσαλονίκη. Ξένη κυριαρχία - Αιπίσταση και Επιβίωση, πρόλ. I. Κ. Χα- 
σιιύτης, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 199-247* Κιύστας Χατζηπατέρας — Μαρία Φαφαλιού-Δρα- 
γιόνα, Μαρτυρίες 41-44. Η Αθήνα της Κατοχής, Αθήνα 2002* Νικ. Γ. Ζιάγκος, Νέες σελίδες 
από τον Εμφύλιο πόλεμο 1945-1949, τόμ. Β ',  Αθήνα 1986, σ. 507-601* Χρ. Δ. Βήττος, Τα Γρε- 
βενά στην Κατοχή και στο Αιπάρτικο. Ιστορική μελέτη δεκαετίας 1940-1950, Θεσσαλονίκη 
2000, σ. 603-629* Αριστείδης Θεοχάρης, Στη Στερεά Ελ)Λδα με το Δημοκρατικό Στρατό, 
1945-1949, Αθήνα 2002, σ. 435-499* Δημήτρης Κυριαζής, 1940-1950. Η δεκαετία που συ
γκλόνισε τη χο')ρα. Πόλεμος - Κατοχή - Εθνική Αντίσταση - Εμφύλιος, Αθήνα 2002, σ. 115- 
116,126-136,409-414,454* Γ. Μαργαρίτης, ό.π., τόμ. Ι,σ . 50-51, 71-73, 175-177, 410-411 και 
τόμ. 2, σ. 67-72,88-91,108-109,571-627* Ροσέτος Φακιολάς, «Οικονομικές εξελίξεις στις δε
καετίες ’30 και ’40», X. Φλάισερ (επιμ.), ό.π., σ. 335* Νίκος Πολύζος, Δημυγραφική πρό
κληση. Υπογεννητικότητα και γήρανση στην Ελλάδα, Αθήνα 1981, σ. 47-48* Πάνος Καζάκος, 
Ανάμεσα σε Κράτος και Αγορά. Οικονομία και οικονομική πολιτική στη μεταπολεμική 
ΕλλΑδα 1944-2000, Αθήνα 2001, σ. 125-128* Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της σύγχρονης Ελλά
δας: Ο Εμφύλιος, Αθήνα 1981, κυρίιυς σ. 325-401* Χάγκεν Φλάισερ, Στέμμα και σβάστικα. 
Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αιπίστασης 1941-1944, τόμ. 1, Αθήνα 1989, σ. 195-196. Ειδι
κούς για τα ψυχολογικά προβλήματα, εξαιτίας του λοιμού και της κατοχής: Φ. Σκούρας -  Α. 
Χατζηδήμος — Α. Καλούτσης — Γ. Παπαδημητρίου, Η ψυχοπαθολογία της πείνας, του φό
βου και τον άγχους, Αθήνα 1991.

319. Π. Καζάκος, ό.π., σ. 86-99* Ε. Ανδρικοπούλου — Γ. Καυκαλάς, Η ρύθμιση του πε
ριφερειακού χώρου. Θεωρία και Πρακτική, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 116-132* Μαρία Νεγρε- 
πόντη-Δελιβάνη, Ανάλυση της ελληνικής οικονομίας. Προβλήματα - Επιλογές (με τη συνερ
γασία της Βάσως Πορταρίτου), Αθήνα 1979, σ. 326* Γ. Σταθάκης, ό.π., σ. 135-141* ο ίδιος, 
«Η διαμόρφωση του μεταπολεμικού μοντέλου εκβιομηχάνισης. Η κρίσιμη περίοδος 1944- 
1953», Τα Ιστορικά, τόμ. 7, τχ. 12-13, Ιούν.-Δεκ. 1990, σ. 59-60 (το ίδιο στο Οικονομία και
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ρον μας στις οικονομικές διεργασίες, θα  πρέπει να σημειιοσουμε κατ’ αρ
χήν ότι παρά την αρχική ανάκαμψη και τις γενικές προσδοκίες - προτάσεις 
περ ί ανάγκης εθνικού σχεδιασμού με κύριο στόχο τη βαριά βιομηχανία, η 
ελληνική οικονομία αντιμετώπισε πλείστες δυσχέρειες (δομικού και συ
γκυριακού τύπου)· οι όποιες χρηματοπιστωτικές και λοιπές διευκολύνσεις 
παραχωρήθηκαν στον τομέα της μεταποίησης δεν εντάχθηκαν σε ένα μα
κροπρόθεσμο πρόγραμμα για  την ισόρροπη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
στον χώρο33". Έ τσ ι, οι βασικοί άξονες στους οποίους κινήθηκε η μεταπολε
μική οικονομία, απηχώντας και τις τελικές επιλογές του αμερικανικού πα
ράγοντα, συνέπεσαν περίπου με τα προτεινόμενα από τον Κυριάκο Βαρ- 
βαρέσο, στη γνωστή έκθεσή του (1952)* κοντολογίς, οι εν λόγω προτάσεις 
ήσαν οι ακόλουθες321: α) αύξηση της αγροτικής παραγωγής (εγγειοβελτιω-

Πολατική στη σύγχρονη ΕλΑάδα, επιμ. Θ. Σακελλαρόπουλος, τόμ. Α '.  Αθήνα 1992. σ. 9)* ο 
ίδιος, «Η οικονομία κατά τον Εμφύλιο πόλεμο», Ο Εμφύλιος πόλ,εμος. Από τη Βάρκιζα στο 
Γράμμο (Φεβρουάριος 1945 -Αύγουστος 1949), επιμ. Ηλ. Νικολακόπουλος — Αλκής Ρήγος 
— Γρηγ. Ψαλίδας, Αθήνα 2002, σ. 52-56, 66· Ιιυάννης Στεφανίδης. Ασύμμετροι εταίροι. Οι 
Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα στον Ψυχρό Πόλεμο, 1953-1961, Αθήνα 2002, σ. 235-254* 
Βασ. Λευκαδίτης, Η δεκαετία 1939-1949. Το δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ και αι 
εξ αυτών επιπτώσεις δια την εθνικήν άμυναν της ΕλΛάδος, Αθήναι 1976, κυρίως σ. 67-75,83- 
97· Αθ. Σμπαρουνης, Η οικονομία του Σχεδίου Μάρσαλ και τον Οργανισμού Κοινής Ασφα
λείας, Αθήναι 1952, διάσπαρτες σχετικές πληροφορίες* Μ. Νικολινάκος, ό.π., σ. 66-69* 
Αργυρής Φατουρος, «Γΐιυς κατασκευάζεται ένα επίσημο πλαίσιο διείσδυσης. Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες στην Ελλάδα, 1947-1948», Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρί
ση, Αθήνα 1984, σ. 419-460* Ι.Ο. Ιατρίδης, «Η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλά
δα, 1945-9». Ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος 1943-1950. Μελέτες για την πόλωση, επιμ. ΝτεΊ- 
βιντ Κλόουζ, Αθήνα 1996, σ. 239-265* Ανδρέας Λύτρας. Προλεγόμενα στη Θεωρία της Ελλη
νικής Κοινωνικής Δομής, Αθήνα 1993, σ. 161. Έ να  κλασσικό κείμενο κριτικής για το Σχέδιο 
Μάρσαλ: Πιυλ Μ. Σουήζυ, «Το Σχέδιο Μάρσαλ και η Κρίση της Δυτικής Ευρώπης», Π. Μ. 
Σουήζυ, Το Παρόν σαν Ιστορία. Δοκίμια καί Κριτικές πάνω στον Καπιταλ.ισμό και το Σο
σιαλισμό, Αθήνα 1978, σ. 83-90.

320. Σ. Καραγιάννη — Α. Νικολάου, ό.π., σ. 95-97* Γ. Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν, σ. 
141-161, 181-182, 227-236, 261-279* ο ίδιος, Η διαμόρφωσΐ], σ. 66-74 και 12-27 αντιστοίχως* 
Π. Καζάκος, ό.π., σ. 102-106* Δημ. Μπάτσης, Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, Αθήνα 
31977, κυρίως σ. 193-373* Αγγελος Αγγελόπουλος, Οικονομικά. Άρθρα και Μελέτες 1946- 
1967, τόμ. Α ',  Αθήνα 1974, σ. 22-25, 68-73, 92-93, 154-161 και τόμ. Β \  Αθήνα 1974, σ. 458- 
463.

321. Κυριάκος Βαρβαρέσος, Έκθεσις επί τον οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος, 
πρόλ. I. Πεσμαζόγλου - εισαγ. Κ. Κωστής, Αθήνα 2002, κυρίως σ. 62-75, 338-354, 419-503* 
J. Meynaud -  Π. Μερλόπουλος -  Γ. Νοταράς, ό.π., σ. 418-419,429,433-438,459,466-47Ζ
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τικά έργα, βελτιωμένοι σπόροι, οργάνωση παραγωγής κ.ά.)* β) ανάπτυξη 
μικρών και ανταγοητστικών επιχειρήσεων, για την παραγωγή αγαθών (κυ
ρίως εισαγομένων) ευρείας κατανάλωσης* γ) ανάπτυξη της οικοδομικής 
δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία νέ
ων θέσεων εργασίας. Ακόμη, στην έκθεση υποστηρίζεται η αναγκαιότητα 
παροχής κινήτρων, φορολογικών διευκολύνσεων και άλλων, για την προ
σέλκυση ξένων κεφαλαίων στη βιομηχανία. Εν τούτοις, ως προς το τελευ
ταίο, η δραστηριότητα πυν ξένων κεφαλαίων μάλλον επιβάρυνε την ελλη
νική οικονομία (εξαιτίας φορολογικών απαλλαγών κ.ά.) παρά συνέβαλε 
στην εγχώρια εκβιομηχάνιση522. Παραλλήλως, η στροφή της ελληνικής οι-

479-488* Σ. Καραγιάννη — Α. Νικολάου, ό.π., σ. 100* Σ. Αντωνοποΰλου. ό.π., σ. 55-56* Γ. 
Σταθάκης, Το Δόγμα Τρυύμαν, σ. 403-414* ο ίδιος, Η διαμόρφωση, σ. 66-74 και 10-11,18-21, 
27* ο ίδιος, «Η απρόσμενη οικονομική ανάπτυξη στις δεκαετίες του ’50 και ’60: η Αθήνα cog 
αναπτυξιακό υπόδειγμα», Επιστημονικό Συμπόσιο «1949-1967. Η εκρηκτική εικοσαετία» 
(10-1211112000), Αθήνα 2002, σ. 46-47, 56* ο ίδιος, «Οικονομία και θεσμοί - Από την προ
πολεμική “βιωσιμότητα” στη μεταπολεμική “εκβιομηχάνιση”», X. Φλάισερ (επιμ.), ό.π., σ. 
364-366, 368-369* Ν. Παπαμίχος, «Η μεταπολεμική πόλη, πόλη αντιπαροχής», αυτ., σ. 79-86* 
Π. Καζάκος, ό.π., σ. 143-161* Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, ό.π., σ. 105, 329-338, 356* Ν. Σβο- 
ροίνος, Επισκόπηση, σ. 146-147* Ν. Μουζέλης, ό.π., σ. 200* Ανδρέας Κιντής, Ανάπτυξη της 
ελληνικής βιομηχανίας, Αθήνα 1982, σ. 39-43, 154-162* Καλλιόπη Νικολάου, «Διαρθρωτικές 
αδυναμίες της ελληνικής βιομηχανίας», Σεμινάριο για την διάρθρωση και τα προβλήματα 
της ελληνικής οικονομίας, έκδ. ΑΒΣΠ (Καθηγητής Α. Αάζαρης), Πειραιάς 1982, σ. 9-16* 
Αντοίνης Μωυσίδης, «Η κοινωνικοοικονομική φύση της αγροτικής εκμετάλλευσης στην ελ
ληνική γεωργία σήμερα: “Σχέσεις μεγέθους εκμετάλλευσης και είδους καλλιέργειας”»,Διε
θνές Οικονομικό Συνέδριο «Οικονομία και Αγροτικός τομέας». Πρακτικά, τόμ. Α ' , Αθήνα 
1986, σ. 161* Α. Λύτρας, ό.π., σ. 164-170* Κ. Βεργόπουλος, «Η συγκρότηση της νέας αστικής 
τάξης 1944-1952», Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950, ό.π., σ. 529-559* Χρ. Χατζηιωσήφ, 
ό.π., σ. 366* ο ίδιος, «Η Πολιτική Οικονομία της Μεταπολεμικής Ελλάδας, 1944-1996», Ει
σαγωγή στη Νεοελληνική Οικονομική Ιστορία (18ος-20ός αιώνας), διεύθ. Β. Κρεμμυδάς, 
Αθήνα 1999, σ. 301-302, 306-308. Ειδικοί; για την οικοδομική δραστηριότητα: Ομάδα μελέ
της, Οι οικοδόμοι και η οικοδομή στη μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα 1975, σ. 11-46.

322. Ε. Ανδρικοπούλου — Γ. Καυκαλάς, ό.π., σ. 116-132* Δ. (Τάκης) Μπενάς, Η εισβο- 
λ.ή του ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα, Αθήνα 21978, σ. 109-112, 213-216* Δ. Χαραλάμπης, 
ό.π., σ. 78-79, 84-87* Σ. Καραγιάννη -  Α. Νικολάου, ό.π., σ. 99, 101-111* Σ. Αντωνοπούλου, 
ό.π., σ. 57-60* Γ. Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν, σ. 416-417* ο ίδιος, Η διαμόρφωω], σ. 72-74 
και 18-19, 25* Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, ό.π., σ. 344-347* Ν. Σβορόίνος, ό.π., σ. 145* Α. Κι- 
ντής, ό.π., σ. 161-162* Α. Λύτρας, ό.π., σ. 166. Ειδικοί; για τη βιομηχανική δραστηριότητα: 
Νικ. Σιδέρης, Η ελληνική βιομηχανία. Βιομηχανική παραγωγή και αξία αυτής κατά τα έτη 
1953 και 1954 εν συγκρίσει προς τα έτη 1939 και 1949. Κατάλογος των κυριωτέρων εργο
στασίων, Αθήναι 1955, σ. 362-365. ^ υλβλ/0(
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κονομίας, εν όψει και της προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, προς τις εξωτε
ρικές αγορές είχε ως φυσικό συνακόλουθο το άνοιγμα των εμπορικών συ
νόρων της χώρας, τη χαλάριυση δηλαδή των προστατευτικών μέτρων απέ
ναντι στην εγχώρια γεω ργία  και τη μεταποίηση323. Με την τελευταία προϋ
πόθεση, η εντατικοποίηση στην αγροτική παραγωγή (αν και μετ’ εμποδίων, 
εξαιτίας πολυτεμαχισμοϋ της ιδιοκτησίας αλλά και σε συνάφεια με τον γε
ω γραφικό παράγοντα), μέσω εισαγωμένων λιπασμάτων και τεχνολογίας, 
είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο του κόστους· σε ένα δεύτερο χρονικοκ επί
πεδο, η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη μείωση των κρατικιόν επιδοτή
σεων στον αγροτικό τομέα, οδήγησε στη συμπίεση του αγροτικού εισοδή
ματος324. Υπό αυτούς τους όρους συντελέσθηκε μία σοβαρή οικονομική 
κάμψη στην ύπαιθρο, π ερ ί το τέλος της δεκαετίας του 1950, με συνέπεια τη 
σταδιακή εγκατάλειψή της από σημαντικό τμήμα των κατοίκων, οι οποίοι 
συγκρότησαν ένα εκτεταμένο μεταναστευτικό κύμα* η εν λόγω πληθυσμια- 
κή εκροή, διόλου τυχαίο, συνέπεσε με (και κυρίως ακολουθήθηκε από) 
ανάλογη οικονομική άνοδο325.

Σε ό,τι αφορά στις πληθυσμιακές μετακινήσεις, λοιπόν, κατ’ αρχάς δ ια 
πιστώνονται εκτεταμένες τροφοδοτήσεις της πεδινής ζώνης, από πληθυ- 
σμιακά κεφάλαια με προέλευση ορεινές περιοχές* το φαινόμενο ανιχνεύε- 
τα ι επίσης σε νησιωτικές οντότητες, ιδιαιτέρως μάλιστα στις περιπτώσεις 
όπου υπάρχει μία άξια  λόγου ενδοχώ ρα32\  Συνεπώς, σε σχέση με το δεύτε
ρο σκέλος, παραδείγματα όπως αυτό του Αγκιστριού, στο οποίο παρατη
ρούνται πληθυσμιακές μετακινήσεις του είδους, παρουσιάζουν ειδικό εν
διαφέρον, κυρίως εξαιτίας της αμελητέας γεωγραφικής έκτασης των συ
γκεκριμένων νησιών327. Σε ένα άλλο πεδίο, ανάλογο ενδιαφέρον παρου

323. Σ. Αντωνοποΰλου, ό.π., σ. 56-57, 71-72, 75* Αντ. Μωυσίδης, ό.π., σ. 162-163.
324. Σ. Αντωνοπουλου, ό.π., σ. 71-72, 75-76' Αγγελος Αγγελόπουλος, Θεωρία y.at Πολι

τική της Οικονομικής αναπτνξεως, Αθήναι 1968, σ. 250-252* Ν. Σβοριόνος, ό.π., σ. 146-147* 
Αντ. Μωυσιδης, ό.π., σ. 162-163* Θ. Σακελλαρόπουλος, «Η μεταπολεμική αγροτική πολιτι
κή και οι μακροπρόθεσμες τάσεις αλλαγής της». Οικονομία και Πολιτική, ό.π., ο. 113-114 
(το ίδιο κείμενο στο Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο, ό.π., τόμ. Β ', Αθήνα 1986, σ. 373-374 
αντιστοίχως)* J. Meynaud — Π. Μερλόπουλος — Γ. Νοταράς, ό.π., ο. 450-454,482-483.

325. Σ. Αντωνοπουλου, ό.π., σ. 80-83* Δ. (Τ.) Μπενάς, ό.π., ο. 213-216, 318-328* Δ. Χα
ραλάμπης, ό.π., σ. 83* V. Filias, ό.π., σ. 18-19* Γ. Σταθάκης, Το Δόγμα Τρονμαν, σ. 420-422. 
Εκτενής βιβλιογραφία για τη μεταπολεμική μετανάστευση: Κ. Κόμης, Μικρονησιωτικά, σ. 
232-233.

326. Δ.Γ. Τσαούσης, ό.π., σ. 102-103* Ε. Kolodny, ό.π., σ. 473-486.
327. Εδώ στο κείμενο VII, Πίν. 21.
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σιάζει η εξέλιξη των συνολικών μετακινήσεων (εισροές-εκροές), κατά γ ε 
ωγραφικό διαμέρισμα* ακολούθως, παρατίθενται τα στοιχεία για  τον νη
σιωτικό ειδικώς χώρο, στο διάστημα 1956-1961, γνωστού όντος, πάντως, 
πως αυτά εμπεριέχουν επίσης τις εσωτερικές μετακινήσεις, σε επίπεδο δ ια 
μερίσματος32*: στα νησιά του Ιονίου, εισροή 10.100 ατόμων έναντι εκροής 
24.100 (δεσπόζει η εκροή κατά 139%)* στα νησιά του Α ρχιπελάγους γεν ι
κούς (εκτός Κρήτης), 25.100 έναντι 52.000 (δεσπόζει επίσης η εκροή κατά 
108%)* τέλος, στην Κρήτη, 34.100 έναντι 51.800 (ομοίως κατά 52%). Π ά
ντως, είναι γεγονός ότι ο κύριος πληθυσμιακός όγκος, οτο σύνολο της χώ 
ρας, κατευθύνθηκε προς τα αστικά κέντρα, φαινόμενο το οποίο διόγκωσε 
τον αστικό πληθυσμό [υπ’όψιν: το 1951 ο αστικός πληθυσμός αποτελούσε 
το 37,7% έναντι 14,8% του ημιαστικού και 47,5% του αγροτικού, ενώ το 
1981 οι αναλογίες ανέρχονταν σε 58,1%, 11,6% και 30,3% αντιστοίχους* 
ακόμη, το 1951 η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη διέθεταν 1.378.586 και 302.635 
κατοίκους, έναντι 3.027.331 και 706.180 το 1981]328 329. Εδώ, θα πρέπει να ση
μειώσουμε ποκ το 1960, το 23,2% του πληθυσμού της πρωτεύουσας προερ

328. Δ.Γ. Τσαούσης, ό.π., σ. 98-99. Επίσης: Διον. Φράγκος, «Η εσοπερική μετανάστευ- 
σις κατά την περίοδον 1966-1971. Ανάλυσις τουν δεδομένων της Απογραφής Πληθυσμού της 
14ης Μαρτίου 1971. Μέρος προπον», Επιθεο')ρησις Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 21-22, Ιούλ.- 
Δεκ. 1974, κυρίως σ. 204-210.

329. Μελέτιος Θεόφιλος, «Μερικαί όψεις της “γεωγραφίας του πληθυσμού” της Ελλά
δος», Επιθεώρηοις Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 23, Ιαν.-Απρ. 1975, σ. 85-102* X. Συμεωνίδου, 
«Διαχωρική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδος», ανχ., σ. 103-117* Δ. Φράγκος, ό.π., Μέ
ρος δεύτερον, αυτ., σ. 118-132* Σοφία Αντωνοπούλου, «Εκβιομηχάνιση, αγροτική έξοδος 
και το ζήτημα της στέγης στις χώρες της περιφέρειας κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Η ελ
ληνική εμπειρία», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 69 (1988), σ. 156-176* Κοινωνικός 
και Οικονομικός Ατλας της ΕΌΛόας, τόμ. 1, Οι πόλεις, επιμ. Θ. Μαλούτας, ΕΚΚΕ, Αθήνα- 
Βόλος 2000, σ. 14-25* Σταύρος Θεοφανίδης, Θεωρία και Τεχνική της Κοινωνικής Λογιστικής, 
τόμ. Α \  Αθήνα 1979, σ. 220* Αντ. Γειυργούλας, Τροχιές σε Σύμπτωση. Αγροτική έξοδος, 
Κράτος, Ασιεακός χώρος εργασίας στην Ελ)Αδα (1950-1985), Αθήνα 1997, σ. 49-51* Μιχά- 
λης Παπαδάκης, «Μορφολογικά χαρακτηριστικά του εθνικού αστικού δικτύου», Οι δημο- 
γραφικές εξείαξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα. Πρακτικά Δημογραφικον Συνεδρίου, Αθήνα 
5-6 Οκτ. 1992, ΕΚΚΕ, επιμ. Β. Κοτζαμάνης -  Α. Μαράτου-Αλιπράντη, Αθήνα 1994, σ. 215- 
218* Γ. Πετράκος — Β. Κοτζαμάνης, «Η μητροπολιτική συγκέντρωση στην Ελλάδα: εκτίμη
ση χρονολογικών σειρών για την περίοδο 1961-1991», αυτ., σ. 222-223* John Baxevanis, 
«Population, internal migration and Urbanization in Greece», Balkan Studies, No 6 (1965), 
σ. 83-98* Χωροταξική ποίατική. Πρόγραμμα αναπτύξεως 1976-1980, ΚΕΠΕ, Αθήναι 1976, σ. 
101-119.



102 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ

χόταν από νησιά, αναλυτικούς ως εξής330: από νησιά του Ιονίου το 4%, από 
το Α ρχιπέλαγος το 13,9% και από την Κρήτη το 5,3%.

Μ ετατοπιζόμαστε στο θέμα της εξωτερικής μετανάστευσης, σημειώνο
ντας κατ’ αρχάς πως τα εμβάσματα των μεταναστο)ν εξακολούθησαν να 
αποτελούν βασική πηγή εσόδων για  την ελληνική κοινωνία331: στο διάστη
μα 1958-1977 μετακινήθηκαν 1.140.726 συνολικούς άτομα, εκ των οποίων 
381.296 (το 33,42%) προς υπερπόντιες χιόρες. Εξειδικεύοντας, τώρα, την 
παρατήρησή μας στα αφορόντα στον νησιωτικό χώρο, επισημαίνουμε την 
ύπαρξη μίας γενικής κάμψης, σε σχέση με την πληθυσμιακή κινητικότητα 
του μεσοπολέμου332, αν και ειδικούς οι προερχόμενοι από το Αρχιπέλαγος 
(υπενθυμίζεται πως εξαιρείται η Κρήτη) διατήρησαν την προπη θέση, με
ταξύ των νησιωτών στο σύνολό τους. Αναλυτικότερα, σε επίπεδο γεωγρα-

330. Ε. Kolodny, ό.π., σ. 563. Επίσης: Β. Κοτζαμάνης./Μ/να, σ. 9-30* ο ίδιος, «Η κινητι
κότητα του αγροτικού πληθυσμού στη δεκαετία 1940-50 και η αναδιάρθρωση του κοινωνι- 
κο-δημογραφικού χαρτί] της μεταπολεμικής Ελλάδας. Προπη προσέγγιση». Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 77 (1990), σ. 97-126* Guy Burgel, Αθήνα. Η ανάπτυξη μιας μεσο
γειακής πρωτεύουσας, Αθήνα 1976, κυρίως σ. 189-205* Bernard Kayser — Pierre-Yves 
Pechoux — Michel Sivignon, Exode rural et attraction urbaine en Grece, Αθήνα 1971, κυρίως 
σ. 17-56.

331. Κώστας Βεργοπουλος, «Οικονομική κρίση και εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα και 
στον Ευρωπαϊκό νότο», Η Ελλχίόα σε εξέλιξη, Αθήνα 1986, σ. 62-63* Νικήτας Πατινιώτης, 
Εξάρτηση και μετανάστευση. Η περίπτωση της Ελλάδας, Αθήνα 1990, σ. 205-221, 261-263* 
Xenophon Zolotas, International labor migration and economic development, Αθήνα 1966, κυ
ρίως σ. 47-62 [πβ. ανωτ. υποσημ. 308]* Α. Καλαματιανού, ό.π., σ. 15* Αντ. Γεωργούλας, ό.π., 
σ. 49* Ι.Κ. Χασιευτης, ό.π., σ. 133-140* Α. Αγγελόπουλος, ό.π., σ. 325-328* Ή ρα  Έμκε-Που- 
λοπούλου, Προβλήματα μετανάστενσης-πα/.ιν\·όστησης, Αθήνα 1986, σ. 46* Ε. Καβουριά- 
ρης, «Μερικές σκέψεις για τις αιτίες και τις συνέπειες της μετανάστευσης», Οικονομική 
ανάπτυξη και μετανάστευση στην Ε)λχίδα, επιμ. Μ. Νικολινάκος, Αθήνα 1974, σ. 24-62* Α. 
Angelopoulos, «The anatomy of emigration in Greece», Essays, ό.π., σ. 6* V. Filias, ό.π., σ. 
31-32* Σάββας Ρομπόλης, «Η μετανάστευση στην Ελλάδα κατά την πρώτη μεταπολεμική πε
ρίοδο (1945-1967) υ>ς συνιστώσα της αναπτυξιακής πολιτικής», Επιστημονικό Συμπόσιο, 
1949-1967, ό.π., σ. 299-310. Επίσης: Στ. Θεοφανίδης, ό.π., σ. 234* Έκθεσις της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας περί τον Συνεδρίου Μετάναστενσεως Διοργανωθέντος υπό τον Παγκοσμί
ου Συμβουλίου των Εκκλησιών συνελθόντος rv Leysin της Είβετίας τη 11-16 Ιουνίου 1961, εν 
Αθήναις 1961, διάσπαρτες σχετικές πληροφορίες* Θ. Κονταργύρης, ό.π., σ. 63 κ.ε. Επίσης, 
γενικώς: Ανδρέας Παπαγεωργόπουλος, Ο Αυστραλ,ιώτης Ελληνισμός, Σίδνεϋ 1981 και Επι
θεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 84-85 (1994), Έλλ.ηνες μετανάστες στην πολυπολιτισμική 
κοινωνία της Αυστραλίας.

332. Βλ. ανωτ. υποσημ. 310.
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φΐκού διαμερίσματος, η αναλογία στη συνολική εκροή είχε ως εξής333: από 
τα νησιά του Ιονίου, 1% κατά το διάστημα 1955-1959 και 2% κατά το 1960- 
1964* από το Αρχιπέλαγος, 6% και 5% αντιστοίχους* τέλος, από την Κρήτη, 
1% και 2,5%. Εν συνεχεία, προχωρούμε σε μία άλλου τύπου επεξεργασία 
το:>ν δεδομ ένο ι, σε σύγκριση με το συνολικό πληθυσμιακό κεφάλαιο κατά 
γεωγραφικό διαμέρισμα* ας σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτο^ση 
διατίθενται κεχωρισμένιος τα στοιχεία για  την Εύβοια, συγκαταλεγόμενα 
έως τοίρα στα αφορόντα στην κεντρική Ελλάδα334: κατά το διάστημα 1961- 
1965, το ποσοστό της νησιωτικής εκροής ανήλθε στο 13,4% του τοπικού 
πληθυσμού, αναλυτικότερα 3,0% από τα νησιά του Ιονίου, 1,0% από την 
Εύβοια, 6,0% από τα νησιά του Αρχιπελάγους και 3,4% από την Κρήτη. 
Για συγκριτικούς λόγους επισημαίνεται ότι το 1961 η αναλογία εκάστου 
δημογραφικού μεγέθους επί του συνόλου της χώρας ανερχόταν στο 2,5%, 
2,%, 5,7% και 5,8% κατά γεωγραφικό διαμέρισμα. Επομένοκ, διαπιστώ
νεται ότι μόνο σε δύο από τα ανωτέρω διαμερίσματα (νησιά Ιονίου και 
Αρχιπελάγους) υπήρξε μία άξια λόγου εκροή, εφόσον ο δείκτης μετανά
στευσης υπερέβαινε την πληθυσμιακή αναλογία στο σύνολο της χώρας. 
Ωστόσο, ας επισημανθεί, σε τρία άλλα διαμερίσματα, της βόρειας Ελλά
δας, σημειοίθηκε πράγματι ογκώδης μετανάστευση: πρόκειται γ ια  την 
Ή πειρο , τη Μ ακεδονία και τη Θράκη. Παρατίθεται, κατά περίπτωση, ο 
δείκτης μετανάστευσης έναντι της αναλογίας του τοπικού πληθυσμιακού 
κεφαλαίου335: 7,2% έναντι 4,2%, 36,7% έναντι 22,6% και 7,4% έναντι 4,2%. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σημαντική εκροή στις ανωτέρω περιοχές, 
εκτός του γεωγραφικού-οικονομικού παράγοντα (όπως στην Ή π ειρ ο ), 
συνδέεται με το γεγονός πως εφάπτονταν (και εφάπτονται) tojv εθνικών 
συνόρων, στο πλαίσιο μάλιστα του ψυχρού πολέμου336, με αναμενόμενες

333. Δ.Γ. Τσαούσης, ό.π., σ. 139-140. Επίσης: Ε. Kolodny, ό.π., σ. 587' Α. Καλαματιανού, 
ό.π., σ. 17* Β. Kayser, Ανθρωπυγεο)γραφία της Ελλάδος, Αθηναι 1968, σ. 83-85* Η. Έμκε- 
Πουλοπούλου, ό.π., σ. 90* Β. Kayser -  Ρ.-Υ. Pechoux — Μ. Sivignon, ό.π., σ. 17-56* Ν. Πα- 
τινιοπης, ό.π., σ. 214-217* Ηλίας Μπεριάτος, «Εξελίξεις και επιπτοίσεις της μεταναστευτι- 
κης κίνησης στον νησιωτικό χοίρο. Η περϋηκυση το>ν νησιοίν Κεφαλονιάς και Ιθάκης», Επι
θεώρηση Κοινωνικών Ερευνούν, τχ. 77 (1990), σ. 62-96* Απόδημοι Έλληνες, έκδ. ΕΚΚΕ, Αθή- 
ναι 1972, σ. 17-28.

334. Ε. Kolodny, ό.π., σ. 587* Β. Kayser, ό.π., σ. 84* Β. Kayser — Ρ.-Υ. Pechoux — Μ. 
Sivignon, ό.π., σ. 55* V. Filias, ό.π., σ. 22-26.

335. Αυτ.
336. Γιάννης Γιανουλόπουλος, Ο μεταπολεμικός κόσμος. Ελληνική και ευρωπαϊκή ιστό-
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επιπτοχτεις στο οικονομικό πεδίο, οι οποίες, έχοντας ως παράλληλο δεδο
μένο τη γενική κρίση του αγροτικού τομέα337, παρουσίασαν αναλόγιος εκτε
ταμένη μετανάστευση* ειδικώς, όμιυς, στη Μ ακεδονία και στη Θράκη, κά
ποια  συμβολή π ρ έπει να  είχαν και τα δημογραφικά διαθέσιμα, οφειλόμε- 
να στη μαζική εγκατάσταση προσφύγων το 1922 (το 61% του συνόλου)33*. 
Συνεχίζοντας, τώρα, με τον νησιωτικό χοίρο, οφείλουμε να σημεκυσουμε 
ότι μόνο το 34% των προερχομένων από το Ιόνιο κατευθύνθηκε προς υπερ
πόντιες χο5ρες* την ίδια  κατεύθυνση έλαβε επίσης το 57% των Αρχιπελαγι- 
τ ώ ν  (το 43% προτίμησε την Αυστραλία)339. Επιπλέον, η πλειοψηφία των 
Επτανησίων και των Κρητικιυν επέλεξε την Ευρώπη (το 73% και 60% του 
συνόλου αντιστοίχως)340.

Η επομένη δέσμη διαπιστώσειυν συνοψίζεται στην επισήμανση ότι χα
ρακτηριστικές παράμετροι του οικισμένου χώρου και των δημογραφικών 
δεικτών της χώ ρας αποτέλεσαν παρεπόμενο των ανωτέρω πληθυσμιακών 
μετακινήσεων στο σύνολό τους (εισροές-εκροές): σε σχέση με τις ανθρώ
πινες απώλειες κατά τη δεκαετία  του 1940 αλλά και την εσωτερική μετα
νάστευση ερμηνεύονται σήμερα τόσο η εγκατάλειψη της αγροτικής ενδο- 
χώρας (για την οποία  ευθύνεται επίσης η εξωτερική εκροή) όσο και τα πο
λυάριθμα περιβαλλοντικά προβλήματα των μεγάλων αστικών κέντρων (και 
κυρίως της Α θήνας)341 * σε σχέση επίσης με τις απόκλειες κατά τη δεκαετία

ρία (1945-1963), Αθήνα 1992, σ. 39-42* Ευάνθης Χατζή βασιλείου. Εισαγωγή στην ιστορία 
του μεταπολεμικού κόσμου, Αθήνα 2001, σ. 67-299* Ιωάννης Στεφανίδης, ό.π., σ. 83-132* 
John Young, Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου, 1945-1991. Πολιτική ιστορία, Αθήνα 2002, 
κυρίως σ. 37-130* Eric Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο Σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914- 
1991, Αθήνα 21999, κυρίως σ. 289-328* Γ. Πρεβελάκης, ό.π., σ. 223-224.

337. Paul Vouras, The changing economy of Northern Greece since world war 11, Θεσσα
λονίκη 1962, σ. 182, 221. Επίσης, βλ. ανωτ. υποσημ. 320-325.

338. Βλ. ανωτ. υποσημ. 288.
339. Δ.Γ. Τσαούσης, ό.π., σ. 142* Α. Καλαματιανού, ό.π., σ. 18* Β. Kayscr, ό.π., σ. 79-80, 

87* Ηλ. Μπεριάτος, ό.π., σ. 76* Ν. Πατινιώτης, ό.π., σ. 208-211 Απόδημοι Έψηνες, σ. 27.
340. Δ.Γ. Τσαούσης, ό.π., σ. 142.
341. Δημήτρης Οικονόμου, «Η περιβαλλοντική διάσταση της πολεοδομικής πολιτικής 

στη μεταπολεμική Ελλάδα», Η βιώσιμη πόλη, επιμ. Μιχάλης Μοδινός — Ηλίας Ευθυμιό- 
πουλος, Αθήνα 20(H), σ. 47-70* Πάνος Πλαγιαννάκος, «Η εξε'λιξη της ατμοσφαιρικής ρύ
πανσης στον αστικό χώρο», αυτ., σ. 122-143* Κ. Τσουκαλάς, Α να-γνώσεις ενός κόσμου που 
θα μπορούσε να είναι άλλος, Αθήνα 2002, σ. 85-92, 109-117, 126-129* Τεχνικά Χρονικό, τόμ. 
11-12 (1978), Το πρόβλημα Αθήνα' Κρίσιμα προβλήματα περιβάλλοντος της μείζονος περιο
χής Αθηνών, έκδ. Ελληνικής Εταιρείας Ερεύνης - Ελέγχου Ρυπάνσεως Υδάτων - Εδάφους -
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του 1940 και πολύ περισσότερο με την εκτεταμένη εξωτερική μετανάστευ
ση που ακολούθησε, μέσω των οποίων έπληγη ιδιαιτέρως ο ενεργός πλη
θυσμός, ερμηνεύεται η μείωση των γεννήσεων (σχετική και με σύγχρονες 
οικονομικές-κοινωνικές παραμέτρους) και η γήρανση του ελληνικού πλη
θυσμού, εξέλιξη, πάντους, για  την οποία δεν λείπουν οι μη επιστημονικές- 
εθνικιστικές (από κάθε άποψη συντηρητικές) προσεγγίσεις, εκ μέρους δη- 
μογράφων και κυρίως συλλόγων πολυτέκνων342. Παραλλήλους, σε ό,τι αφο-

Αέρος, Αθήνα Νοέμβριος 1981* Ευστάθιος Σοροίκος, «Πολιτική γης και κοινιυνική μορφο
λογία του ελληνικού χοίρου». Πυλευδυμική οργάνωση. Πρόγραμμα αναπτύξεως 1976-1980, 
ΚΕΠΕ, Αθήναι 1976, σ. 247-259' Δ. Γερούκαλης, «Αθήνα: Αγοίνας για την επιβίωση», Οι
κολογία και Περιβάλλον, τχ. 1982/1 (Μάρτιος-Απρ. 1982), σ. 16-18' Σ. Σεκλιζκύτης, «Φυτά 
και ρύπανση της ατμόσφαιρας», am., τχ. 1982/2 (Μάιος-Ιοΰν. 1982), σ. 65-71· Αχ. Γρηγο- 
ρογιάννης, «Υδροκεφαλισμός και ακρομεγαλία του συγκροτήματος Πρωτεύουσας», am., ο. 
76-80' Ξεν. Κόζαρης, «Βιομηχανική δραστηριότητα, θέρμανση χαίρουν και ατμοσφαιρική ρύ
πανση», αυτ., τχ. 1982/3 (Ιούλ.-Αύγ.), σ. 72-80* Αντί, περ. Β \  τχ. 377, 1/7/1988. Φάκελος: ο 
Ελαιώνας, σ. 27-41' αυτ., τχ. 155, 4/7/1980, Το πρόβλημα Αθήνα και τχ. 156, 18/7/1980, σ. 26- 
40* αυτ., τχ. 157-158, 1/8/1980, σ. 26-37, Παλιά Αθήνα. Μία ριζοσπαστική, για την εποχή της 
αλλά και τη δική μας, προσέγγιση: Μανιυλης Παπαδολαμπάκης, Οι δικτάτορες των πόλεων: 
πολεοκράτες και τεχνοκράτες, Αθήνα 1976, σ. 112-123.

342. Διονύσης Μπαλούρδος, «Η γονιμότητα ως καταναλωτικό αγαθό: Μια μικροοικο
νομική προσέγγιση για την Ελλάδα (1960-1983)», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 69 
(1988), σ. 112-133* ο ίδιος, «Δημογραφική μετάβαση και δημογραφικό πρόβλημα της Ελλά
δας: Θεωρητικοί και μεθοδολογικοί προβληματισμοί», αυτ., τχ. 94 (1997), σ. 3-44* Λουκία 
Μουσούρου, «Κρίση της οικογένειας και κρίση αξκύν», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 
τχ. 98-99 (1999), σ. 5-19* Α. Αγγελόπουλος, ό.π., σ. 314-316, 328-330* Νικ. Κ. Λούρος, «Τα 
προβλήματα της δημογραφίας μας», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 55 (1980), σ. 3*- 
13** Κ. Τσουκαλάς, Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα 1987, σ. 
225-235* Χάρη Συμεωνίδου, Απασχόληση και Γονιμότητα των Γυναικών στην περιοχή της 
Προπεύουσας, Αθήνα 1990, κυρίως σ. 189-200* η ίδια, «Δημογραφική γήρανση και φροντί
δα για τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα και στις χιυρες της ΕΟΚ», Γήρανση και Κοινωνία. 
Πρακτικά Πανείλήνιου Συνεδρίου ΕΚΚΕ, επιμ. Β. Κοτζαμάνης — Λ. Μαράτου-Αλιπράντη 
— Α. Τεπέρογλου — Μ. Τζωρτζοπούλου, Αθήνα 1996, σ. 93-107* X. Συμεωνίδου — Ευθ. 
Καβουριάρης — Ελ. Κανδηλιύρου — Μιχ. Μαγδαληνός — Γ. Μητσόπουλος — Γιάννης 
Τσαχαλίδης — Κατ. Βεζυργιάννη, Επιθυμητό και πραγματικό μέγεθος οικογένειας. Γεγονό
τα του κύκλου ζωής. Μία διαχρονική προσέγγιση: 1983-1997, ΕΚΚΕ, Αθήνα 2000, κυρίως σ. 
211-224* X. Συμεωνίδου, «Η εξέλιξη της γεννητικότητας στην Ελλάδα. Επιπτιύσεις», Η δη- 
μο)'ραφική κρίση στην Ελ)Αδα. Εθνικές, Οικονομικές και Κοινωνικές επιπτο')σεις. Δημογρα
φική Ημερίδα 29ης Νοεμβρίου 1984 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστη
μών, Ελληνική Εταιρία Δημογραφικών Μελετούν, Αθήνα 1985, σ. 31-40* Λάμπρος Φοπό- 
πουλος, «Η πολύτεκνη οικογένεια», αυτ., σ. 41-46* Μιχ. Παπαδάκης, «Πολιτική για τη γο- . \\ Λ\ΠΜ/0
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ρά στη διόγκωση-επέκταση των ελληνικών πόλεων αλλά και στις γενικές 
μεταλλαγές, διαπιστώ νεται συρρίκνωση του πρωτογενούς έναντι του τριτο- 
γενούς κυρίως τομέα στην οικονομία της χώρας (αν και στις αλλαγές της

νιμότητα», αυτ., σ. 53-59* Γ. Σιάμπος, «Μία τριακονταετία δημογραφικών εξελίξεων οτην 
Ελλάδα», αντ., σ. 63-94* Διον. Φράγκος, Οι μακροχρόνιες εξελίξεις τον οικονομικά μη ενερ
γού πληθυσμού της Ελλάδος, Αθήνα 1983, κυρίως σ. 132-166* ο ίδιος, Ο γεροντικός πληθυ
σμός της Ελλάδος. Στατιστική ανάλνσΐ], Αθήνα 1987, κυρίως σ. 30-40. 45-47* Νότα Κνριαζή, 
Αναπαραγωγή του πληθυσμού. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εμπειρικές Ερευνες, Αθήνα 
1992, κυρίως σ. 45-52* Ετήσια έκθεση (1990) για τη δημογραφική κατάστασί] στην Ελλάδα, 
Αθήνα 1991, κυρίως σ. 9-30* Γ.Ν. Τζιαφέτας, Η Ελλάς γηράσκονσα. Σωματείο Φίλων του 
Ιδρύματος Αντιμετωπίσεως Δημογραφικού Προβλήματος, Αθήνα 1988. κυρίως σ. 31-67* ο 
ίδιος. Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, η σημερινή κατάσταση και η προοπτική των 
εξελίξεων, Αθήνα 1990, κυρίως 29-39, 44-49, 93-103. 124-150* Ν. Πολύζος -  Γ.Ν. Τζιαφέ- 
τας — Η. Έμκε-Πουλοπούλου — Γ. Σιάμπος. Το όημογραψικό πρόβλημα της Ελλάδος. Υπο- 
γεννητικότητα και γήρανση του πληθυσμού, Ακαδημία Αθηνών. Αθήνα 1990. κυρίως σ. 41- 
47, 49-56, 61-67* Κ. Βελε'ντζας — Μιχ. Χατζηπροκοπίου. «Η εξέλιξη της γονιμότητας σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 1965-1991», Επιθεώρησί] Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 94 
(1997), σ. 153-183* Η. Έμκε-Πουλοπούλου, Έλλ.ηνες Ηλικιωμένοι Πολίτες. Παρελθόν, Πα
ρόν και Μέλλον, Αθήνα 1999, κυρίως σ. 63-84* η ίδια. «Δημογραφική γήρανση και πολιτική 
συμπεριφορά των ηλικιωμένων». Γήρανση και κοινωνία, ό.π., σ. 356-386* Β. Κστζαμάνης. 
«Δημογραφική και κοινωνική γήρανση: μύθοι και πραγματικότητα», αντ., σ. 1-31* Αντ. Μω- 
υσίδης, «Κοινωνικός μετασχηματισμός και όψεις κοινωνικού αποκλεισμού στον αγροτικό 
χώρο: το πρόβλημα τιυν ηλικιιομένων», Κοινωνικός αποκλεισμός: Η Ελληνική Εμπειρία, ει- 
σαγ.-επιμ. Κούλα Κασιμάτη, Αθήνα 1998, σ. 121-150* Βασ. Γ. Βρυώνης. Το όημογραφικόν 
πρόβλημα της Ελλάδος και το Σύνταγμα, Εκδόσεις Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας αρ. 14, 
Καλαμάτα 1970, κυρίως σ. 8-9, 12-22* Φάνη Πάλλη-Πετραλιά. Η άτεκνη χώρα. Δημογραφι
κή εξέλαξη-Προοπτικές, Αθήνα 1997, κυρίως σ. 68-73* Σάββας Μιχαηλίδης. Η αποφυγή της 
τεκνογονίας, Αθήνα 1990, σ. 8-15* Γ.Ν. Τζιαφέτας, «Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλά
δος», Δ ημογραφική Ενημέρωση, Τριμηνιαία Περιοδική Εκδοση τον Ιδρύματος για την Αντι
μετώπιση του Δημογραφικού Προβλήματος, έτος Δ ',  τχ. 13, Ιούλ,-Σεπτ, 1992, σ. 5-7* Κ. Χο- 
λέβας, «Τα Βαλκάνια, οι συντάξεις και η γλώσσα των αριθμών», αντ., έτος Δ '.  τχ. 14. Οκτ.- 
Δεκ. 1992, σ. 2-8* Ειρ. Δορκοφίκη, «Οι ήρωες μάς δείχνουν το δρόμο», αντ., έτος Ε ',  τχ. 19, 
Ιαν.-Μάρτιος 1994, σ. 2* Ευστ. Μπουροδήμος, «Υπογεννητικότης και γήρανση του πληθυ
σμού», αντ., έτος Ε \  τχ. 20, Απρ.-Ιούν. 1994, τχ. 21, Ιούλ,-Σεπτ. 1994, τχ. 22. Οκτ.-Δεκ. 1994 
και έτος Σ Τ ', τχ. 23, Ιαν.-Μάρτ. 1995, τχ. 24, Απρ.-Ιούν. 1995 και τχ. 25. Ιούλ,-Σεπτ. 1995, 
κατά τεύχος σ. 8-9. Επίσης, γενικώς: Επικοινωνία Μελών Εθνικής Οργάνωσης Πολ.ντέκνων 
Αθηνών, τχ. 40, Ιούλ.-Σεπτ. 1997, σ. 1Γ Φίλχ>ι Πολυτέκνων, έτος 9ο, αριθ. φύλλου 25, Μάρ
τιος 1985, σ. 5-15* Πολ,ύτεκνι/ Οικογένεια, αριθ. φύλλου 28, Δεκ. 1985, σ. 3-10* αντ., τχ. 40, 
Δεκ. 1988, σ. 2-8. Για μία πρόσφατη κριτική προσέγγιση τιυν συντηρητικών απόψεων: Αθη- 
νά Αθανασίου, «Η πειθαρχία της συνέπειας: σώμα, χρόνος και βιοπολιτική στην Ελλάδα 
σήμερα», Σύγχρονα Θέματα^ περ. Β ' , χρόνος 26ος, τχ. 82, Ιούνιος 2003, σ. 45-51
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τελευταίας τουλάχιστον δεκαετίας συνέβαλε επίσης η αποβιομηχάνιση), 
κατ’ αναλογία με τα δεδομένα του δυτικού κόσμου στο σύνολό του: το 1951, 
ο πρωτογενής τομέας απασχολούσε το 59,3% του ενεργού πληθυσμού, ο 
δευτερογενής το 17,3% και ο τριτογενής το 23,4%* το 1981, οι αντίστοιχες 
αναλογίες ανέρχονταν στο 28,8%, 30,9% και 40,3% 343.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται, εκ των πραγμάτων, με τη διάχυση των αστι
κών δομών στην αγροτική ενδοχώρα (είναι θεμιτή και η αντίστροφη σύλ
ληψη), φαινόμενο περισσότερο έντονο στις περιαστικές ζώνες: εδώ παρα- 
τηρείται μία εντυπιυσιακή ανάπτυξη (δημογραφική και κυρίως οικονομι
κή), προϊόν παράλληλης άσκησης αστικο3ν και αγροτικο5ν οικονομικών 
δραστηριοτήτων344. Ακόμη, πρόκειται για  κατάλληλο έδαφος προώθησης

343. Σ. Αντωνοπούλου, Εκβιομηχάνιση, σ. 166* Μιχ. Παπαδάκης, Μορψυλ.ογικά χαρα
κτηριστικά, σ. 205-208· Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη,ΛνάΑυσ;/, σ. 80-82· η ίδια, «Ο ρόλος της 
πλεονάξουσάς αγροτικής απασχόλησης στη “δυναμένη” να πραγματοποιηθεί ανάπτυξη και 
στην εμφάνιση της οικονομικής ωριμότητας». Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο, ό.π., κυρίους σ. 
23-25* Γεόίργιος Μελάς — Δημ. Ντελής, Τα αγροτικά ημερομίσθια και η απασχόληση στη 
γεωργία, Αθήνα 1981, σ. 40-48, 174-175* Στ. Θεοφανίδης, ό.π., σ. 221-225, 238-240* Α. Κι- 
ντής, ό.π., σ. 27-33, 39-43* Α. Λύτρας, ό.π., σ. 162.

344. G. Burgel, ό.π., σ. 30-42* ο ίδιος, «La Grece rurale revisitee», Επιθειυρηση Κοινωνι
κών Ερευνών, Numero Special (1981), Aspects du changement social dans la campagne 
grecque, o. 13-14* Γιοϊργος Πρεβελάκης, «Η μεγαλούπολη: γένεση, λειτουργίες, ζοϊνες επιρ
ροής», Δελτίο της Εταιρείας Σπον0α>ν Νεοελληνικού Πολιτισμού και Παιδείας, τόμ. 3 (1979), 
σ. 16-18* Έρση Ζακοπούλου, «Πολυαπασχολούμενοι και Γεωργία: προς μια νέα ανίχνευση 
ενός πολυδιάστατου φαινομένου», Ύπαιθρος Χώρα. Η Ελληνική Αγροτική Κοινωνία στο τέ
λος του Εικοστού Αιώνα, επιμ. X. Κασίμης — Α. Αουλούδης, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1999, σ. 115- 
147* Α. Μωυσίδης — Μ.-Ν. Ντύκεν, «Περιαστικός αγροτικός χοίρος στην Ελλάδα: το πα
ράδειγμα της Αττικής», αυτ., σ. 149-187* Γιοίργος Πετράκος — Πρόδρομος Μαρδάκης, «Οι 
πρόσφατες μεταβολές στο ελληνικό σύστημα αστικοϊν κέντρων», Η ανάπτυξη των ελληνικών 
πόλεων. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις Αστικής Ανάλυσης και Πολιτικής, επιμ. Δημήτρης Οι
κονόμου — Γκόργος Πετράκος, Βόλος 1999, σ. 45-64* Ντίνα Βάίου — Χαρ. Γολέμης — 
Αόης Λαμπριανίδης — Κωστής Χατζημιχάλης — Ζόίγια Χρονάκη, «Εκδίωξη και επάνοδος 
της βιομηχανικής παραγωγής στην Αθήνα του 2000», αυτ., σ. 65-92* Γ. Πετράκος — Διον. 
Τσουκαλάς, «Μητροπολιτική συγκέντρωση στην Ελλάδα: μια εμπειρικέ] διερεύνηση», αυτ., 
Ρ. 247-266. Σχετικούς αλλά και για συμπληροηιατική χρήση: Έρση Ζακοπούλου, «Πολιτική 
δημογραφία του νομού Ιωαννίνων, 1961-1991. Το φαινόμενο των καταγυμένων», Ο ορεινός 
χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και Μετασχηματισμοί, επιμ. Β. Νιτσιάκος — X. Κασί
μης, Αθήνα 2000, σ. 265-283* Στάθης Δαμιανάκος, Από τον χωρικό στον αγρότη. Η ελληνική 
αγροτική κοινωνία απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, ΕΚΚΕ, Αθήνα 2002, σ. 57-80, 305-318*
Κοσμάς Φερεντίνος, «Ποιος είναι ο πραγματικός πληθυσμός της πόλης των Ιωαννίνων κ™ v>lR V/̂
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των άτυπων μορφών εργασίας (και παραγω γής), στις οποίες, σε μέγα βαθ
μό, έχουν ενταχθεί ξένοι μετανάστες (συνολικό μέγεθος 797.093 το 2001) 
κα ι παλιννοστούντες (658.387 στο διάστημα 1968-1985) των τελευταίων δε
καετιών345. Ό σ ον  αφορά στο ξένο στοιχείο, η έρευνα έχει ήδη διαπιστώσει

του Λεκανοπεδίου;», 7ρις, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τχ. 12, Ιαν.-Απρ. 2001, σ. 18-23* Γ. 
Μπράμος, «Οι πόλεις της επαρχίας έγιναν “αθηναϊκές”», εφημ. Η Καθημερινή, 30/4/2000.

345. Α. Καλαματιανού, ό.π., κυρίως σ. 23-36* Ν. Πατινιώτης, ό.π., σ. 222-227, 256-261* 
Κουλά Κασιμάτη, Μετανάστευση - Ποά.ιννόστηση. Η προβληματική της δεύτερης γενιάς, 
Αθήνα 1984, κυρίως σ. 40-45* Μαρία Καραμεσίνη, «Άτυπη απασχόληση και ο ρόλος του 
κράτους στην ελληνική αγορά εργασίας». Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 100 (1999), 
κυρίως σ. 18-30* Π. Καζάκος, ό.π., ο. 528-532* Η. Έμκε-Πουλοπούλου, Προβλήματα, ό.π., 
κυρίως σ. 36-61, 426-466* η ίδια, «Μετανάστες στην Ελλάδα. Τα αίτια της εισόδου μετανα- 
στίόν», Πρακτικά του Γα)1ο-Ιταλο-Ε)ληνικοΰ Συνεδρίου Δημογραφίας, Ίδρυμα για την 
Αντιμετιυπιση του Δημογραφικού Προβλήματος, Αθήνα 1992, σ. 81-105* Αθ. Μαρβάκης — 
Δ. Παρσάνογλου — Μ. Παύλου (επιμ.), Μετανάστες στην Ελλάδα, Αθήνα 2001, διάφορα 
άρθρα (κυρίως σ. 81-188, 227-304, 333-334, 342-352, 359-368)* Βασ. Νιτσιάκος, Μαρτυρίες 
Αλβανών μεταναστών, Αθήνα 2003, κυρίως σ. 33, 44-52, 55, 88-89. 95, 98, 114-115, 148-152, 
173-177, 192-193, 196-197, 240-244* Ντίνα Βαΐου — Κωστής Χατζημιχάλης. Με τη ραπτομη
χανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς. Πόλεις, Περιφέρειες και άτυπη εργα
σία, Αθήνα 1997, κυρίως σ. 11-18, 34-65,83-94, 101-115 [πβ. Ντ. Βαΐου — Κ. Χατζημιχάλης, 
«Τοπικές αγορές και άνιση περιφερειακή ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοι
νωνικών Ερευνών, τχ. 77 (1990), σ. 15-61]* Λ.Μ. Μουσούρου. Μετανάστευση και μετανα- 
στευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Αθήνα 1991, σ. 164-172, 195-200* Μιχάλης 
Κονιόρδος, «Απασχόληση και ελληνική μεταναστευτική πολιτική». Τα δικαιώματα των με
ταναστών εργατών, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Αθήνα 
1994, σ. 168-171* Ξανθή Πετρινκυτη, Η μετανάστευση προς την Ελλάδα. Μια πρώτη κατα
γραφή, ταξινόμηση και ανάλυση, Αθήνα 1993, σ. 11-89* Δημήτρης Κατσορίδας, Ξένοι(;) ερ
γάτες στην Ελλάδα, Αθήνα 1994, σ. 30-43, 83-86* εφημ. Ελευθεροτυπία, 12/6/1999, Αφιέρω
μα "Πρόσφυγες-Μετανάστες "* Παντ. Γεωργογιάννης — Παναγ. Βασιλοπούλου, «Παλιννό- 
στηση και αλλοδαποί στην Ελλάδα, από το 1960 ως σήμερα. Αιτία και εξέλιξή τους», Επι
στημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε., τόμ. 9, Ιωάννινα 1996, σ. 7-15* 
εφημ. Ελευθεροτυπία, 6/12/2003. Η εισροή ξένων μεταναστών εντάθηκε μετά το 1985 και 
την κατάρρευση των καθεστώτων στην ανατολική - κεντρική Ευρώπη, οπότε ένα εκτεταμέ
νο μεταναστευτικό ρεύμα προκλήθηκε από τις χώρες αυτές. Ως προς την πολιτική πλευρά 
των εξελίξεων: Μ. Mazower, Σκοτεινή Ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αθήνα 
2001, σ. 345-375* Έ ρ ικ  Χομπσμπάουμ, «Αντίο σε όλα αυτά...», Η επομένη ημέρα... μετά την 
πτώση του "υπαρκτού σοσιαλισμού", Θεσσαλονίκη 1992, σ. 39-56* ο ίδιος, «Από τις στά
χτες», αυτ., σ. 57-75* Ε. Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 300-319* Χαρ. Παπασωτηρίου, «Το τέλος 
του Ψυχρού Πολέμου. Η πτιυση της Σοβιετικής Ένωσης, η επανένωση της Γερμανίας και η 
νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας». Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 
5, Απρ. 1995, σ. 25-58.

«
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τα οικονομικά και δημογραφικά οφέλη, αν και παραλλήλως έχει εντοπι- 
σθεί άνοδος της ξενοφοβίας στην ελληνική κοινωνία346. Πάντως, εκτός των

346. Πέτρος Αινάρδος-Ρυλμόν, Α)άοόαποί εργαζόμενοι και αγορά εργασίας στην Ελλά
δα, Αθήνα 1993, σ. 28* Κ. Τσουκαλάς, Ταξίδι στο λόγο και την ιστορία. Κείμενα 1969-1996, 
τόμ. Α ',  Αθήνα 1996, σ. 137-154· Αντ. Κόντης, «Οικονομική ενσωμάτωση μεταναστών στη 
χώρα υποδοχής», Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην 
ΕΌΛδα, επιμ. Γαβριήλ Αμίτσης — Γαβριέλλα Λαζαρίδη, Αθήνα 2001, σ. 177-220* ο ίδιος, 
«Συνέπειες της εργασίας τιυν μεταναστών για την ελληνική οικονομία», Διεθνές Συνέδριο 
στην Αθήνα “Μετανάστες, Ρατσισμός και Ξενοφοβία. Ελλ,ηνικές και ευρωπαϊκές εμπειρίες 
διακρίσεων”. Μάιος 1997, Αθήνα-Κομοτηνή 1998, σ. 136* ο ίδιος, «Ημεδαπό και αλλοδαπό 
εργατικό δυναμικό στην ελληνική αγορά εργασίας», Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός 
αποκλεισμός. 6ο Επιστημονικό Συνέδριο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 27-30/11/1996, Ίδρυμα 
Σάκη Καράγκυργα, Αθήνα 1998, σ. 508-533* Μαριαγγέλα Βέικου, «Αναγκαστική μετανά
στευση: στοιχεία κοινωνικού αποκλεισμού και εθελοντικής αποδοχής ανισοτήπυν», αυτ., σ. 
479-487* Άννα Τριανταφυλλίδου, «Οι “άλλοι” ανάμεσα μας — Ελληνική εθνική ταυτότητα 
και στάσεις προς τους μετανάστες», αυτ., σ. 488-498* Θεόδ. Αιανός, «Παράνομη μετανά
στευση και τοπικές αγορές εργασίας: η περίπτωση της Βόρειας Ελλάδας», αυτ., σ. 534-544* 
Α.Γ. Καρασαββόγλου, «Μετανάστευση, αγορά εργασίας και ελληνική οικονομία», Ανεργία. 
Μύθοι και πραγματικότητα, Αθήνα 1998, σ. 149-150 [πβ. ο ίδιος, «Μετανάστες στην Ελλά
δα. Νομιμοποίηση] τους και επιπτοΊσεις στην αγορά εργασίας της χιύρας», Η εργασία στον 
21ο αιώνα. Κείμενα για το παρελθόν και το μέλλον της εργασίας, Αθήνα χ.χ.ε., σ. 131-138]* 
Ιορδάνης Ψημμένος, «Δημιουργώντας .χώρους κοινωνικού αποκλεισμού: η περίπτωση των 
Αλβανοίν ανεπίσημων μεταναστιύν στο κέντρο της Αθήνας», Κοινωνικός Αποκλεισμός: Η 
Ελληνική Εμπειρία, εισ.-επιμ. Κούλα Κασιμάτη, Αθήνα 1998, σ. 221-273* Κ. Κασιμάτη, «Πό
ντιοι στην Ελλάδα και κοινωνικός αποκλεισμός», αυτ., σ. 275-305* Ηλ. Κατσούλης, «Ρατσι
σμός και καθημερινός δημόσιος λόγος», Έξι κείμενα για τον ρατσισμό, Αθήνα 1998, σ. 61- 
69* Αθ. Μαρβάκης — Δ. Παρσάνογλου — Μ. Παύλου, ό.π. * Γειύργιος Γαλάνης, Η γνώμη 
tojv κατοίκων των Ιωαννίνων για τους Αλβανούς και τους Βορειοηπειρώτες στην Ελλάόα 
(Εμπειρική έρευνα), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επιστημονική Επετηρίδα του ΠΤΔΕ, No 6, 
Ανάτυπο, Ιωάννινα 1993, σ. 53-57* Αγγελική Κοιλιάρη, Ξένος στην Ελλάδα. Μετανάστες, 
Γλώσσα και Κοινοτική ένταξη. Στάσεις της ε)Ληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες 
ομιλητές, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 37-50, 68-69* Μ. Κονιόρδος, ό.π., σ. 168-171* Δ. Κατσορί- 
δας, ό.π., σ. 83-86* Γκύργος Δόριζας — Νίκος Κυρίτσης — Τάκης Ξανθόπουλος — Δημ. 
Στρατούλης — Πάνος Τανταρούδας — Δημ. Τσακίρης, Ανεργία και απασχόληση στην Ελλά
δα, Κέντρο Μαρξιστικοί Ερευνούν, Αθήνα 1991, σ. 308* Μαρία Τζιυρτζοπούλου, «Η θέση 
των μεταναστών στην Ελλάδα», Το κοινωνικό πορτραίτο της Ε?Λάόας 2001, επιμ. Α. Μου- 
ρίκη — Μ. Ναούμη — Γ. Παπαπέτρου, ΕΚΚΕ, Αθήνα 2002, σ. 45-59* Χαρ. Κασίμης — 
Έρση Ζακοπούλου — Απ. Παπαδόπουλος, «Η συμβολή tojv μεταναστών στη σύγχρονη οι
κογενειακή εκμετάλλευση: μελέτη τριών παραδειγματικοί περιοχαίν», Επιθεώρηση Κοινω
νικών Ερευνούν, τχ. 111-112 (2003), σ. 9-38* Λόης Λαμπριανίδης — Αντιγόνη Λυμπεράκη 
(με τη συνεργασία των Πλάτωνα Τήνιου — Πάνου Χατζηπροκοπίου), Αλβανοί μετανάστες 
στη Θεσσαλονίκη. Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας, Θεσσαλονίκη
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προαναφερθέντω ν, οι νεήλυδες, απανταχού παρόντες εξάλλου, απασχο
λούνται επίσης στην τουριστική βιομηχανία, βασικό κλάδο της παγκόσμιας

2001, σ. 257-260* Γρήγορης Παγκάκης, «Διοίκηση - Κοινωνία - Κράτος», Το Κράτος στον 
21ο αιώνα. Κείμενα για το ρόλο τον Κράτους στις συνθήκες τον νέου αιώνα, Αθήνα χ.χ.ε., σ. 

95* Νίκος Γιαννόπουλος, «Ταξικότητα και πολυεθνικότητα. Επιβολή και Αποδοχή: αντινο
μίες στη διαμόρφωση ενός νέου αντιρατσισμού», Μετανάστες και Μετανάστευση. Οικονο
μικές Πολιτικές και Κοινωνικές Πτυχές, επιμ. X. Ναξάκης — Μ. Χλέτσος, Αθήνα 2001, σ. 
219-265* Κ. Τερζίδης, «Όψεις του προβλήματος κοινωνικής και οικονομικής ολοκλήρωσης 
παλιννοστούντων Ελληνοποντίων», Επιθεώρησί) Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 88 (1995), σ. 100- 
12Γ Κ. Μαυρέας, «Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού: Πόντιοι και Βορειοηπειρώτες 
πρόσφυγες στην Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 96-97 (1998). σ. 185-218* 
Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη. «Ξένο εργατικό δυναμικό: τάσεις και το πρόβλημα της κοι
νωνικής ενσωμάτωσης», Διαστάσεις τον κοινοτικού αποκλεισμού στην Ελλάδα. Κύρια Θέ
ματα και προσδιορισμός προτεραιότητα»* πολιτικής, ΕΚΚΕ. τόμ. A , Αθήνα 1996, σ. 275- 
306* Βύρων Κοτζαμάνης — Μαρίνα Πετρονώτη — Μαρία Τζωρτζοπούλου, «Πολιτικοί πρό
σφυγες: εξελίξεις και θέματα πολιτικής», αντ., σ. 307-329* Κυκπας Τσακίρης. «Πόντιοι πα- 
λιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση», αντ., ο. 475-489* Κοσμάς Αναγνωστό- 
πουλος, «Οι μετανάστες από την Αλβανία και το ζήτημα της κατοικίας τους στην πόλη της 
Πάτρας», Γζωγραφιές, τχ. 3, άνοιξη 2002, σ. 118-123* Μαρία Πονηροπούλου — Μαρία Θα- 
νασουλοπούλου, «Τα εκπαιδευτικά δικαιώματα τιον μεταναστών και των μειονοτήτων στην 
Ελλάδα. Η εκπαιδευτική πολιτική δεν πρέπει να στοχεύει στην αφομοίωση, ούτε όμο>ς στην 
αναπαραγωγή της ιδιαιτερότητας», Θνέλλης, τχ. 13, Ιούλιος 1999. σ. 99-105* Χρ. Πα- 
παδόπουλος, «Οι Μετανάστες, η Εγκληματικότητα, η Ανεργία και η Αριστερά», Αλφα, τχ. 
41, Ιούλ.-Αύγ. 1999, σ. 13-15* Αντ. Μανιτάκης, «Νεορατσισμός. Μετανάστευση και ίση κοι
νωνική αξιοπρέπεια. Από τη συνταγματική σκοπιά», Ο Πολίτης, τχ. 47. Νοέμβρ. 1997, σ. 11- 
16* Γεωργία Πετράκη, «Η πόλη αλλάζει», αντ., τχ. 41, Οκτ. 1997, σ. 16-19* Μανόλης Γ. Δρετ- 
τάκης. «Και όμως, έχουν προσφέρει πολλά οι μετανάστες», εφημ. Ελευθεροτυπία, 
14/12/2000, σ. 9* ο ίδιος, «Μισός αιώνας δημογραφικής κατάρρευσης», αντ., 26/6/2003, σ. 9* 
ο ίδιος, «Οι ξένοι “λύνουν” το δημογραφικό», εφημ. Η Καθημερινή, 10/6/2001, σ. 30* Πα
ντελής Μπουκάλας, «Ετών δεκατριών, Αλβανός υπήκοος», αντ., 1/10/1996. σ. 1* Σπ. Δημη- 
τρέλης, «Μετανάστες, “σωσίβιο” για την οικονομία». Πρόσωπα, τχ. 89. εφημ. Τα Νέα, 
18/11/2000. σ. 16-19* Χρ. Παναγόπουλος. «Μοχλός η εκπαίδευση», εφημ. Η Καθημερινή, 
19/9/2002, σ. 13 και γενικώς εφημ. Η Καθημερινή, 7/12/2000,8/8/2001* εφημ. Ελευθεροτυπία, 
25/1/1999, 7/12/2000. 8/8/2001 και εφημ. Η Ανγή, 18/8/2000. Ας σημειωθεί ότι το φαινόμενο 
της ξενοφοβίας αξιοποιεί ως άλλοθι τη φιλολογία γύρω από την «εγκληματικότητα των ξέ
νων», προσέγγιση επί τη βάσει επιλεκτικής ανάγνωσης τιον δεδομένων. Επί του θέματος: 
Ιορδάνης Ψημμένος, Μετανάστες από τα Βαλ,κάνια. Κοινωνικός αποκλεισμός στην Αθήνα, 
Αθήνα 1995, σ. 169-171* Βασίλης Καρύδης. Η r/κλ.ηματικότητα των μεταναστών στην Ελλά
δα. Ζητήματα θεωρίας και α ντεγκλ η μάτι κ ής πολα τικής, Αθήνα 1996, (πβ. Β. Καρύδης. «Με
τανάστευση και έγκλημα στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990», Νομικές και κοινωνικοπολα- 
τικές διαστάσεις, ό.π., σ. 287-302)* Αναστασία Τσουκαλά, Μετανάστευση και Εγκληματικό
τητα στην Ευρώπη, Αθήνα - Κομοτηνή 2001, κυρίως σ. 45-85.
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οικονομίας από το τέλος της δεκαετίας του 1980* ας επισημανθεί ότι ο συ
γκεκριμένος κλάδος κυριαρχείται ομοίως από άτυπες μορφές οικονομικής 
δραστηριότητας347.

Ο τουρισμός, με ρόλο αρχικώς περιθωριακό, στη δεκαετία του 1950, 
λειτούργησε ως ένας ακόμη παράγων, απόρροια και ταυτοχρόνως φορέας 
των νέιυν δεδομένων της μεταπολεμικής εποχής (δηλαδή, των οικονομι- 
κών-κοινωνικουν δομούν και συλλογικ63ν συμπεριφορόίν), τα οποία ακολού
θησε στην ανάπτυξή τους34*. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα τον ελληνικό νη- 
σιοπικό χοίρο, όπου η τουριστική δραστηριότητα εμφανίσθηκε επίσης από 
τη δεκαετία του 1950 (Ρόδος - Μ ύκονος και στον χοίρο του Ιονίου Κέρκυ
ρα), οι συνέπειες του φαινομένου καθίστανται σαφείς: α) μονοκαλλιέργεια 
τοιν τουριστικοίν υπηρεσιοίν και υποδομοιν, εις βάρος άλλων τομέοτν (κυ
ρίους του πρωτογενούς τομέα) και ο ικονομ ικο ί δραστηριοτήτο^ν του αμέ
σου παρελθόντος, παρά το γεγονός ότι η τουριστική οικονομία αποφέρει 
γενικούς προσοιρινά και εποχιακά (μολονότι υψηλά) εισοδήματα349, β) με-

347. Πάρις Τσάρτας, Τουρίστες, ταξίδια, τόποι: κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον του
ρισμό, Αθήνα 1996, σ. 35, 43-47. Σε σχέση με τον τουριστικό παράγοντα σε παγκόσμιο επί
πεδο, ενδεικτικοί;: Lisa Mastny, «Προσανατολισμοί αειφορίας για το διεθνή τουρισμό», Η 
κατάσταση του Κόσμου 2000, Αθήνα 2002, σ. 175-219. Για την παγκοσμιοποίηση, τις παρα
μέτρους και τα παρεπόμενά της: εδώ στο κείμενο I, υποσημ. 51-55.

348. Michel Sivignon, La Grece sans monuments, Παρίσι 1978, σ. 197· Π. Τσάρτας, ό.π., 
σ. 23* Γιάννης Σχίζας, Ο ά?1ος τουρισμός, Αθήνα 1998, σ. 17-36. Για ένα προίιμο σχετικοί; 
ενδιαφέρον, περί τον τουρισμό: Nicolas Eghinitis, La Grece, Pays de Tourisme, Β, Αθήνα

349. M. Sivignon, ό.π., σ. 205* Π. Τσάρτας, ό.π., σ. 43-47, 165, 261* ο ίδιος, Κοινωνικές 
και οικονομικές επιπταισεις της τουριστικής ανάπτυξης στο Νομό Κυκλάδων και ιδιαίτερα 
στα νησιά Ίος και Σέριφος κατά την περίοδο 1950-1980, Αθήνα 1989, σ. 41* ο ίδιος, «Κοι
νωνικότητα και τουρισμός: ανάλυση χαρακτηριστικοί σε διαφορετικούς τύπους τουρι
σμού», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνούν, τχ. 96-97 (1988), σ. 125· Παν. Κομίλης, «Η ανά
πτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα», Οικονομία και Κοινωνία, τχ. 17, Ιούνιος 1981, σ. 63-71* 
Ντίνα Βαΐου-Χατζημιχάλη, «Τουρισμός και προστασία της παραδοσιακής οργάνιυσης του 
χώρου», Ο Πολίτης, τχ. 20, Ιούν.-Ιοΰλ. 1978, σ. 18-23* Αγγελος Ελεφάντης, «Τουριστικό 
“διαδίκτυο”. Γιατί όχι;», Αγγ. Ελε φάντη ς,Ζΐ/α γυμνού οφθαλμού, Αθήνα 1998, σ. 193-196* ο 
ίδιος, «Στου τουρισμού την ανοχή...», εφημ. Η Αυγή, 6/7/2003, σ. 21-22* Γ. Σχίζας, ό.π., σ. 37- 
49, 75-77* Κιίίστας Κραντονέλλης, «Διεθνείς εξελίξεις και τουριστικές προοπτικές στην Ευ- 
ροίπη»,Σύγχρονα Θέματα, περ. Β ', τχ. 55, Απρ.-Ιούν. 1995, σ. 57-61* Αλέξης Χατζηδάκης, 
«Επιπτόίσεις του Τουρισμού στο δομημένο περιβάλλον — ένα πλαίσιο ανάλυσης», Σύγχρο
να Θέματα, ό.π., σ. 89-90* Απόστολος Παρπαΐρης, «Κύκλος ζωής του τουριστικού προϊό-

1927.
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τατροπή καλλιεργούμενων ή δασικών εκτάσεων σε οικόπεδα και τουριστι
κές υποδομές (η πρακτική της καμένης γης παρουσιάζει ευρεία διάδοση* 
βλ. το παράδειγμα της Σάμου)350, γ) πολύμορφες πολιτισμικές παραμορφώ
σεις, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης χασμάτων στην ιστορική και 
κοινωνική συνείδηση του αυτόχθονος πληθυσμού ή της ανάπτυξης ξενοφο- 
βικών συνδρόμων, πραγματικότητες ιδιαιτέρως ευανάγνωστες στις νεότε
ρες γεν ιές3·1. Τα τελευταία χρόνια  έχουν πολλαπλασιασθεί τα δημοσιεύμα
τα γύρω από τις παρενέργειες του τουρισμού, κατά κύριο λόγο στα νησιά 
του Α ρχιπελάγους, ειδικώς μάλιστα σε σχέση με τα περιβαλλοντικά προ
βλήματα, όπως οι αλλοιώσεις του φυσικού και οικιστικού τοπίου352 ή η αλό-

«Κοινωνικο-οικο νομικές επιπτοκτεις της τουριστικής ανάπτυξης στα ελληνικά νησιά», Οι
κονομία και Κοινωνία, τχ. 12, Μάιος 1980, σ. 65-76.

350. Π. Τσάρτας, Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, σ. 41* Κ. Χατζημιχάλης, «Η 
ζήτηση για καμένη γη», εφημ. Η Αυγή, 1/10/2000, σ. 24* Α. Παρπαΐρης, ό.π., σ. 96-103* Ρέα 
Καλόκαρδου, «Δομημένο περιβάλλον και Τουρισμός: μια δύσκολη σχέση», Σύγχρονα θ έ 
ματα, ό.π., σ. 81-87* Φ. I. Λουκισσας, ό.π., σ. 69-70, 75-76. Επίσης: εφημ, Η Καθημερινή, 
10/6, 30/11 και 1/12/2001* εφημ. Ελευθεροτυπία, 30/11/2001 και εφημ. Χαραυγή, Σάμος 
22/7/2000 και 20/1/2001, στο ένθετο Γεγονότα 2000.

351. Π. Τσάρτας, Τουρίστες, ταξίδια, τόποι, σ. 43-47,288-289* ο ίδιος. Κοινωνικές και οι
κονομικές επιπτώσεις, σ. 41,47,57-58,60* Σωτήρης Χτουρης, «Πολιτισμός και τουρισμός. Ο 
Τουρισμός ως δίκτυο παραγιογής βιωμάτων», Σύγχρονα Θέματα, ό.π., σ. 48-56* Α. Χατζη- 
δάκης, ό.π., σ. 90* Φ. I. Λουκισσας, ό.π., σ. 75-76* Ε. Μανωλόγλου — Π. Τσάρτας — Α. 
Μάρκου-Παπλιάκου, Ο Τουρισμός ως παράγοντας κοινωνικής αλλ&γής. Αθήνα 1998, σ. 192* 
Α. Ελεφάντης, ό.π., σ. 193-196* Μαρίνα Κόντη, «Από τον “πολιτισμό του βράχου” στον πο
λιτισμό των rooms to let», Ο Πολίτης, τχ. 103, Σεπτ. 2002. σ. 8-10* Νίκος Ξυδάκης, «Από το 
συρτάκι στο τέκνο», εφημ. Η Καθημερινή, 22/8/1999, σ. 36* ο ίδιος, «Νησιά που δεν είναι νη
σιά», αντ., 6/8/2000, σ. 31* Παντελής Μπουκάλας, «Το άλλο... Αιγαίο...», αντ., 16/6/2001, σ. 
13* Γ. Σχίζας, ό.π., σ. 86-109. Επίσης: εφημ. Σιφναϊκά Νέα, αριθ. φυλλου 105, Απρ. 1998* 
εφημ. Η Μνκονιάτικη, αριθ. φυλλου 101, Ιανουάριος 1998 και Ελευθεροτυπία, 23/8/2001.

352. Π. Τσάρτας, Τουρίστες, ταξίδια, τόποι, σ. 325* ο ίδιος. Κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις, σ. 60* Νίκος Αγριανπόνης, «Φηρά - Σαντορίνης. Ανάλυση της νησιωτικής του
ριστικής κοινωνίας του Αιγαίου βασισμένη σε επιτόπια έρευνα και εμπειρία». Η Νεοελλη
νική Πόλη, ό.π., κυρίως σ. 243-250* Δημήτρης Φιλιππίδης, «Μαύρες σημαίες στην Ανδρο», 
Αντί, περ. Β ' , τχ. 736, 20/4/2001, σ. 60* Ν. Ευδάκης, «Τα νησιά είναι βιλίτσες», εφημ. Η Κα
θημερινή, 5/9/1998, σ. 3* Αντ. Καρκαγιάννης, «Σώστε το Αιγαίο», αντ., 2/9/2000. σ. 20 και γε
νικές πληροφορίες: εφημ. Η Μνκονιάτικη, αριθ. φυλ. 134, Ιαν. 2001* αντ., αριθ. φυλ. 135, 
Φεβρ. 2001* αντ., αριθ. φυλ. 137, Απρ. 2001* αντ., αριθ. φυλ. 138, Μάιος 2001* εφημ. Η Βί- 
γλα, αριθ. φύλ. 37, Σάμος Ιουν.-Ιουλ. 2001* εφημ. Η Καθιμιερινή, 4/6/2000* εφημ. Ελευθερο
τυπία, 13 και 19/12/2000, 5/4, 30/5 και 14/7/2001* εφημ. Το Βήμα, 30/5/2001 και Τα Νέα, 
30/5/2001.
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γιοτη χρήση τιυν (διαρκώς μειουμένων) υδατίνων πόρων3'’3. Εκ των πραγ
μάτων, και ιος προϊόν των προλεχθέντων, η τουριστική βιομηχανία, κατ’ 
αναλογία με τη «βιομηχανία της κουλτούρας» (και του θεάματος, ως ταυ
τόσημη έννοια ή υποσύνολο), παραπέμπει στο ερώτημα περ ί ποιότητος των 
προσφερομένων προϊόντων (βλ. ήλιο - θάλασσα, μία μετάλλαξη «παραδο- 
σιακής»/τοπικής κουλτούρας και ενίοτε κάποιες αρχαιότητες), κατά προέ- 
κτασιν, από την πλευρά της πελατείας, στη διάκριση φυσικών - πλαστών 
αναγκών353 354. Από μία άλλη άποψη, συμπληρωματική ωστόσο της προηγού
μενης, διατρέχοντας τα δεδομένα στο σύνολό τους, καθίσταται δυνατή η τυ
πολογία των νησιωτικών μονάδων, με κριτήριο τον βαθμό ένταξης στην 
τουριστική πραγματικότητα (συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού αντα
γωνισμού, μεταξύ των) και τα αντίστοιχα παρεπόμενα: σχετικώς, είναι χα 
ρακτηριστικό ότι σε νησιά με έντονη τουριστική ανάπτυξη, όπως η Μύκο
νος και η Ρόδος, παρατηρείται σημαντική πληθυσμιακή αύξηση, σε αντίθε
ση με τον υπόλοιπο νησιωτικό χώρο (χωρίς το στοιχείο αυτό να αποτελεί 
αντιστάθμισμα στις λοιπές συνέπειες, εξυπακούεται)355. Εν τούτοις, το συ
γκεκριμένο στοιχείο δεν αντιστοιχεί, πάντοτε, σε ανάλογης έκτασης παρε
νέργειες οφειλόμενες στον τουριστικό παράγοντα (ή και αντιστρόφως), 
καθιύς διαπιστώνεται, εξάλλου, και από μία απλή περιήγηση στον χώρο. 
Ως κατακλείδα, αναδεικνύεται ο σύνθετος χαρακτήρας των νησιωτικών μο- 
νάδιυν* ακόμη και σήμερα, υπό καθεστιύς οικονομίας των υπηρεσιών και 
τουριστικής βιομηχανίας.

353. Εφημ. Η Μυκονιάτικη, αριθ. φύλ. 126, Μάιος 2000 και αριθ. φύλ. 136, Μάρτιος 
2001* εφημ. Η Καθημερινή, 8/6 και 11/8/2000, 27/5 και 1/6/2001* εφημ. Το Βήμα, 18/8/2001.

354. Ενδεικτικούς: Γ. Σχίζας, ό.π., σ. 82-85, 117-126* Herbert Marcuse, Ο μονοδιάστατος 
άνθρωπος. Επιστήμη και κοινωνία, Αθήνα 1971, σ. 36-37* ο ίδιος. Για την απελευθέρωση. 
Δοκίμιο, Αθήνα 1971, σ. 24-34, 75-79* Μαξ Χορκχάιμερ, Φιλοσοφικό σημειωματάριο. Μέρος 
πρόπο (1950-1957), Αθήνα 1986, σ. 81-82* Μαξ Χορκχάιμερ — Τέοντορ Αντόρνο, «Η βιο
μηχανία της κουλτούρας: Ο Διαφοπισμός ως εξαπάτηση των μαζίύν», Τέχνη και μαζική 
κουλτούρα, Αθήνα 1984, σ. 71-72, 74, 87, 99, 105* Πάτρικ Μπράντλιντζερ, Άρτος και θεά
ματα. Θεωρίες για την μαζική κουλτούρα ως κοινωνική παρακμή, Σκόπελος 1999, σ. 36, 214- 
232* Ζαν Μπωντριγιάρ,Συν^//ατα, Σκόπελος 2002, σ. 33-35* ο ίδιος, Η καταναλωτική κοι
νωνία, Σκόπελος 2000, σ. 45-53, 112-115, 125-128, 183-194* Λιούις Μάνφορντ, Οι μεταμορ
φώσεις του ανθρο')που, Σκόπελος 1998, σ. 181-193* Ντ. Κοΰπερ -  Άγκνες Χέλλερ, Οι ριζικές 
ανάγκες, Αθήνα χ.χ.ε., σ. 41-44, 65-82 και γενικοϊς, Γκυ Ντεμπόρ, Η κοινωνία του θεάματος, 
Αθήνα 1972 (πβ. Ευγένιος Αρανίτσης, Εισαγωγή στην κοινωνιολογία του θεάματος. Θέσεις 
πάνω στον Ντεμπόρ και την επανάσταση, Αθήνα χ.χ.ε.).

355. Εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 93 και στο κείμενο III, υποσημ. 71.
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Εν συνεχεία , εκτίθενται εννέα μελέτες: η πρώτη αφορά στην Κορσική 
κα ι οι υπόλοιπες σε νησιά του Αρχιπελάγους. Σε σχέση με το πρώτο κεί
μενο, ας επισημάνουμε ήδη ότι το συγκεκριμένο νησί, αν και κείται στη δυ
τική πλευρά της Μ εσογείου, εμπεριέχει πλείστες ομοιότητες και συνάφει
ες με τις γεω γραφ ικές οντότητες του Αρχιπελάγους* το πλέον ευδιάκριτο 
στοιχείο, εξυπακούεται, αφορά στην εγκατάσταση εποίκων προερχομένων 
από την ελληνική χερσόνησο (και κυρίως από τη Μάνη), αν και εντοπίζο
νται επίσης άλλες συνάφειες-ομοιότητες (βασικώς γεωγραφικού τύπου). 
Κατά τα  λοιπά, τα  εν λόγω παραδείγματα στο σύνολό τους, εκ των πραγ
μάτων, συνδέονται με τις γενικές διαμορφώσεις στη μακρά διάρκεια, απο
τελώντας ταυτοχρόνως και επικύρωσή τους.

i

· §  V L



I

Εποικιστική και οικονομική πολιτική της Γαλλίας στην Κορσική. 
Προσεγγίσεις με βάση ένα υπόμνημα των Γαλλικών Αρχείων (1769)

Η διασπορά του «δημογραφικού πλεονάσματος» της Κορσικής υπήρξε 
μία από τις παραμέτρους ένταξής της στον κόσμο της Μ εσογείου. Κατα
δεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στο οικονομικό επίπεδο και το δημογραφι- 
κό καθεστοις της, ο Fernand Braudel ση με ιαίνει: «Η Κορσική ήταν πλου
σιότατη σε ανθρσίπους συγκριτικά με τους πόρους της. Γι’ αυτό και δ ια 
σκόρπιζε τους ανθρώπους της προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε σχεδόν να 
μην υπάρχει συμβάν στη Μ εσόγειο όπου να μην είναι αναμεμιγμένος κά
ποιος^ Κορσικανός»1. Το μεγαλύτερο μέρος της διασποράς κατευθυνόταν 
προς τη Μασσαλία, ενώ το Αλγέρι και η «μισητή» D o m in a n te  Γένοβα δέ
νονταν επίσης ένα σημαντικό όγκο μεταναστόίν2. Εδόί, αξίζει να σημειώσει 
κανείς ότι τα γαλλικά εδάφη αποτελούσαν ένα από τα πλέον δεκτικά πεδία 
απορρόφησης της κορσικανικής μετανάστευσης, σε αντίθεση με την πυ- 
κνοκατοικημένη Ιταλία, η οποία συμπεριελάμβανε το νησί στους τόπους 
αποστολής τής δικής της πληθυσμιακής εκροής3 4.

Για τον 17ο αιόίνα, η Κορσική μάς είναι γνιοστή, από την υπάρχουσα βι
βλιογραφία, κυρίως σε σχέση με την εγκατάσταση εποίκων προερχομένων 
από τον ελληνικό χώρο (κατά πλειοψηφία Μ ανιατών), τον Μ άρτιο του 
1676\ Γνωρίζουμε, λοιπόν, πως η εξέγερση των Κορσικανών εναντίον των

1. Fernand Braudel, Μεσόγειος, τόμ. 1, Ο ρόλος του περίγυρου, Αθήνα 1991, σ. 193.
2.  Αυτ., σ. 193-195.
3.  Αυτ., σ. 195.
4. Δ. Βαγιακάκος, Οι Μανιάται της Κορσικής, τόμ. 1, Αθήναι 1970, σ. 21-22* Π. Καλο- 

νάρος, Εικόνες από τον Ελληνισμόν της διασποράς, Αθήναι 1937, σ. 12* ο ίδιος, Μάνη. Κά
στρο της παράδοσης, Αθήναι 1981, σ. 141* Απ. Δασκαλάκης, Η Μάνη και η Οθωμανική αυ
τοκρατορία 1453-1821, εν Αθήναις 1923, σ. 128* Ν.Β. Φαρδύς, «Η εν Κορσική ελληνική 
αποικία», Εστία, τόμ. Κ Ε ', αριθ. 627, έτος ΙΓ' (1888), σ. 44* Μ. Patrice Stephanopoli, 
Histoire des Grecs en Corse, Παρίσι 1900, σ. 61* Marie-Anne Comnene, Cargese. One colonie 
grecque en Corse, Παρίσι 1959, σ. 20. To μεγαλύτερο τμήμα της Κοινότητας, όπως σημεκύ- 
σαμε και παραπάνω, προερχόταν από τη Μάνη, η οποία με τη σειρά της παρωθούσε στη με
τανάστευση όσους δεν ήταν σε θέση να θρέψει, ενιύ οι πολεμικές συγκρούσεις ανάμεσα
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γενουατικών δυνάμεων του νησιού και η άρνηση των εποίκων να συμμαχή
σουν μαζί τους δημιούργησαν πολλαπλά προβλήματα σε αυτούς, ώστε ανα
γκάσθηκαν να  μετοικήσουν το 1731, απά την Paomia στο Ajaccio5, υπ’ όψιν 
ότι παραλλήλως παρουσίασαν σοβαρές τάσεις πληθυσμιακής συρρίκνω
σης6.

στους Μανιάτες και τις οθωμανικές δυνάμεις διόγκωναν το μεταναστευτικό κύμα. Ως προς 
το μέγεθος της συγκεκριμένης εποικιστικής ομάδας, έχει αναφερθεί ο αριθμός τιυν 730 ψύ
χουν, ενιυ κάποιες άλλες πηγές κάνουν λόγο περί 600, 800 και 744 ψυχιύν. Σχετικούς: Δ. Βα- 
γιακάκος, ό.π., ο. 20* Π. Καλονάρος, Μάνι/, ο. 141* Απ. Δασκαλάκης, ό.π., ο. 127* Ν.Β. Φαρ
δύς, ό.π., ο. 27* Κώστας Κόμης, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης 15ος- 19ος αιώνας, Ιω
άννινα 1995, ο. 128-19. Νεότερες έρευνες υπολογίζουν τους αναχωρήσαντες Μανιάτες σε 
650-700 ψυχές: Ζαχαρίας Τσιρπανλής, «Οι Μανιάτες στην Παομία της Κορσικής (1676- 
1731). Στοιχεία δημογραφίας, συλλογικής νοοτροπίας και θρησκευτικής προπαγάνδας», 
ΑακωνικαίΣπονόαί, τόμ. 10, Θησαύρισμα Αριστείον Πνευματικόν εις τον Δίκαιον Β. Βαγια- 
κάκον, Αθήναι 1990, ο. 374. Πάντως, σε απογραφή της 5ης Ιουλίου 1676, στην οποία οι Μα
νιάτες καταμετρήθηκαν με βάση τον επιμέρους επικεφαλής, σε δέκα ομάδες, αναφέρεται ο 
συνολικός αριθμός των 525 ψυχιόν. Σε επομένη, ανάλογης μορφής, απογραφή, της 2ας 
Οκτωβρίου 1678, το συνολικό μέγεθος εμφανίζεται μειωμένο στις 482 ψυχές. Ωστόσο, εάν 
αθροίσουμε τα επιμέρους μεγέθη, των δέκα πληθυσμιακιόν ομάδων, της πρώτης απογρα- 
φής, παρατηρούμε ότι το πραγματικό σύνολο ανέρχεται στο 465 έναντι 525 ψυχών. Οι απο- 
γραφές: Michel Stephanopoli de Comnene, «Histoire de la colonie grecque-mainote en 
Corse», Αακωνικαί Σπουόαί, τόμ. 12, Αθήναι 1994, σ. 450 [πβ. τη μεταγενέστερη και περισ
σότερο αναπτυγμένη έκδοση του ίδιου, Histoire des Grecs-Maniotes en Corse: /. Paomia. Mars 
1676-Avril 1731, Αθήνα 1997, σ. 19, όπου αναφέρονται 510 (επιπλέον 10 περίπου ιερείς) 
και 475 ψυχές αντιστοίχως* επίσης, F. Pomponi, «Une colonie grecque en Corse au XVIIe 
siecle», Les migrations dans les pays mediterraneens au XVllIeme et au debut du XlXeme siicle, 
Νίκαια 1974, σ. 108, όπου μνημονεύονται 507 και 453 ψυχές αντιστοίχως].

5. Δ. Βαγιακάκος, ό.π., σ. 56-59’ Π. Καλονάρος, Εικόνες, σ. 14 ο ίδιος, Μάνη, σ. 149* 
Ν.Β. Φαρδύς, ό.π., σ. 74-76* Μ. Patrice Stephanopoli, ό.π., σ. 101-103* Marie-Anne 
Comnene, ό.π., σ. 46* Μ. Stephanopoli de Comnene, Histoire (1997), σ. 44 κ.ε.

6. Το πλέον αξιόπιστο τεκμήριο είναι η απογραφή που διεξήγαγαν την 1η Ιουλίου 1773 
οι γαλλικές αρχές* το τεκμήριο έχει δημοσιευθεί από τον Φαρδύ (ό.π., σ. 92):

34 οίκογ. έξ 1 άτόμ. συγκειμ. = 34 ψυχαί
37 » » 2 » » = 74
36 » » 3 » » = 108 »

21 » » 4 » » = 84 »

13 » » 5 ν> » = 65 *
5 » » 6 » » 8 30 »
1 » » 7 » » = 7 »
1 » » 8 » » = 8 »
2 » » 9 » » 8 18 »

150 428 ψυχαί

«· !·
V
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Στη συνέχεια, καθώς είναι γνωστό, η Κορσική άλλαξε κύριο το 1768, 
οπότε πωλήθηκε στους Γάλλους7. Διοικητής του νησιού ανέλαβε ο Louis- 
Charles Rene κόμης του M arbeuf (1712-1786), ο οποίος είχε ήδη υπηρετή
σει εκεί επί τέσσερα έτη, ως επικεφαλής του γαλλικού εκστρατευτικού σώ
ματος8. Ο ίδιος, ως γνωστόν, υλοποίησε τη μετεγκατάσταση της κοινότητας 
το 1774 (αναφέρεται και το 1775), από το Ajaccio στο Cargese9.

Το υπό διερεύνηση υπόμνημα προέρχεται από ένα σώμα τεκμηρίων με 
θέμα την Κορσική, αποκείμενο στα Γαλλικά Α ρχεία 10. Συντάκτης του υπο
μνήματος είναι ο ίδιος κόμης του Marbeuf, ένδειξη αξιοπιστίας των περι
κλειόμενων σε αυτό στοιχείων. Κατ’ αρχήν, στο επίπεδο της ιδεολογίας, το 
περιεχόμενο του υπομνήματος και ειδικότερα οι εμπεριεχόμενες προτά
σεις δηλοονουν με σαφήνεια τις αποικιοκρατικές αντιλήψεις του συντάκτη: 
τα προτεινόμενα μέτρα ανάπτυξης υπηρετούν τις οικονομικές ανάγκες της 
μητρόπολης και την πρόθεση αφομοίωσης ή καθυπόταξης του αυτόχθονος 
πληθυσμού11.

Αυτό το οποίο φαίνεται να προβληματίζει ιδιαιτέρους τον συντάκτη του 
τεκμηρίου είναι το χαμηλό ύψος του πληθυσμού. Στην αρχή ήδη του υπο
μνήματος επισημαίνεται, με απογοήτευση, πως οι κάτοικοι του νησιού δεν 
ξεπερνούσαν τις 140.000 ψυχές, ενοι για  την οικονομική του ανάπτυξη θα 
χρειάζονταν 600.000. Ως συντελεστές της δημογραφικής καθίζησης εκτι- 
μώνται οι εξής: α) το έθιμο της βεντέτας* β) η ανύπαρκτη φροντίδα για  τα 
έκθετα νήπια, στα οποία επικρατούσε υψηλή θνησιμότητα, με συνέπεια τη

7. Μ. Patrice Stephanopoli, ό.π., σ. 112- Frangois Monmarche, Corse, Les Guides Bleus- 
Hachette, Παρίσι 1973, σ. 63* Vosgien, Nouveau Dictionnaire Geographique ou Description de 
toutes les parties du Monde, Αβινιόν 1823, σ. 174* Meissas et Michelot, Dictionnaire de 
Geographie ancienne et moderne, Παρίσι 1864, σ. 228* Δανιήλ Φιλιππίδης -  Γρηγόριος Κων- 
σταντάς, Γεωγραφία Νεωτερική, επιμ. Αικ. Κουμαριανοΰ, Αθήνα 1988, σ. 358* Ν.Β. Φαρδύς, 
ό.π., σ. 106.

8. Frangois Monmarche, ό.π., σ. 63* Ν.Β. Φαρδύς, ό.π., σ. 106.
9. Δ. Βαγιακάκος, ό.π., σ. 64* Π. Καλονάρος, Εικόνες, σ. 15 ο ίδιος, Μάνη, σ. 151* Απ. 

Δασκαλάκης, ό.π., σ. 144* Ν.Β. Φαρδύς, ό.π., σ. 107* Μ. Patrice Stephanopoli, ό.π., σ. 115, 
117* Marie-Anne Comnene, ό.π., σ. 46* Fran$ois Monmarche, ό.π., σ. 139.

10. ANF, Κ. 1225-1226 (πβ. Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστο
ρικής δημογραφίας του εΜ,ηνικού χώρου, Αθήνα 1999, σ. 36-46). Το συγκεκριμένο υπόμνη
μα (Κ. 1226, No 6) δημοσιεύεται στο τέλος του κειμένου.

11. Καθίός σημεκυνει ο Michel Beaud, στις παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης είχε 
ενταθεί η εκμετάλλευση των αποικούν (Μ. Beaud, Η ιστορία του καπιταλισμού. Από το 1500 
ώς σήμερα, Αθήνα 1987, σ. 62).
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μείωση της ηλικιακής τάξης 1-6 ετώ ν γ) η διάδοση της σύφιλης, σε συν
δυασμό με την απουσία ιατρικής περίθαλψης των ασθενών. Για την εξά
λειψη των τριών αυτών παραμέτρων προτείνονται αντιστοίχως, η τήρηση 
των νόμων, η ίδρυση βιοτεχνικών εργαστηρίων εντός των μονών και η χρη
σιμοποίηση γάλλων ιατρών («του Βασιλιά») για  τη δω ρεάν περίθαλψη των 
νοσούναυν. Α ναφορικώς με τη βεντέτα, καθώς γνωρίζουμε, κυριάρχησε 
στην κοινω νία του νησιού σχεδόν έως την εποχή μας,:. Ακόμη, η εγκατά
λειψη των νηπίων υπήρξε για  μία μακρά περίοδο ένα από τα σοβαρά προ
βλήματα των δυτικών κοινωνιών13, αν και όχι μόνον αυτών14. Επιπροσθέ- 
τως, το φαινόμενο παρουσίαζε μεγαλύτερη διάδοση στα κατοπερα κοινω
νικά στρώματα15. Ό σ ον  αφορά δε στο ζήτημα της θνησιμότητας, έχει δ ια
πιστω θεί πω ς ήταν πράγματι υψηλότερη στα έκθετα απ ' ό,τι στον υπόλοιπο 
νηπιακό πληθυσμό16. Από την άλλη πλευρά, σχετικώς με τη σύφιλη έχει δη-

12. Ενδεικτικοί;: Jacques Busquet, Le droit de la vendetta et les pad corses, Joue-les-Tours 
21994, κυρίως σ. 566-575.

13. Jean Sandrin, Enfants trouves, Enfants omriers 17e-19e siecle, Παρίσι 1982. σ. 14* 
Maurice Garden, Lyon et les Lyonnais au XVUle siecle, Παρίσι 1975, σ. 19-22* Andre 
Burgiere, «Η Δημογραφία», Ζακ Λε Γκοφ-Πιέρ Νορά, Το έργο της ιστορίας, τόμ. 3, Αθήνα 
1975, σ. 132.

14. Για τον ελληνικό χοίρο παρουσιάζει ενδιαφέρον η μελέτη του Χρήστου Λουκου. «Τα 
έκθετα βρέφη της Ερμουπολης. Τα προίτα θύματα της παθολογίας της κοινωνίας:*, Αφιέ
ρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκεΰ,ο Βασ. Σψνρόερα από τονς μαθιμές τον, Αθήνα 1992, σ. 
247-264. Ο συγγραφέας σημειώνει ότι κατά την περίοδο 1873-190Θ. σε 682.1 γεννήσεις αν
τιστοιχούσαν 42,9 εκθέσεις (ποσοστό 6,3%). Το φαινόμενο ανιχνευεται επίσης σε άλλες ελ
ληνικές περιοχές, καθοίς και στην ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. Σχετικώς: Γ. 
Μοσχόπουλος, «Κοινωνικές προσεγγίσεις στον Ιόνιο χοίρο: Η περίπτωση των νόθων και γε
νικότερα των εκθέτων της Κεφαλονιάς (1828-1864)», Πρακτικά τον Ε  ‘ Διεθνούς Πανιονίον 
Συνεδρίου (Αργοστόλι - Ληξούρι, 17-21 Μαΐον 19S6), τόμ. 2, Αργοστόλι 1989, σ. 355-362* 
Αγγελο-Διονυσης Δεμπόνος, Σταθμοί στην πολιτικοκοινωνική και ■ πολιτισμική ζωή τον 
Αργοστολίον, Αργοστόλι 1994, σ. 213-268* Πάνος Τζιόβας, «Η κοινωνική πολιτική της πό
λης και της επαρχίας Ιιοαννίνων για τα έκθετα». Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, 1998, σ. 439-450* 
Meropi Anaslassiadou, «La Protection de Γ enfance abandonnee dans I'Empire ottoman au 
XIXe siecle. Le cas de ia communaute grecque orthodoxe de Beyoglu (Istanbul)», Sudost - 
Forschungen, τόμ. 59/60 (2000/2001), σ. 272-323.

15. J. Sandrin, ό.π., σ. 15* M. Garden, ό.π., σ. 19* Χρ. Λουκος, ό.π., σ. 257. Ο Δεμπόνος 
σημειώνει ότι το 1860 κατεγράφησαν στην Κεφαλονιά 130 νόθα παιδιά «από τις λαϊκές τά
ξεις». επισημαίνοντας όμως παράλληλα πως «το αρχοντολόι παράγει νόθα σε αφάνταστο 
βαθμό» (αντ., σ. 213).

16. Χρ. Λουκος, ό.π., σ. 259-261.0  Μοσχόπουλος διαπιστώνει ότι η περίθαλψη των εκ-
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μοσιευθεί ένας μεγάλος αριθμός μελετών, σας οποίες σχεδόν πάντοτε κα
τατίθενται απόψεις και επιχειρήματα ως προς το ενδεχόμενο μετάδοσης 
της ασθένειας από τους άνδρες του Κολόμβου ή προΰπαρξής της στον πα 
λιό κόσμο17. Πάντως, όλοι συμφωνούν και οι υπάρχουσες πηγές το επιβε
βαιώνουν, ότι η σύφιλη έγινε αντιληπτή στην Ευρώπη περί το τέλος του 
15ου αιο5να18, σημειώνοντας εν συνεχεία ευρεία διάδοση19. Εν τούτοις, η

θέτιον υπήρξε πολύ καλά οργανωμε'νη στην Κεφαλονιά. Έτσι, εδιυ η θνησιμότητά τους πε- 
ριορίσθηκε γενικούς στο 1-8 ετησίιυς (αυτ., σ. 361-362). Αντιθέτους, στο Παρίσι από τα 1.314 
έκθετα παιδιά, τα οποία περισυλλέχθηκαν κατά το 1811, μόνο τα 71 (το 5,4%) έφθασαν 
στην ηλικία των 15 ετοίν [Αίγλη Μπρούσκου, «Ο κύλινδρος και το κιβοπιο. Βρεφοδόχοι και 
αποκλεισμός των έκθετων βρεφών στη δυτική Ευρουπη και στην Ελλάδα», Ρωξάνη Καυτα- 
ντζόγλου -  Μαρίνα Πετρονοπη (επιμ.). Όρια και Περιθώρια. Εντάξεις και αποκλεισμοί, 
Αθήνα 2000, σ. 94. Βλ. επίσης Jean-Pierre Bardet -  Corinne Martin-Dufour -  Jacques 
Renard, «La mort des enfants trouves, un drame en deux actes», Annales de Demographie 
Historique, 1994, σ. 135-150].

17. J. Ruffie -  J.C. Sournia, Les epidemies dam Vhistoire de Vhomme, Παρίσι 1984, σ. 186- 
188* Γ.Η. Πεντόγαλος — Γ.Α. Σταθόπουλος, «Πρώτη αναφορά σε συφιλιδική μόλυνση στον 
ελληνικό χοίρο την εποχή της επιδημικής έκρηξής της στην Ευρώπη (τέλος του 15ου αιώ
να)», Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., τόμ. 18/1, Θεσσαλονίκη 
1991, σ. 116* Mirko Grmek, Οι ασθένειες στην αυγή του δυτικού πολιτισμού, Αθήνα 1989, σ. 
200-214.

18. Marcel Sendrail, Histoire culturellede la maladie, Τουλούζη 1980, σ. 323-325* Γ.Η. Πε
ντόγαλος — Γ.Α. Σταθόπουλος, ό.π., σ. 116. Οι δύο τελευταίοι συγραφείς εντοπίζουν το 
1499 στον Χάνδακα τη λεγάμενη «νόσο τουν Κελτοίν», την οποία αναγνομίζουν ως τροπικό 
θήλωμα, ενδημική μη αφροδίσια σύφιλη (σ. 117). Για τις μορφές της ασθένειας βλ. Μ. 
Grmek, ό.π., σ. 201-202.

19. Μ. Sendrail, ό.π., ο. 328* J. Ruffie — J.C. Sournia, ό.π., σ. 187-188. Αξίζει να σημει- 
ιυθεί πους το 1527 ο Jacques de Bethencourt, ιατρός από τη Ρουέν (ο πρώτος γάλλος ιατρός 
που ασχολήθηκε με την ασθένεια) αποκάλεσε τη σύφιλη «mal frangais, ou mal venerien». 
Ανάμεσα όμως στον γαλλικό πληθυσμό η ασθένεια ήταν γνουστή και ους «mal napolitain», 
ενώ το «mal frangais» υπήρξε ο όρος που προτιμούσαν οι Ιταλοί (Μ. Sendrail, ό.π., σ. 326- 
327). Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με τα «γαλλική νόσος», «νόσος τουν Κελτοίν» (Γ.Η. 
Πεντόγαλος -  Γ.Α. Σταθόπουλος, ό.π., σ. 117-119) και «φραγκιούς», στο Καναλάκι Πρέβε
ζας όπου η ασθένεια ήταν διαδεδομένη (< αλβ. frengjuz, σύφιλη < αλβ. frengjishte, Γάλλος, 
γαλλικός, βλ. Δημ. Ελ. Ράπτης, Το Καναλάκι της Πρέβεζας. Μεταβολές στην πολιτισμική συ
μπεριφορά τιυν κατοίκων μιας Ηπειρωτικής Κοινότητας στην Εικοσαετία 1965-1985, Γιάν
νινα 1991, σ. 19, 23,25,129 και V. Kokona, FjalorShqip -  Frengjist, Τίρανα 1977, σ. 133-134) 
περιγράφουν με τον καλύτερο τρόπο την ένταση και έκταση του κοινωνικού και εθνικού ρα
τσισμού που είχε προκαλέσει (ή αποκαλύψει) η ασθένεια. Παραλλήλως, όμως, δυνατόν να 
υποδηλοίνουν και τις περιοχές στις οποίες αυτή είχε τη μεγαλύτερη διάδοση. Όπως ήταν δε
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δυτική κοινωνία φαίνεται πως αντέδρασε ράθυμα στον νεοεμφανισθέντα 
κίνδυνο, εάν ληφθεί υπόψη ότι στη Γαλλία ο θεσμός της ιατρικής επίσκε
ψης στους οίκους ανοχής άρχισε να εφαρμόζεται μόλις το 180420.

Συγκροτώντας τους προαναφερθέντες παράγοντες, μεταφέρουμε την 
προσοχή μας σε ένα άλλο υπόμνημα, μεταγενέστερο, του 1825, συνταχθέν 
υπό του Gabriel-M arie κόμη του Zantiry, διοικητή και πάλι του νησιού21. Ο 
συντάκτης αυτού του υπομνήματος, διαπιστώνοντας ανάλογη ολιγανθρω- 
πία, απαριθμεί με τη σειρά του τα αίτια της κατάστασης: α) οι φόνοι και οι 
συγκρούσεις μεταξύ πον οικογενειώ ν και β) οι επιδημίες (m a la d ie s  

d p id e m iq u e s ). Για τις επιδημίες διευκρινίζεται πως οφείλονταν στη νοση
ρότητα του εδάφους (in sa lu b rite  d u  so l), στην κακή διατροφή των κατοίκων 
και στη ρυπαρότητα των θεριστούν που εργάζονταν σε μεγάλη απόσταση 
από τον τόπο τους22. Εν προποις, παρατηρείται ότι αμφότερα τα τεκμήρια 
συμφουνούν οος προς την παράμετρο των εσωτερικών συγκρούσεων, ανά
μεσα στους Κορσικανούς. Οι υπόλοιποι παράγοντες φαίνεται πως ήσαν 
προσωπικές εκτιμήσεις, ενδεχομένους κάποιας σημασίας, η βαρύτητα των 
οποίων, (υστόσο, θα ήταν αδύνατο να εντοπισθεί. Πάντοος, αξίζει να σημει
ω θεί ότι σε κανένα από τα υπομνήματα δεν γίνεται αναφορά στο θέμα των 
ελών και της ελονοσίας, μολονότι, από άλλες πηγές, γνωρίζουμε πως απο- 
τέλεσαν σοβαρό πρόβλημα για  τη δημόσια υγεία, με προφανείς δημογρα- 
φ ικές συνέπειες23. Αντιθέτους, ο κόμης του M arbeuf φαίνεται να θεωρεί

αναμενόμενο, η εμφάνιση της σύφιλης προξένησε αλλαγή της ερωτικής συμπεριφοράς, 
προς όφελος του θεσμού της οικογένειας (Jacques Attali. 1492. Από το Μεσαίωνα στην Ανα
γέννησις Αθήνα 21992, σ. 307-311). Πβ. Φωτεινή Τσαλίκογλου, Ψνχο-λογικά, Αθήνα 1994, 
σ. 252-254. °

20. Μ. Scndrail, ό.π., σ. 405.
21. Ρ. Lamotte, «Projet de la colonisation pour la Corse en \825», Λακωνικοί Σπονόαί, 

τόμ. 2, Αθήναι 1975, σ. 162-172.
22. Αντ., σ. 164. Πβ. Μ. Stephanopoli de Comnene, Histoire (1994), σ. 452* ο (διος,

Histoire (1997), σ. 25-26.
23. Ο Braudel χαρακτηρίζει τα έλη της Κορσικής «αγιάτρευτη πληγή»: F. Braudel, ό.π., 

τόμ. 1, σ. 73 .0  Grmek, σε παρέμβασή του στη διάρκεια Συνεδρίου, έδιυσε κάποια νέα στοι
χεία για την ελονοσία στην Κορσική και τις δημογραφικές συνέπειες: Actes du He Colloque 
International D 'Histoire (Athenes, 18-25 sept. 1983), Economies mtditerraneennes, Equilibres et 
Intercommunications XWe-XIXe siecles, τόμ. Ill, Αθήνα 1986, σ. 347-356. Ακόμη, οι Δημη- 
τριείς σημεκυνουν ότι «Τό χλίμα τής νήσου είναι καλό, ό άέρας της καθαρός καί νγιει-
νός, έξω άπό μερικά μέρη όπου οί ίλώδεις τόποι τόν έμόλνναν» (Δανιήλ Φιλιππίδης — J
Γρηγόριος Κωνσταντάς, ό.π., σ. 358). Επιπλέον, στο λεξικό του Vosgien (ό.π., σ. 174) ανα-

j{
j
\
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δευτερεύουσας σημασίας την ύπαρξη ελών, παρατηροιντας: «εξαιτίας των 
κλιματολογικών συνθηκών το νησί είναι απαλλαγμένο από χίλιους κινδύ
νους»24.

Για τη λύση του πληθυσμιακού προβλήματος, ο ίδιος προτείνει τη δ ιε
νέργεια εποικισμών, περιγράφοντας διεξοδικοκ τον τρόπο επίτευξης του 
καλυτέρου δυνατού αποτελέσματος25. Ως ενδεχόμενοι έποικοι προτείνο- 
νται τρεις πληθυσμιακές ομάδες: α) γαλλόφιυνοι Καναδοί* β) ελληνικός 
πληθυσμός, ο οποίος θα πύκνωνε την ήδη υπάρχουσα ελληνική κοινότητα 
κ α ιγ ) Λουκανοί (κάτοικοι της ιταλικής πόλης Lucca), οι οποίοι μετέβαιναν 
ήδη εποχιακώς στην Κορσική προς εξεύρεση εργασίας. Από ένα άλλο 
υπόμνημα, του 1770, προκύπτει ότι οι γαλλικές αρχές εξακολούθησαν να 
επιδιώκουν τον εποικισμό του νησιού26. Ακόμη, το 1780 οι Δημήτριος και

φέρεται ότι η Κορσική είχε «air mauvais». Τέλος, σε τεκμήριο του 1681 επισημαίνεται η 
ύπαρξη «malatie» στην Κορσική, πληροφορία, ωστόσο, γενική και πολύσημη (Ζ. Τσιρπαν- 
λής, Οι Μανιάτες, σ. 375).

24. Βλ. εδώ στο Παράρτημα. Ανάλογη μνεία απαντάται στο λεξικό των Meissas et 
Michelot (ό.π., σ. 28): «...La Corse jouit d’un climat generalement sain...».

25. Η βιβλιογραφία γύρω από το θέμα διοργάνωσης εποικισμοί, με οικονομικούς και 
πολιτικούς στόχους, είναι εκτενής. Περιοριζόμαστε κατ’ αρχήν στην επισήμανση δύο βασι
κών έργων, για τα οθωμανικά εδάφη: Omer Lutfi Barkan, «Les deportations comme 
methode de peuplement et de colonisation dans PEmpire Ottoman», Revue cle la Faculte cles 
Sciences Economiques cle VUniversite d'htanbal (Istanbul Universitesi Iklisat Fakiiltesi 
Mecmuasi), τόμ. 11 (1949-1950), σ. 63-131 και η συνέχεια στα τουρκικά («Osmanli 
Imparatorlugunda bir i§kan ve kolonizasyon metodu olarak surgunler»), τόμ. 13 (1951-1952), 
σ. 53-78 και τόμ. 14 (1953-1954), σ. 209-237· ο ίδιος, «Οι μορφές οργάνωσης της αγροτικής 
εργασίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το ΙΕ ' και το ΙΣΤ' ακύνα», Η Οικονομική δομή 
των βα).κανικών χωρών στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας ιε '-ιθ ' at., Εισαγωγή-Επι
λογή κειμένιυν Σπ. Ασδραχάς, Αθήνα 1979, σ. 45-86. Για τον ανασυνοικισμό ειδικούς της Σά
μου, κατά τον 16ο ακύνα: Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 109-117. Έ να  παράδειγμα 
από την οθωνική εποχή: αυτ., σ. 209-240.

26. Κ. Κόμης, ό.π., σ. 39. Αναφορικούς με τις πληθυσμιακές ανταλλαγές Γαλλίας - γαλ
λόφωνου Καναδά (Κεμπέκ), αξίζει να επισημανθεί μία είδηση των ημερών μας: το 1993, οι 
αρχές του Κεμπέκ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε αγροτικά χέρια, αναζή
τησαν μετανάστες από τη Γαλλία (εφημ. Η Καθημερινή, 10/12/1993). Εν τούτοις, το στοιχείο 
αυτό περιγράφει περισσότερο πολιτικές παρά οικονομικές επιδκύξεις, δεδομένου ότι τα τε
λευταία χρόνια κερδίζει συνεχούς έδαφος το αποσχιστικό ρεύμα στο Κεμπέκ. Ας επιση μά- 
νουμε σχετικούς πιυς σε δημοψήφισμα που διεξήχθη το 1980, το 40% των ψηφισάντων ετά- 
χθη υπέρ της απόσχισης έναντι 60% κατά* σε επόμενο δημοψήφισμα, της 30ής Οκτωβρίου 
1995, το ποσοστό υπέρ της απόσχισης υπήρξε μεγαλύτερο (49,4% έναντι 50,6%). Σχετικώς:
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Π ατρίκιος Στεφανόπολι επισκέφθηκαν τη Μάνη, με σκοπό να παρακινή
σουν τους Μ ανιάτες σε μετοικεσία στην Κορσική, χιυρίς (υστόσο αποτέλε
σμα27. Φ αίνεται λοιπόν, καθο5ς συνάγεται και από τα αναφερόμενα σε με
ταγενέστερες πηγές, ότι τα εν λόγιο σχέδια δεν υλοποιήθηκαν2*. Έ τσ ι, στο 
σημείο αυτό, θεωρείται σκόπιμο να  στραφούμε σε κάποια σύγχρονα του 
υπομνήματος, αλλά και μεταγενέστερα δημογραφικά στοιχεία.

Π ίν . 1. Π λ η θ υ σ μ ό ς  Κ ο ρ σ ικ ή ς  (1 7 6 9 -1 9 7 1 )

Έ τος Αριθ. ψυχών Πυκνότητα πληθυσμού" Μεταβολή %

1769*’ 140.000 16,05 κάτ./τ.χ. —

17913' 120.000 13,76 κάτ./τ.χ. -14%
1796s 150.568 17,26 κάτ./τ.χ. +25%
1817" 130.000 14,90 κάτ./τ.χ. -14%
1823" 300.000 34,40 κάτ./τ.χ. + 130%
1825" 180.348 20,68 κάτ./τ.χ. -40%

1877-1881" 273.000 31,30 κάτ./τ.χ. +51%
1907-1913" 270.000 30,96 κάτ./τ.χ. -1%
1927-1931" 215.000 περίπου 24,65 κάτ./τ.χ. -20%

1936" 322.844 37,01 κάτ./τ.χ. +50%
1946-1951" 175.000 περίπου 20,06 κάτ./τ.χ. -46%
1956-196141 170.000 περίπου 19,49 κάτ./τ.χ. -3%
1966-197142 185.000 περίπου 21,21 κάτ ./τ.χ. +8%

εφημ. Η Καθημερινή, 27 και 31/10/1995 και 9/4/1996* εφημ. Ελευθεροτυπία, 13/12/1998* 
εφημ. Το Βήμα, 22, 29/10 και 5/11/1995* εφημ. Η Αυγή, 5/11/1995* εφημ. Η Εποχή, 5/11/1995 
και Ιωάννης Δημάκης, «Ο εθνικισμός του Κεμπέκ», Αντί, περ. Β \  τχ. 596, 19/1/1996, σ. 22- 
24.

27. Θωμάς Παπαδόπουλος, «Ταξίδι στην Ελλάδα Δημητρίου και Πατρικίου Στεφανό- 
πολι για νέα μετοίκηση Μανιατιόν στην Κορσική (\Ί80)»,ΑακωνικαιΣπονδαι, τόμ. 11, Θη- 
σανρισμα Αριστείον Πνευματικόν εις τον Δίκαιον Β. Βαγιακάκον, εν Αθήναις 1992, σ. 347- 
378, κυρίως σ. 362, 364-365, 367.

28. Ρ. Lamotte, ό.π., σ. 163* Vosgien, ό.π., σ. 174. Οι Δημητριείς επισημαίνουν: «Ή γή 
είναι εύφορη και ή μπορεί νά τρέφη άκόμη τρις φοραΐς τόσους κατοίκους» (Δανιήλ Φι
λιππίδης -  Γρηγόριος Κωνσταντάς, ό.π., σ. 358), κάτι που παραπέμπει στη μνεία του Κόμη 
του Marbeuf, ότι η Κορσική θα χρειαζόταν 600.000 κατοίκους για την ανάπτυξή της (βλ. εδώ 
στο Παράρτημα).

29. Η έκταση της Κορσικής ανέρχεται σε 8.722 τ.χ. Σχετικώς: Emile Kolodny, La 
population des ties de la Grece. Essai de Giographie insulaire en M^diterranee Orientale, τόμ. 2, 
Aix-en-Provence 1974, σ. 788.

30. Στοιχείο που μας δίνει ο κόμης του Marbeuf (βλ  εδώ στο Παράρτημα). ν
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Οι ανωτέρω πληθυσμιακές αυξομειώσεις οφείλονται εν μέρει στη δ ια 
φορετική προέλευση των μεγεθουν (υπ’ όψιν, άπαντα σχεδόν στρογγυλά) 
και στον ανάλογο βαθμό αξιοπιστίας τους. Η μικρότερη αξιοπιστία εμπε
ριέχεται πιθανότατα στο μέγεθος του 1823 (ίσο με 300.000), προερχόμενο 
από το λεξικό του Vosgien. Σχετικώς, αρκεί να γίνει σύγκριση με το αντί
στοιχο μέγεθος του 1825 (ίσο με 180.348), προϊόν απογραφής, καθώς ση
μειώνει ο κόμης του Zantiry, ο οποίος το παραθέτει στο υπόμνημά του43, 
ώστε να ενισχυθεί η εν λόγω υπόθεση. Αντιθέτως, το μέγεθος του 1936 (ίσο 
με 322.844), αν και πρόκειται για το υψηλότερο αναλογικώς, δεν πρέπει να 
ευρίσκεται σε σημαντική απόσταση από την πραγματικότητα, εφόσον για  
την προηγηθείσα περίοδο τα στοιχεία περιγράφουν αυξητικές τάσεις.
Έ τσι, η μείωση από το 1946 και εξής οφείλεται μάλλον σε κάποια κλιμα
κούμενη μεταναστευτική ροή. Πάντως, ανεξάρτητα από τις επιμέρους 
αμοιβαίες αποκλίσεις και τις ανάλογες ερμηνείες, οφείλουμε να σημειώ
σουμε πως τα δεδομένα δεν επιβεβακύνουν τις αισιόδοξες προβλέψεις ού
τε, βεβαίους, τεκμηρκυνουν την υλοποίηση τουν εποικιστσαυν σχεδίων.

Επαναστρέφουμε την προσοχή μας στο εν λόγω υπόμνημα. Εκτός του 
δημογραφικού ζητήματος, επιχειρείται εκτενής αναφορά στην αγροτική 
και κτηνοτροφική παραγωγή του νησιού. Κατ’ αρχάς, το ενδιαφέρον περ ι
στρέφεται γύρου από τα αμπέλια, για  τα οποία επισημαίνεται ότι δεν κλα
δεύονταν με τον αρμόζοντα τρόπο. Έ τσ ι, προτείνεται η έλευση έμπειρουν 
αμπελουργών (προφανούς Γάλλουν), με απώτερο σκοπό να εκπαιδεύσουν

— ^

31. Δανιήλ Φιλιππίδης -  Γρηγόριος Κο^νσταντάς, ό.π., σ. 358.
32. Frangois Monmarche, ό.π., σ. 41.
33. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Ερμής Κερδώος ήτοι Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 4, 

Εμπορικο-Γεωγραφικόν Λεξικόν, Βενετία 1817, ανατυπ. (Επιμέλεια - Επιλεγόμενα Τρια- 
ντάφυλλος Σκλαβενίτης) Αθήνα 1991, σ. 11.

34. Vosgien, ό.π., σ. 174.
35. Ρ. Lamotte, ό.π., σ. 163.
36. Emile Kolodny, ό.π.
37. Λυτ.
3&.Λντ.
39. FranQois Monmarche, ό.π., σ. 41.
40. Emile Kolodny, ό.π.

Λυτ.
42. Λυτ.
43. Ρ. Lamotte, ό.π., σ. 163. Γενικούς, επί του θέματος των στρογγυλοί μεγεθοίν: εδώ στο

κείμενο II, υποσημ. 89. . \ \ ,ίΛ/ο^
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καταλλήλως τους Κορσικανούς, προς αύξηση της αποδοτικότητας. Ό σον 
αφορά στα ελαιόδενδρα, τονίζεται ότι υπερτερούσαν ποιοτικώς σε σύγκρι
ση με αυτά της Προβηγκίας. Ωστόσο, η ποιότητα του ελαιολάδου ήταν γε
νικώς χαμηλή και η ποσότητα μικρότερη από αυτή που θα παρήγετο στην 
περίπτωση όπου οι κάτοικοι του νησιού βελτίωναν τις γνιόσεις τους γύρω 
από το θέμα. Ως προς το εμπόριο του ελαιολάδου, λογίζεται ιος επικερδέ
στερη η μονοπωλιακή εκμετάλλευση από κάποια εμπορική εταιρεία της 
Προβηγκίας, με την υποχρέιυση να μεταδώσει στους Κορσικανούς δεξιό
τητες σχετικές με τη διαδικασία  παραγωγής του. Βέβαια, ο τελικός στόχος, 
καθώς σημειώνεται, θα ήταν η διοχέτευση του προϊόντος στα σαπωνοποι
εία της Π ροβηγκίας, ως πρώτη ύλη. Εντύπιυση προκαλεί το σκεπτικό και οι 
διατυπιυθείσες προθέσεις σε σχέση με τις καστανιές. Συγκεκριμένα, επει
δή οι κάτοικοι του νησιού χρησιμοποιούσαν τα κάστανα για την παρα
σκευή του γνωστού «δενδρόψωμου» (p a in  d 'a rb re )x\  θεωρείται αναγκαία η 
καταστροφή τους, προκειμένου να επιτευχθούν δύο στόχοι: αφενός να 
προκληθεί αναγκαστική στροφή των Κορσικανών προς αποδοτικότερες 
εργασίες και αφετέρου να α φ α ιρεθεί από αυτούς η δυνατότητα παρασκευ
ής μίας φθηνής τροφής, επαρκούς γ ια  τη διατροφή τους σε περιόδους εξε
γέρσεων.

Ως προς τα σιτηρά τώρα, υποστηρίζεται ότι θα αυξανόταν ενδεχομένως 
η παραγωγή τους, εάν διεξάγονταν εκχερσώσεις από τους εποίκους και 
επεκτείνονταν έτσι τα καλλιεργούμενα εδάφη. Επιπλέον, προτείνεται η 
έλευση γεωργών από τη Γαλλία, με σκοπό να μεταφυτεύσουν, στον αυτό
χθονο πληθυσμό, περισσότερο αποδοτικές μεθόδους καλλιέργειας. Επί
σης, διατυπώνεται η ανάγκη επέκτασης της καλλιέργειας λιναριού. Εν τού- 
τοις, μεγαλύτερη βαρύτητα φαίνεται ότι διαθέτει η πρόταση περί πολλα
πλασιασμού των μουριών, για  την ανάπτυξη της σηροτροφίας. Εκτιμάται 
μάλιστα ως ιδιαιτέρως συμφέρουσα η χρησιμοποίηση του μεταξιού στα 
υφαντουργεία της μητρόπολης. Ό σ ον  αφορά στην κτηνοτροφία, τα αναφε- 
ρόμενα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κατ’ αρχάς, παρατηρείται 
πως οι αγελάδες και τα  πρόβατα ήσαν κατώτερης ποιότητας και θα έπρε
πε να  εισαχθούν βελτιωμένα ζώα από τη Γαλλία. Για τα κατσίκια θεωρεί-

44. F . B rau d e l, Υλικός πολιτισμός, Ο ικονομία κα ι Κ απιταλισμός (15ος·18ος αιώνας), τόμ. 
1, Οι δομές της καθημερινής ζωής: το δυνατό και το αδύνατο, Αθήνα 1995, σ . 110* ο ίδιος, 

Μ εσόγειος, τόμ. 1, σ . 49.
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ται αναγκαία η αποβολή τους, εφόσον τα οικονομικά οφέλη που προσέφε- 
ραν ήσαν μικρότερα από τα προκαλούμενα προβλήματα: ευθύνονταν για  
την αποψίλωση των δασών και, επιπροσθέτους, ποιμαίνονταν από άτομα 
«άγρια» και «επικίνδυνα». Στην τελευταία αυτή πρόταση, όπως και παρα
πάνω αναφορικούς με τις καστανιές, καθίστανται προφανείς οι προθέσεις: 
η λήψη ενός μέτρου για την οικονομική ανάπτυξη οφείλε να εξασφαλίζει, 
επίσης, τον εξοβελισμό κοινωνικών συμπεριφοροον οι οποίες έθεταν σε 
κίνδυνο την εξουσία στην αποικία. Από μία άλλη πλευρά, όμως, διαπιστώ
νεται ότι ο προβληματισμός σε σχέση με την καταστροφή της χλωρίδας από 
τα κατσίκια, διαδεδομένος σήμερα, χρονολογείται σε παλαιότερες εποχές. 
Τέλος, στο υπόμνημα μνημονεύεται ως πιθανή η ίδρυση ιχθυοτροφείου, το 
οποίο θα μπορούσε να στρέψει τους Κορσικανούς προς τη θάλασσα. Ωστό
σο, αυτό το μέτρο δεν φαίνεται να εντάσσεται αποκλειστικούς στην προο
πτική οικονομικής ανάπτυξης του νησιού, εφόσον δηλώνεται ρητώς ότι ως 
κύριος στόχος θα ήταν η κάλυψη μελλοντικών αναγκών του πολεμικού ναυ
τικού από έμπειρους άνδρες.

Εάν κρίνει κανείς από τα αναφερόμενα σε μεταγενέστερες πηγές, κα
θώς έχει ήδη επισημανθεί, τα γαλλικά σχέδια δεν υλοποιήθηκαν. Παρατη
ρώντας τα επιμέρους σημεία, στα οποία το υπόμνημα δίνει ιδιαίτερη έμ
φαση, η αποτυχία των μητροπολιτικών προθέσεων καθίσταται προφανής: η 
γη εξακολούθησε να καλλιεργείται ατελώς και μόνο κατά το ένα τρίτο της 
συνολικής έκτασης του νησιού45, οι καστανιές45 46 και τα κατσίκια47 διατηρή
θηκαν εν αφθονία* ένα μεγάλο μέρος τιον καλλιεργειών, και λοιπών αγρο
τικών εργασιών, παρέμεινε στα χέρια  των Λουκανών, και άλλων Ιταλών, οι 
οποίοι εξακολούθησαν να μετακινούνται εποχιακούς, κατά χιλιάδες ετη
σίους, και να εξάγουν το προϊόν της εργασίας τους, ανερχόμενο συνολικούς 
στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου φράγκων48. Ό σον αφορά οπα αποτελέ
σματα της προσπάθειας γ ια  αφομοίωση ή καθυπόταξη του αυτόχθονος 
πληθυσμού, καθώς γνωρίζουμε, από τη σημερινή πραγματικότητα, και εκεί 
επίσης δεν υπήρξε επίτευξη του επιθυμητού στόχου.

45. Vosgien, ό.π., σ. 174* Meissas et Michelot, ό.π., σ. 228.
46. Meissas et Michelot, ό.π.
47. Λυτ. και Δανιήλ Φιλιππίδης -  Γρηγόριος Κοονσταντάς, ό.π., σ. 359.
48. Ρ. Lamolte, ό.π., σ. 164. Ν κ \ /0λ
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Ως προς το τελευταίο, είναι σκόπιμο να επεκταθούμε περισσότερο, λό
γω της βαρύνουσας σημασίας του ζητήματος. Περιορίζοντας την παρατή
ρησή μας στη σύγχρονη εποχή, σημειώνουμε ότι στη μεταπολεμική περίο
δο το αυτονομιστικό κίνημα τιον Κορσικανιύν παρουσίασε έξαρση, ιδιαιτέ
ρως μάλιστα στο διάστημα 1960-1980· εν συνεχεία, προς το τέλος της δε
καετίας του 1990 διασπάσθηκε και ακολούθησε εμφύλια διαμάχη'19. Το κα
λοκαίρι του 2000 η γαλλική κυβέρνηση εκδήλωσε προθέσεις για  την παρα
χώρηση ευρείας αυτονομίας στο νησί, από το 2004, προξενώντας εσωτερι
κή πολιτική κρίση αλλά και ενίσχυση στις ήδη εκδηλιυμένες αυτονομιστικές 
προσδοκίες άλλων περιφερειχυν, εντός και εκτός Γαλλίας, αν και τον Ιού
νιο του 2003, σε ειδικό δημοψήφισμα, οι Κορσικανοί κατεψήφισαν τελικώς 
(έστω με το οριακό ποσοστό του 51%) τα γαλλικά σχέδια49 50. Πάντως, οι 
προθέσεις αυτονόμησης δεν υπήρξαν απόρροια της αυτονομιστικής δρά
σης στην Κορσική αλλά τιυν νέων πολιτικών δεδομένων, τα οποία απελευ- 
θέρωσε το τέλος του διπολικού συστήματος και η παγκοσμιοποίηση της ο ι
κονομίας, φαινόμενα, ούτως ή άλλιυς, εν πολλοίς αλληλένδετα51. Η παγκο-

49. Pierre Tafan, «La derive Corse et le continent France. De la tectonique politique et 
les menees d’un ministre “carbonari" dans le terrier du Renard aux six portes!», Herodote, 
τόμ. 62 (3e trimestre 1991), κυρίως σ. 71-73, 78-86* εφημ. Η Καθημερινή, 9/6, 15/8, 8 και 
27/10/1996, 10/2/1998, 9/5 και 8/6/1999* εφημ. Ελευθεροτυπία, 13/10/1996, 15/2/1998. 
12/5/1999* εφημ. Το Βήμα, 8/10/1995, 16/5/1999* εφημ. Η Αυγή, 16/5/1999* Φίλ. Φιλίππου. «Η 
εμφύλια διαμάχη των αυτονομιστών...», Λνπ, περ. Β \  τχ. 612, 15/8/1996, σ. 33-35.

50. Pierre-Andre Taguieff, Παγκοσμιοποίηση και Δημοκρατία, Αθήνα 2002, σ. 56-58* 
εφημ. Η Καθημερινή, 8/9/1996, 18/3 και 2/7/1999, 20/7, 1, 11, 23, 25 και 30/8, 1, 3 και 24/9, 
1/12/2000 και 16/5/2001* εφημ. Ελευθεροτυπία, 15/2/1998, 1, 23/8 και 1/9/2000* εφημ. Το Βή
μα, 25/4,9/5 και 3/9/1999.4/11/2001* εφημ. Η Αυγή, 3/9/2000* Θεόφ. Γαλανής -  Δημ. Μάνος, 
«ΕΤΑ και Κορσική: η παλιά - “μετά" Ευρώπη», Αντί, περ. Β ' , τχ. 720, 8/9/2000, σ. 32-33* 
εφημ. Ημερήσια, 12-13/7/2003.

51. Ουλριχ Μπεκ, Τι είναι παγκοσμιοποίηση; Λανθασμίνες αντιλήψεις και απαιτήσεις, 
Αθήνα 1999, σ. 68-77* Θεόδωρος Κ. Πελαγίδης, Πόσο έχει προχωρήσει η παγκοσμιοποίηση;, 
Αθήνα 2001, σ. 87-197* Ρ.-Α. Taguieff, ό.π., σ. 64-68* Eric Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. 
Ο Σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914-1991, Αθήνα 21999, σ. 706-739*Σπ. Σακελλαρόπουλος, 
«Η σημασία και ο ρόλος των υπερεθνικών οργανισμιύν στη σύγχρονη εποχή. Η ειδική πε
ρίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Θέσεις, τχ. 81, Οκτ.-Δεκ. 2002, σ. 81-101* Paul Hirst- 
Graham Thompson, Η παγκοσμιοποίηση σε αμφισβήτηση, επιμ. Θ.Κ. Πελαγίδης, Αθήνα 
2000, σ. 17-19, 51-188* Κιάστας Βεργόπουλος, Παγκοσμιοποίηση. Η μεγάλη χίμαιρα, Αθήνα 
1999, σ. 52-53, 69-118* ο ίδιος. Το τέλος τον κύκλον. Καταστολή και Ηγεμονία στον 21ο αι
ώνα, Αθήνα 2002, κυρίως σ. 39-67, 81-92* Jeffrey Sachs, «Διεθνή οικονομικά: ξεκλειδώνο
ντας τα μυστήρια της παγκοσμιοποίησης», D. Rodrik — J. Sachs (κ.ά.), Κατανοώντας την
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σμιοποίηση (και από πολιτική-στρατιωτική άποψη, η «Αυτοκρατορία»), ως 
γνωστόν, διευκολύνει την αποδυνάμωση των κρατικιον αρμοδιοτήτων, πα 
ρά τις αντιστάσεις (συμπεριλαμβανομένου των πάσης φύσεο^ς φονταμεν- 
ταλισμών), στο πλαίσιο ομογενοποίησης της διεθνούς (κατά κύριο λόγο) 
οικονομικής κυριαρχίας (διακίνηση εμπορευμάτων, ροή κεφαλαίων και τε 
χνολογίας, δίκτυο συνθηκό3ν και θεσμών)· παραλλήλους, ενισχύει τον ρόλο 
διεθνικοιν αλλά και τοπικών (με το αυτό, (οστόσο, αποτέλεσμα) μηχανι
σμών εξουσίας (διεθνείς οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά 
και τοπικοί μικρο-εθνικισμοί)52. Ό σ ον αφορά δε στο μέλλον της ενοποιη-

παγκοσμιοποίηση, εισαγ.-επιμ. Θ.Κ. Πελαγίδης, Αθήνα 2000, σ. 53-56· Κοίστας Μελάς, Πα
γκοσμιοποίηση. Νέα φάση διεθνοποίησης της οικονομίας. Μύθοι και πραγματικότητα, πρόλ. 
Κ. Βεργόπουλος, Αθήνα 1999, σ. 23-38* Hans Jurgen Schulz, Παγκοσμιοποίηση. Αλήθειες 
και ψέματα, Αθήνα 1999, σ. 22-38· Hans Jurgen Schulz, Παγκοσμιοποίηση. Αλήθειες και ψέ
ματα, Αθήνα 1999, σ. 22-39* Ιγνάσιο Ραμονέ, Γεωπολιτική του χάους, επίμετρο Μιχ. Μη- 
τσός, Αθήνα 21999, σ. 8, 68-74, 164-165· Saskia Sassen, Το κράτος και η παγκόσμια πόλη. 
Επίμετρο: Ορίζοντες Πιθανών Αστεακών Κόσμων, Αθήνα 2001, γενικούς* Δημ. Α. Κατσορί- 
δας, Ο μύθος της παγκοσμιοποίησης. Οι μεταμορφώσεις του ιμπεριαλισμού, Αθήνα 1999, σ. 
13-42· Δ. Κατσορίδας — Ν. Γραμματικός, «Οι τέσσερις μύθοι της “παγκοσμιοποίησης”», 
Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τχ. 27, Ιούλιος 2002, σ. 13-29* Michael Hardt -  Antonio 
Negri, Αυτοκρατορία, Αθήνα 2002, κυρίως σ. 13-104* Τόνι Νέγκρι, Η ζωή μου από το Αλφα 
ως το Ωμέγα, Αθήνα 2002, σ. 73-76, 91-93* Ευστράτιος Β. Αλμπάνης, Ανιχνεύοιπας το μέλ
λον. Κείμενα για την παγκοσμιοποίηση, Αθήνα 2002, σ. 35-42, 52-53* Jean Chesneaux, «Οι 
δέκα όψεις της παγκοσμιοποίησης», Ελληνική έκδοση του Maniere cle voir, τχ. 3, σ. 10-13* Τό- 
μας Λ. Φρίντμαν, To Lexus και η ελιά. Τι είναι η παγκοσμιοποίηση, Αθήνα 2001, κυρίως σ. 
449-490* Paul Hirst — Gr. Thompson, «Παγκοσμιοποιημένη οικονομία», Χρίστος Ρόμας 
(επιλογή κειμένων), Παγκοσμιοποίηση. Αισιόδοξη προοπτική ή απειλή;, Αθήνα 2001, σ. 3- 
43* Κ. Μελάς, «Η οικονομία ως μοναδικός φορέας της “παγκοσμιοποίησης”», αυτ., σ. 45-56* 
Σοφία Ν. Αντωνοπούλου, «Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ο νεοφιλελευθερισμός και 
η κοινοΜα των 2/3», Ουτοπία, τχ. 35, Μάιος-Αύγ. 1999, σ. 63-75* Γιάννης Μηλιός, «Αόγος 
περί “παγκοσμιοποίησης” και μαρξιστική Αριστερά», Θέσεις, τχ. 72, Ιούλ.-Σεπτ. 2000, σ. 11- 
23' Αλεξ Καλλίνικος, «Η μαρξιστική θεωρία για τον ιμπεριαλισμό», Παγκοσμιοποίηση και 
ιμπεριαλισμός. Ποια είναι η απάντηση της Αριστερός, Αθήνα 1999, σ. 11-19* Σάββας Μι
χαήλ, «Το ΝΑΤΟ, η παγκοσμιοποίηση και ο πόλεμος», Επαναστατική Μαρξιστική Επιθεώ
ρηση, τχ. 4 (νέα περίοδος), Ιούν. 1999, σ. 14-19* Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Τα νέα 
κοινωνικά κινήματα και η παγκοσμιοποίηση. Διήμερο που διοργάνωσε ο Συνασπισμός, Πά- 
ντειο Πανεπιστήμιο, 9-10 Μαρτίου 200Γ Δελτίο Θυέλλης, τχ. 17, Ιούλιος 2001, Αφιέρωμα Νε
οφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση* Δαμιανός Παπαδημητρακόπουλος, «Το Ισλάμ μπροστά 
στην παγκοσμιοποίηση», Ο Πολίτης, τχ. 93, Οκτ. 2001, σ. 9-15.

52. Ούλριχ Μπεκ, ό.π., σ. 70-77, 126-127, 238-240* Harold James, Το τέλος της Παγκο
σμιοποίησης. Μαθήματα από τη μεγάλη ύφεση, Αθήνα 2002, κυρίως σ. 412-437* Ρ. Hirst -
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μένης, και διαρκούς επεκτεινομένης, Ευριόπης, είναι πράγματι αδύνατον να 
προβλέψει κανείς με ακρίβεια  την πολιτική φυσιογνωμία τής υπό διαμόρ
φωση οντότητας, πα ρά  το γεγονός ότι ο ρόλος των επιμέρους περιφερειών 
(«Η Ευρώπη των περιφερειώ ν») κερδίζει συνεχώς έδαφος* εν τούτοις, ταυ
τοχρόνους πολλαπλασιάζονται οι διαφορετικές προτάσεις, ως προς τον χα 
ρακτήρα και το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας53. Πάντως, και

Gr. Thompson, ό.π., σ. 17-19, 51-188, 327-375* Κ. Βεργόπουλος, ό.π., σ. 52-53, 69-73 και 39- 
92 αντιστοιχώ;* J. Sachs, ό.π., σ. 53-56, 69-71* Κ. Μελάς, ό.π., σ. 23-38, 127-128* Βύρων θ ε- 
οδωρόπουλος, Σύνορα. Ημεταβαλλόμενη σημασία της εδαφικής κυριαρχίας. Δοκίμιο, Αθή
να 1999, σ. 60-62, 72-73, 79-82* Jeremy Rifkin, Η νέα εποχή της πρόσβασης. Η νέα κουλτού
ρα τον νπερκαπιταλισμον, όπου όλη η ζωή είναι μια επί πληρωμή εμπειρία, Αθήνα 2001, κυ
ρίως σ. 251-424* Stuart Hall -  David Held -  Anthony Mcgrew, Η νεωτερικότητα σήμερα. Οι
κονομία, Κοινωνία, Ποντική, Πολιτισμός, Αθήνα 2003, σ. 134-142* Σάσκια Σάσεν, Χωρίς 
έλεγχο; Η εθνική κυριαρχία, η μετανάστευση και η ιδιότητα τον πολίτη την εποχή της πα
γκοσμιοποίησης, Αθήνα 2003, σ. 35-82* Ολιβιέ Ρουά, Οι αυταπάτες της 1 1ης Σεπτεμβρίου, 
Στρατηγική και τρομοκρατία, Αθήνα 2003, σ. 19-35* Ιγνάσιο Ραμονέ. Πόλεμοι τον 21ον αι
ώνα, Αθήνα 2003, σ. 57-92,121-132* ο ίδιος, Γΐωπολιτική, σ. 8-9,24-39,43-53.164-165* Gore 
Vidal, Διαρκής πόλεμος για διαρκή ειρήνη. Πώς καταφέραμε να γίνουμε τόσο μισητοί;, Αθή
να 2003, σ. 15-52* Howard Zinn, Τρομοκρατία και Πόλ,εμος, Αθήνα 2003, σ. 15-58* H.J. 
Schulz, ό.π., σ. 22-39* Χρ. Πετράκος, Ιράκ. Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Αθήνα 2003, σ. 31- 
40* J. Chesneaux, ό.π., σ. 10-13* Σπ. Σακελλαρόπουλος, ό.π., σ. 81-101* Slavoj i i i c V., Καλω
σορίσατε στην έρημο τον πραγματικού. Πέντε δοκίμια για την 11η Σεπτεμβρίου και για συ
ναφείς ημερομηνίες, Αθήνα 2003, σ. 50-82* Σ.Ν. Αντωνοπουλου, ό.π., σ. 68-69* Γ. Μηλιό;, 
ό.π., ο. 11-23* Α. Καλλίνικος, ό.π., σ. 11-19* Σ. Μιχαήλ ό.π., σ. 16* Ιμμανουέλ Βαλλερστάιν, 
«Γιατί αποδυναμιύνονται τα κράτη;», εφημ. Η Αυγή, 4/3/2001, σ. 30* Παύλος Δρακόπουλος, 
«Καταρρέει και ο πύργος της παγκοσμιοποίησης;», εφημ. Ελευθεροτυπία, 30/10/2001, Αφιέ
ρωμα «Πόλεμος. Οι “βόμβες" στην οικονομία»* Μπέντζαμιν Μπάρμπερ, Ο κόσμος των Mac 
κόπρα στους Τζιχάντ. Η παγκοσμιοποίησί] και ο φονταμενταλισμός εχθροί της δημοκρατίας 
και της ελευθερίας, Αθήνα 2001, σ. 303-317* Michael Ignatieff, «Εικονικοί πόλεμοι». Περί 
Πολέμου, Αθήνα 2001, σ. 5-36* Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη,Συνωμσπχ^ «Παγκοσμιοποί
ηση», Αθήνα 22001, κυρίως σ. 97-110, 145-166* Βασίλης Φιλίας, Η λογιστική της παγκοσμιο
ποίησης και η λογική της ιστορικής εναντίωσης, Αθήνα 2001, σ. 107-124* Νόαμ Τσόμσκυ, 
1119, Αθήνα 2001, γενικώς* ο ίδιος, Εξουσία και Τρομοκρατία, Αθήνα 22003, κυρίως σ. 9-54, 
107-112* Tariq Ali, Η σύγκρουση των φονταμενταλασμών. Σταυροφορίες, Τζιχάντ και νεωτε
ρικότητα, Αθήνα 2003, κυρίως σ. 464-523* εφημ. Η Καθημερινή, 18/3/1999* εφημ. Το Βήμα, 
9/5/1999.

53. Ειδικώς για την Ευρώπη, ας επισημάνουμε ορισμένα δημοσιεύματα: Οΰλριχ Μπεκ, 
ό.π., σ. 299-308* Σπ. Σακελλαρόπουλος, ό.π. * Dusan Sidjanski, Η ομοσπονδίωση της Ευρώ
πης. Δυναμική και Προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα 1999, κυρίως 200-217,248- 
319* Πέτρος Δ. Ντουσκος, Η πανευρωπαϊκή ενοποίηση. Ορισμένα ζητήματα στο φως της 
«Νέας Αντίληψης» της «Νέας Πολιτικής και Οικονομικής Σκέψης». Η περίπτωση των Βαλ-
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8voj η διεθνής κατάσταση τελεί ακόμη εν εξελίξει, ορισμένοι ερευνητές θε
ωρούν μάλλον απίθανη την τελεία αναίρεση του κράτους-έθνους, παρά τις 
όποιες, ήδη διαφαινόμενες, αλλαγές στον ρόλο του54. Ακόμη, επισημαίνε- 
ται πως «η νέα  οικονομική τάξη αίρει πραγματικά την εθνική κυριαρχία 
των κρατών του Τρίτου Κόσμου και του πρώην Σοβιετικού Συνασπισμού, 
ενώ αλλού αίρει μόνο τις αρμοδιότητες τω ν  κοινοβουλίων»55. Επομένως,

κανιών, Αθήνα 1990, κυρίως σ. 50-92* Π.Κ. Ιωακειμίδης, Η συνθήκη του Άμστερνταμ. Νέο 
πρότυπο ολοκλήρωσης ή απο-ολοκλήρωσης;, Αθήνα 1998, κυρίως σ. 56-62, 264-268* ο ίδιος, 
Το μέλλον της Ευρώπης. Η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και η Ελλάδα, Αθήνα
2000, κυρίως 13-35, 48-54* ο ίδιος, Ευρωπαϊκή Ένο)ση και ελλ.ηνικό κράτος. Οι επιπτώσεις 
από τη συμμετοχή στην ενυποιητική διαδικασία, Αθήνα 1998, κυρίως 85-128, 213-214* 
Joschka Fischer, «Που βαδίζει η Ευρουπη; Από τη Συνομοσπονδία στην Ομοσπονδία», Σω
τήρης Ντάλης (επιμ.), Από το Άμστερνταμ στη Νίκαια. Η Ευρώπη και η Ελλάδα στη νέα 
εποχή, Αθήνα 2001, σ. 107-110* Μιχάλης Παπαγιαννάκης, «Ευριυπη: ενοποίηση, διεύρυνση, 
ο ρόλος της στην παγκοσμιοποίηση και η ...υστέρηση της Νίκαιας», αυτ., σ. 181-186* Γιιυρ- 
γος Σωτήρέλλης, «Το εθνικό κράτος στην (αβέβαιη) προοπτική μιας “Ευρωπαϊκής κυριαρ
χίας”», αυτ., σ. 250-253* Γιουργος Καπόπουλος, «Η μεγάλη πορεία προς την Ομοσπονδία», 
αυτ., σ. 285-290* Στέλιος Παππάς, Από τον ιμπεριαλισμό στην Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα
2001, σ. 39-76* Pierre Bourdieu, Για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό κίνημα. Αλπεπίθεση πυρών II, 
Αθήνα 2001, σ. 47-54* Ξενοφιυν I. Κοντιάδης, Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα 2001, κυρίως σ. 89-108* Γκύργος Κόκκινος, Α να ζητώ
ντας την Ευρώπη. Οι αντινομίες της ευρωπαϊκής πολιτικής κουλτούρας και η ιδέα της ευ
ρωπαϊκής ενοποίησης, Αθήνα 2000, κυρίως σ. 36-43* Κ. Βεργόπουλος, Ποιος φοβάται την 
Ευρώπη. Ανατομία ενός μύθου, Αθήνα 2000, κυρίως σ. 13-15, 47-52, 91-117, 130-137* Τρΰφ. 
Κωστόπουλος, «Ευροϊπη των περιφερεκυν και το εθνικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση», 
εφημ. Η Εποχή, 29/1/1996, σ. 12* Αντ. Αιάκος, «Το κράτος ή το έθνος; Η αποκρατικοποίη
ση της Κοινότητας», εφημ. Το Βήμα, 22/10/2000, σ. Β3(3)-Β4(4)* Ετιέν Μπαλιμπάρ, «Το τέ
λος της κρατικής κυριαρχίας, η εξαφάνιση του λαού και ο Ευρωπαίος πολίτης», εφημ. Η Αυ
γή, 26/8/2001, σ. 32* Κιυστας Σταμάτης, «Κεϋνσιανισμός και παγκοσμιοποίηση», αυτ., 
9/7/2000, σ. 19-20* Αντ. Μανιτάκης, «Το σύνταγμα της Ευρώπης», αυτ., 26/10/2003, σ. 26-27.

54. Ρ. Hirst — Gr. Thompson, ό.π., a. 355-375* Κ. Βεργόπουλος, ό.π., σ. 51, 69-74, 108- 
110* H.J. Schulz,ό.π., σ. 74-77* I. Ραμονέ, ό.π., σ. 66-67* Γ. Μηλιός, ό.π., σ. 22-23* Κοιστας 
Σταμάτης, «Παγκοσμιοποίηση και εθνικό κράτος», εφημ. Η Αυγή, 28/5/2000, σ. 31* Αντ. 
Αιάκος, «Το κράτος ή το έθνος; Η αποκρατικοποίηση της Κοινότητας», εφημ. Το Βήμα, 
22/10/2000, σ. Β3 (3).

55. H.J. Schulz, ό.π., σ. 28-29. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον χώρο του ανατολι
κού μπλοκ αποτελεί η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και ο πόλεμος του Κοσόβου. Από ένα 
πλήθος σχετικών δημοσιευμάτων επισημαίνονται τα κάτωθι: Thanos Veremis -  Evangelos 
Kofos (edited by), Kosovo: avoiding another halkan war, Αθήνα 1998 [ειδικώς η μελέτη του 
Κωφού, σε μία βελτιωμένη ελληνική εκδοχή: Ε. Κωφός, Το Κοσσυφοπέδιο και η αλβανική 
ολοκλήρωση. Το άνθος του χθες — Το άγχος του αύριο, Αθήνα 1998]* Απ. Αποστολόπουλος,
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και κατά κάποιο τρόπο (υς κατακλείδα, το μέλλον των ευρο^παϊκών κρατών 
εμφανίζεται μάλλον αβέβαιο, χωρίς να λείπουν, βέβαια, και άλλου τυπου

Κόσοβο. Ο πλανητικός πόλεμος, Αθήνα 1999, κυρίως σ. 106-109* Θάνος Βερέμης, Κοσσυ
φοπέδιο. Ημακρόσνρτη κρίση, Αθήνα 2000, κυρίως σ. 14-46, 81-105* Fr. Thual, Η κρίση στα 
Βαλκάνια και η Ε?λάδα, /10ήνα 1998, κυρίως σ. 11-39* Τα Βαλκάνια στο στόχαστρο της Νέ
ας Τάξης Πραγμάτων. Σύντομο ιστορικό των Βαλκανίων, εκό. Α/συνέχεια, Αθήνα 1999, σ. 
21 κ.ε.* Λεουνίδας Χατζηπροδρομίδης, Γιουγκοσλαβία. Η έκρηξη τον εθνικισμού. Ο βαλκα
νικός και ο ευρύτερος περίγυρος [συλλογή κειμένων για την ιστορική διάσταση του ζητήμα
τος], Αθήνα 21991* ο ίδιος, Η δολοφονία της Γιουγκοσλαβίας [ομοίως], Θεσσαλονίκη 1999* 
Στέφανος Πεσμαζόγλου, Κόσοβο: Η Διττή Ύβρις. Επιτήρηση και Τιμωρία, Αθήνα 2000, κυ
ρίως σ. 89-183* Michel Roux, «Guerre civile et enjeux terriloriaux en Yougoslavie», 
Herodote, τόμ. 63 (4e trimestre 1991), σ. 14-40* Pierre George, «Le destin de la Yougoslavie. 
Determinisme geographique ou malediction historique? La reponsc de Jovan Cvijic (mai 
1918)», αυτ., σ. 47-51* Stephane Yerasimos, «Balkans: frontieres d’aujourd’hui, d’hier et de 
demain?», αυτ., σ. 80-98* M. Roux, «Α propos de la “purification ethnique” en Bosnie - 
Herzegovine», αυτ., τόμ. 67 (4e trimestre 1992), σ. 49-60* Bosko I. Bojovic, «Deux 
representations geopolitiques», αυτ., σ. 81-83* Μιλένα Σπασόβσκι — Δραγίσα Ζίβκοβιτς — 
Μιλομίρ Στέπιτς, Το αληθινό πρόσωπο της Βοσ\ηας-Ερζεγοβίνης. Εθνική σύσταση των πλη
θυσμών [χρήσιμες δημογραφικές πληροφορίες], Αθήνα 1993* Αντιεθνικιστική - Αντιπολεμι
κή Συσπείρωση, Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η μάχη της πολυεθνικής κοινωνίας. Σν/λογή κειμένων 
του αντιπολεμικού κινήματος, επιμ. Σίσυ Βουβού, Αθήνα 1996* Βαλκάνια. Ανάμεσα στο πα
ρελθόν και τη νέα τάξη, έκδ. Convoy, Αθήνα 1993, κυρίως σ. 3-24* Νόαμ Τσόμσκυ, Έτος 501. 
Η κατάκτηση συνεχίζεται, Αθήνα 1994, κυρίως σ. 75-79* ο ίδιος, Ο νέος ανθρωπισμός. Μα
θήματα από το Κοσσυφοπέδιο, Αθήνα 2000, κυρίως σ. 30-31, 193-219* ο ίδιος, Κυριαρχία και 
παγκόσμια τάξη, Αθήνα 2000, κυρίως σ. 15,45, 51-60* ο ίδιος, Ο νόμος της δύναμης στην πα
γκόσμια τάξη, Αθήνα 2001, σ. 77-102* Philippe Engelhard, Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος 
έχει αρχίσει, Αθήνα 1999, σ. 83-91* Δημ. Δημούλης, «Η ελευθερία του θανάτου. Για τη λει
τουργία των ανθρώπινων δικαιωμάτουν στον πόλεμο του Κοσόβου», Θέσεις, τχ. 68, Ιούλ.-Σε- 
πτ. 1999, σ. 11-32* Παν. Σωτήρης, «Για τη γιουγκοσλαβική τραγωδία και την ιμπεριαλιστική 
επέμβαση στο Κόσοβο», αυτ., κυρίως σ. 81-86* Αλ. Ηρακλείδης, «Αποσχιστικός εθνικισμός 
και διεθνής κοινωνία: το σκηνικό χθες και σήμερα», Ελλ.ηνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επι
στήμης, τχ. 3, Απρ. 1994, σ. 36-70* ο ίδιος, «Νατοϊκή επίθεση και διεθνές δίκαιο», Σιίγχρονα 
Θέματα, περ. Β ',  χρόνος 21ος, τχ. 71-72, Δεκ. 1999, σ. 16-25* Ελληνική έκδοση του Μαηιέτε 
de voir, τχ. 2, κυρίως Catherine Samary, «Γιουγκοσλαβία: ο εκφυλισμός ενός οράματος» (α  
49-51), Catherine Lutard, «Είναι ξεχωριστό έθνος το Μαυροβούνιο;» (σ. 58-59) και Paul- 
Marie de la Gorge, «Βοσνία: οι κίνδυνοι επέκτασης της σύγκρουσης» (σ. 72-75)* αυτ., τχ. 16, 
κυρίως Monique Chemilier-Gendreau, «Ο ΟΗΕ όμηρος των Μεγάλων Δυνάμεων» (σ. 17- 
19), Alain Bihr, «Το λυκόφως των εθνικών κρατών» (σ. 27-29), Pascal Boniface, «Επικίν
δυνος πολλαπλασιασμός των κρατών» (σ. 30-31), Oswaldo de Rivero, «Ακυβέρνητες χαοτι
κές οντότητες» (σ. 33-34) και Fran9ois-GabrieI Roussel, «Τι είναι κράτος;» (σ. 35-36)* Τ. 
Krausz, «Οι αιτίες της επίθεσης του ΝΑΤΟ εναντίον της Γιουγκοσλαβίας», Ουτοπία, τχ. 34,
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εκτιμήσεις - προτάσεις. Εξάλλου, η ιστορική προσέγγιση αδυνατεί να στοι
χειοθετήσει (επί της ουσίας, να προβλέψει), επαρκώς, την όποια επί του 
θέματος μελλοντική εκδοχή· απλοις επισημαίνει κάποιες τάσεις, χωρίς να 
αποκλείει, βέβαια, το ενδεχόμενο παραγωγής, ενίσχυσης ή αποκάλυψης 
κάποιων ανατροπών.

—> -*■
Μάρτ.-Απρ. 1999, σ. 9-13' Γιιύργος Σταμάτης, «Θέσεις για τους σκοπούς της αμερικανοευ- 
ρωπαϊκής επίθεσης κατά της Γιουγκοσλαβίας», αυτ., σ. 17-18· ΝΑΤΟ 50χρόνια. Δύο Ιστο
ρικά Ντοκουμέντα από τη Συνάντηση Κορυφής. Το Κοινό ανακοινωθέν. Η απόφαση για το 
Κόσοβο, ειδικό ένθετο στην εφημ. Το Ποντίκι, 29/4/1999* Η Στρατηγική A w  ίληψη της Συμ- 
μαχίας (το Νέο ΝΑΤΟ), ειδικό ένθετο στην εφημ. Το Ποντίκι, 6/5/1999* Γ. Θ. Ρωμαίος, 
«Βόμβες κατά ευρό')», εφημ. Το Βήμα, 28/3/1999, σ. Α31* Γισίργος Βότσης, «Ένας πόλεμος 
που έρχεται από το μέλλον», εφημ. Ελευθεροτυπία, 10/5/1999, σ. 9. Επειδή δε ο πόλεμος και 
τα παρεπόμενα αυτοΰ συνεχίσθηκαν (και συνεχίζονται), έστω με άλλα μέσα και μορφές, 
βλέπε επίσης: Γκύργος Δελαστίκ, «Πάει και το Μαυροβούνιο», εφημ. Η Καθημερινή, 
29/11/2000, σ. 1* ο ίδιος, «Βαλκανικός σεισμός με επίκεντρο τα Σκόπια», αυτ., 4/3/2001, σ. 
18* Γ. Καπόπουλος, «Βαλκανική περιπλοκή», αυτ., 28/2/2001* ο ίδιος, «Το μεγάλο διακύ- 
βευμα», αυτ., 21/3/2001, σ. 13* ο ίδιος, «Από την επίδειξη πυγμής στο βαλκανικό αδιέξοδο», 
αυτ., 23/3/2001, σ. 3* Χαρ. Κοντονής, «Ντόμινο και παζλ», αυτ., 15/4/2001, σ. 7* Βΰρ. Θεο- 
δωρόπουλος, «Η Ε.Ε. και η κρίση στα Βαλκάνια», Αντί, περ. Β ', τχ. 734, 23/3/2001, σ. 14- 
15* Παντελής Μπουκάλας, «Ένας “παράπλευρος” πόλεμος», εφημ. Η Καθημερινή, 
12/6/2001, σ. 1* Στ. Λυγερός, «Δυόμισι αλβανικά κράτη», αυτ., 15/6/2001, σ. 1* Νίκος Κιάος, 
«Συμφωνία για δύο κράτη, σε συσκευασία ενός...», εφημ. Ελευθεροτυπία, 16/8/2001, σ. 9* 
Φαίδων Μαλιγκούδης, «Γιουγκοσλαβίας επιλεγόμενα», αυτ., 10/5/2001, σ. 10 και γενικώς 
εφημ. Η Καθημερινή, 25/2-25/3, 4/5-S/5, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 31/5, 1 και 7 έως 29/6, 1/7 
έως 28/9/2001* εφημ. Ελευθεροτυπία, 6 έως 29/3, 4 έως 7, 16, 17, 25 έως 31/5, 1, 7 και 29/6, 
3, 6, 17/7 έως 28/9/2001 * εφημ. Το Βήμα, 6, 13 και 27/5, 10, 17 και 24/6, 1 και 22/7, 5, 12, 19, 
26/8, 2, 9/9/2001* εφημ. Τα Νέα, 17-18/3, 7 και 26-27/5, 11-12, 23/8/2001* εφημ. Η Αυγή, 21/2- 
25/3, 4, 6, 24, 30/5, 3,10,17 και 24/6,1, 8 και 26/7, 2, 5, 8, 9, 12, 19, 22, 23, 30, 31/8,1, 2, 6, 9, 
13/9/2001* εφημ. Η Εποχή, 24/3, 15 και 17/6, 2, 9/9/2001* εφημ. Ημερήσια, 31/7-1/8/2004, σ. 
24.
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Un pais qui est etabli, n’exige ordinairem ent, de celui qui 
s’aplique a y faire de bien, d’autre soin, que de chercher les objets 
les plus utiles pour leur faire donner la preference sur ceux qui le 
sont moins.

La Corse est dans un cas bien diferent. Rien n’y existe, pour ainsi 
dire, et tout est a creer. Pour en faire quelque chose, il faut 

•commencer par detruire les abus qui s’oposent au progres de la 
population et de l’agriculture, et trouver en suitte dans les objets de 
culture et de commerce qu’on voudray etablir, l’avantage commun 
de la France et de l’Isle.

II est incontestable que la Corse dans l’e ta t ou elle est 
aujourd’huy m anque d’habitants. On n ’y compte tout au plus que 
140 mille ames, et pour la m ettre en valeur il en faudroit au moins 
600 mille. On sait bien qu’il est impossible de remplir ce vuide d’un 

f .lv coup; mais avec le temps et des moiens convenables, on peut esperer 
d ’augmenter beaucoup le nombre des habitans.

La depopulation en Corse, a trois causes principales.
La prem iere est Γ esprit de vengeance qui occasionnoit autre fois 

une grande destruction. Ce mal est bien pres de sa fin, et ne 
dem ande pour dern ier rem ede qu’une extrem e rigidite dans 
l’execution des lobe contre le meurtre.

La seconde est le peu de soin que Ton prenoit des enfans trouves. 
Faute d’etablissemens propres a les recevoir, on les portoit presque 
tout nuds et sans egard aux saisons de villages en villages ou la 
charite les alaitoit, jusqu’ a ce que la fatigue et la misere les fissent

* To κείμενο δημοσιεύεται ως έχει στο προπότυπο· χιυρίς καμία παρέμβαση στην ορθο 
γραφία, τη σύνταξη ή τη στίξη.
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perir. II est essentiel de pourvoir a la subsistance de ces etres, si pre- 
cieux a conserver dans tous les pais, mais surtout en Corse, oil Pespe- 
ce m anque au moms en proportion de six a un. Les Couvens de 
m oines qui seront reform es offrent des aziles pour ces enfans. En y 
a ttachant quelques fonds et y etablissant de petites manufactures 
pour les choses de prem iere utilite comme bas, bonnets, toiles e.t.c. 

f.2r on assureroit leur subsistance a peu de frais parce que le travail des 
enfants a mesure qu’ils avancent en age doit rendre a peu pres 
dequoi les nourrir.

La troisiem e est une suitte du mal venerien qui est assez 
com m un dans l’isle. II est aise de parer a cet inconvenient, en 
obligeant les chirurgiens payes par le Roy de traiter gratis les 
pauvres gens et d ’employer le remede le plus simple et le moins 
dispendieux.

Ces trois points la bien executes doivent faire avant dix ans un 
effet sensible sur la partie d ’hommes qui existe actuellement en 
Corse, e t qu ’il est tres im portant de conserver, parceque etant faire 
au climat, elle est naturellem ent exempte de mille inconveniens aux 
quels de nouveaux habitans sont sujets.

Passons m aintenant a PEtablissement des colonies en Corse.
II y a plusieurs manieres d ’y proceder. En ne disposant que des 

biens du Roy, on ne voit autre dificulte que de fixer ce qui apartient 
au D om aine; mais on n y trouve aussi que Pavantage d’avoir un 
m orceau de terre de plus en culture, et ce n’est pas la le seul que Ton 
doit chercher a se procurer dans Petablissement des colonies. Pour 

f.2v en tirer le plus grand parti il faut les incorporer totalem ent dans la 
nation. C e s t le vrai moien de changer peu a peu et imperce- 
ptiblem ent resp rit leger et turbulent des Corses; de les conduire 
malgre eux, pour ainsi dire, au travail par la force de Pexemple qu’ils 
auront sous les yeux, et d’etablir sans aucune peine, une liaison 
solide entre  les anciens et les nouveaux habitans. De 1’autre faqon au 
contraire, on form eroit autant de nations a part que Ton introduiroit 
de nouvelles colonies, et le fonds de Pisle resteroit tel qu’il est. On 
en a Pexemple dans la colonie des Grecs qui sont encore etrangers 
en Corse, quoique la plus grande partie y soient nes, et qui, malgre 
leur aptitude au travail, n ’ont rien gagne de ce cote sur l’esprit des 
habitans naturels.
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On va etablir en Corse des Canadiens. Si Ton propose aux 
maitres des terreins de les donner en propriete a ces gens la, pour un · 
prix statue sur l’etat actuel, il se croiront lezes, et lorsqu’ils verront 
que leurs terreins cedes pour presque rien, raporteront beaucoup ils 
prendront de l’hum eur contre ceux qui les possederont, et en 
regarderont le produit comme un bien qui leur a ete vole. Si au 

f.3r contraire on pouvoit faire un arrangem ent, par lequelle proprietaire 
fut admis a partager sur un pied meme desavantageux pour luy, son 
interet le porteroit a etayer et proteger les travaux de celui a qui il 
auroit cede son terrein, par ce qu’il auroit part a la recolte bonne ou 
mauvaise. Le plus grand lien de la societe est l’interet. Des qu’il ne 
se trouve pas dans les arrangemens generaux, il est rare qu’ils 
subsistent. Cette espece de partage produiroit necessairement une 
liaison d ’affaires, un commerce d ’amitie, des unions de families, en 
suitte par laps de terns une entiere confusion de nations; ce qui est 
l’objet essentiel.

Apres l’etablissement de cette colonie, on doit et plutot que plus 
tard, se donner des mouvemens pour augm enter celle des Grecs. Ce 
sont de bons cultivateurs, des sujets extrem em ent fideles et 
desirables.

On peut aussi tres aisement attirer des Luquois. Mais pour cela 
il faut les traitter avec beacoup d’egarde, dim inuer le plus qu’il est 
possible les droits qu’on leur fait payer pour entrer dans Lisle, et leur 
procurer des secours lorsqu’ils sont malades. Il y avoit autrefois a 

f.3v Bastia, et sans douter, dans d’autre villes, des hopitaux oil ils etoient 
regus. La mauvaise gestion, peut etre la friponnerie, et un incendie 
ont reduit presqu’ a rien les fonds affectes a ces hopitaux. Il faut le 
plus grand soin pour les recouvrer et s’ils ne sont pas sufisans, 
chercher des moiens d’y supleer. Des malheureux qui s’expatrient 
pour venir travailler dans un pais etranger, s’en degoutent bien vite, 
s’ils pensent que la moindre incomodite, faute de secours, leur 
coutera la vie. Ce danger ne les retient plus lorsqu’ils ont une 
ressource assuree. Ainsi l’hum anite et la politique prescrivent 
egalement ce que Ton doit faire sur ce point. Si les Luquois qui ne 
trouvent pas dans leur pais les moiens de subsister, continuent, 
comme il y a aparence, a venir travailler en Corse, il est a presumer 
qu’avec l’attention necessaire pour faire sentir aux possesseurs des
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terres, l’avantage de leur donner des fermes, il s’en etabliroit chaque 
annee un grand nom bre dans l’isle. II y a parmi eux des ouvriers de 
tou te  espece qui, lorsqu’ils trouveront a gagner seront moins 
em presses de retourner dans leur patrie, d ’oii ils sont obliges de 
sortir pour pourvoir a leur subsistance. Tout cela demande un travail 

f.4r suivi et une attention perpetuelle de la part des gens en place; mais 
le succes ne paroit pas douteux.

A l’egard de l’agriculture, les Corses ne connoissent gueres que 
les vignes, les oliviers, les chataigners, le grain et de toutes ces 
differentes branches aucune n’est bien faite.

La vigne vient et reussit on ne peut pas mieux; mais elle n ’est pas 
bien taillee, et par cette raison, ne raporte pas autant qu’elle le 
devroit. Le vin n’est mauvais que par ce qu’il est mal fait.

Les oliviers sont infiniment plus beaux que ceux de Provence, 
quoiqu’ils ne soient ni eclaircis ni tallies, ils n 'ont rien a craindre des 
gelees, mais on ne sait point extraire l’huille. Non seulement elle n’a 
point le degre de bonte qu’elle peut avoir; mais on en perd encore 
pres de moitie, par la mauvaise construction des moulins.

Les chataigners ne sont que trop abondans. Bien loin de proteger 
les nouvelles plantations en ce genre, il faut a mon avis s’y opposer 
fortem ent. Cette espece de denree ne coute point de peine a 

f.4v recolter, et est a la verite d’une grande ressource presentrem ent 
pour la nourriture des paisans; mais cette ressource est facheuse, en 
ce qu ’elle empeche que les faineans ne soient forces de travailler 
pour vivre; ainsi, quoique ce soit une branche de commerce, comme 
il y a plus d ’inconveniens que d ’avantages, il faut travailler peu a peu 
a dim inuer cette richesse corse, qui veritablement fait sa pauvrete. 
D ’ailleurs, la facilite de porter cette farine, qui par elle meme est tres 
nourrissante a beaucoup servi dans les guerres que cette isle a eu 
pendant pres de 40 annees de suitte. C’est encore une raison de 
proscription.

O n ne parle du grain qu’apres les autres articles, parcequ’il tient 
a peu pres ce rang en Corse. Ce n’est pas que le sol se refuse a la 
production de cette denree; mais pour sem er des terres nouvelles, il 
faut faire des defrichemens, et le Corse n’aime point cette espece de 
travail. Depuis peu cependant les gens un peu a leur aise, ont fait 
defricher par des Luquois quelques terreins et les ont fait cultiver
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par des Corses qui leur rendoient le cinquieme ou le sixieme des 
produits. II croit en Corse des lins d ’une beaute admirable, mais il y 

f.5r en a peu parce qu’on ne fait point de toiles dans Tisle, faute de 
tisserans et de savoir blanchir. La force et la beaute de celui quel’on 
a vu dans quelques parties, font croire qu’il reussiroit tres bien 
partout.

Voila l’etat actuel de l’agriculture en Corse. Pour la porter au 
point de perfection oil elle doit etre, il faudroit y envoyer des maitres 
de toute espece; car on ne peut pas com pter sur les etrangers qui 
viendront s’y etablir. Us tireront bien parti de l’ignorance des Corses, 
mais ils se garderont bien de les instruire et de leur m ontrer la 
maniere de travailler. Il seroit done necessaire de former des especes 
d ’etablissement publics ou chacun put aprendre en voiant les 
differens instrumens, la fagon de les construire et de s’en servir. On 
pourroit, par exemple trouver en Provence, sans grand frais pour le 

-R oy , une compagnie d’honetes gens qui, en meme terns qu’ils 
feroient le commerce d ’huille pour leur compte aprendroient aux 
habitans la m aniere de la tirer et de la preparer. Il faudroit pour 
encourager cette Compagnie ne pas perm ettre aisement aux autres 
etrangers de faire le meme commerce. S’ils ne se soum ettroient pas 

f*5v a la loy imposee et qui seroit executee de bonne foy par l’attention 
des gens en place, sans quoi cette espece de privilege n ’auroit pas 
lieu.

Pour les vins, on pourroit attirer en Corse, quelques bons 
vignerons qui en feroient suivant leur methode, et lorsqu’on en 
connoitroit la difference, on augm enteroit un peu sa valeur. Ils 
feroient en suitte quelques essais sur les vignes pour la taille et la 
direction et s’ils reussissoient, comm e les Corses sont fort 
embarasses pour les bois dont ils ont besoin pour soutenir les leurs, 
ils ne tarderoient pas a se conform er a l’usage de France, tant pour 
la fagon des vignes, que pour celle du vin.

A l’egard du grain, si les personnes en place font quelques 
etablissemens, il leur en coutera peu d ’avoir un ou deux laboureurs 
du pais dont le terrein aproche le plus de celuy de la Corse, par 
exemple de la Bourgogne. Leur fagon de labourer et d ’ensemencer 
prendra bien vite en Corse, pareequ’ elle reussira mieux que celle 
que l’on y suit. La plus grande dificulte est de trouver des ouvriers
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capables de faire les charues, et les outils convenables au local. 
f.6r Personne ne peut faire cette depense que le Roy, qui en donnant des 

apointem ens a des ouvrieurs frangois pour remplir cet objet dans les 
differens lieux, les obligeroit de faire des eleves pour rien dans le 
pais.

On n’a parle jusqu’ ici que de parties d ’agriculture en usage dans 
le pais, et des moyen de les ameliorer. On va parler maintenant des 
paturages et des bestiaux. Cette partie est totalement ignoree en 
Corse quoiqu’ a mon sens ce joie celle qui peut produire le plus 
grand avantage.

II n ’y a que tres peu de betes a corne en Corse. Beaucoup de 
chevres, assez de moutons, mais d 'une espece batarde et dont la 
laine ne peut servir absolument que pour les gros draps dont les 
habitans font usage. Ce n ’est pas la faute du pais, car 
independam m ent des lieux abreuves d ’eau dans la partie de plaine, 
qui produisent naturellem ent une herbe fort epaisse et fort longue 
qu ’on ne se donne pas seulem ent la peine de couper, il en croit tant 
et de si forte dans les terres semees en bled, qu’elle fait presque 
toujours m anquer les recoltes. II est demontre d’ailleurs que la 

f.6v Corse etant pour ainsi dire, un enlassement de montagnes qui 
form ent des vallons continuellem ent abreuves par les torrents, et qui 
produisent une infinite de sources qu’on peut diriger ou Ton veut, il 
ne doit pas etre dificile d ’y etablir des prairies abondantes. Ce n’est 
done pas faute de nourriture que Ton n’a pas des bestiaux; ou du 
moins s’ils m anquent de nourriture, ce n’est pas la faute du terrein 
mais celle du peu de genie des habitans. Il faut encore sur cela des 
exemples, et e’est ce que les nouvelles colonies doivent procurer, si 
elles sont bien conduites. En leur donnant les premiers moiens en 
bonne espece de vaches et de m outons qui soient jeunes, pour les 
accoutum er plus aisem ent au climat, et en leur defendant d ’en 
elever de la race du pais on la fera necessairement tomber peu a peu. 
Il est meme aparent que les anciens habitans voyant la difference du 
produit chercheront a s’en procurer de la nouvelle espece.

Les Corses ne savent point m ettre leurs bestiaux a couvert ni du 
chaud ni du froid. Ils ne font aucunes provisions pour les nourrir 

f.7r pendant l’hyver, et les laissent jour et nuit dans les bois. Aussi 
chaque hyver un peu rude, en fait - il perir la moitie. C est encore
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f.8r

une legon que les nouveaux colons doivent leur donner, et ce qui 
prouve de plus en plus la necessite de les entrelacer pour ainsi dire 
ensemble.

Leur etablissement, ainsi que celui des bestiaux demande des 
arrangemens. II n’y a presque point de proprietaries qui ne soient en 
etat de leur fournir la pierre et les bois qui sont tres abondans dans 
le pais partout pour des edifices de cette espece. C’est a eux de les 
transporter et de les m ettre en oeuvre.

II me semble que le Roy ne doit faire que la depense des 
bestiaux; encore conviendroit il de se reserver le partage des 
produits; Ce qui mettroit avec le terns sa Majeste en etat d’en 
donner a d’autres aux memes conditions et insensiblement d ’en bien 
peupler l’isle sans qu’il en coutoit que le prem ier achat, lequel meme 
rentreroit en partie par la portion qui lui resteroit.

II faut absolument bannir les chevres. Elies n’ont pas d’objet 
d’utilite en proportion de leur incovenient. Les bois fournissant a ces 
animaux dequoi vivre suivant leur gout, ceux qui les gardent 
deviennent des sauvages, et c’est l’espece d ’hommes la plus 
redoutable en Corse par leur ferocite et leur coquinerie. La chevre 
n ’est pas a beaucoup pres aussi utile que le mouton; mais comme 
elle exige bien moins de soin, le Corse y donnera toujours la 
preference. Cet animal est dangereux pour toutes les productions de 
la nature, et pour les arbres de toute espece, par sa dent qui est 
meurtiere. La plupart des disputes entre les Corses viennent dela. 
C’etoit meme la cause la plus ordinaire des assassinats. Cette 
reforme quoique necessaire doit etre faite avec precaution, et meme 
portee a l’assemblee de la nation, pour eviter l’effet qu’elle pourroit 
faire si on y alloit avec trop de legerete.

II y auroit peut etre de l’avantage a instruire par ecrit, les 
habitans des choses qu’ils sont aportee de faire pour leur plus grand 
bien, de celles qu’ils doivent eviter ou quitter, tant pour l’agriculture 
que pour le commerce, mais il ne faudroit s’attacher qu’a des moiens 
simples et peu dispendieux, afin de ne point les effaroucher.

Les Corses avoient quelque connoissance imparfaite des muriers, 
et on faisoit encore de la soye dans le Cap Corse lorsque les troupes 
y ont passe en 1764. Dans d ’autres parties on voioit aussi quelques
muriers blancs fort gros et fort vieux. Pour s’assurer si le climat e to it13ilB/*,^
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propre a cette espece d ’arbres on en a fait plantes environ 500 pieds 
dans un des plus mauvais terreins aux environs de Bastia, et ils ont 
reussi a Merveille. Cet essai avoit donne beaucoup d’emulation aux 
habitans. Lorsque la guerre est survenue, il y avoit deja une quantit£ 
de plantations defaites. Cet objet de culture merite d ’etre suivi en 
Corse et Ton doit y donner beaucoup duplication. II presente 
beaucoup d ’avantages. Par la position de la Corse, on se trouve 
aportee de vendre la soie dans les pais ou on en fait le plus d ’usage. 
Par consequence ce comm erce devient sur. Les orages qui font 
ordinairem ent perir les vers lorsqu’ils commencent a m onter sont 
tres rares en Corse, ou, malgre les chaleurs de Pete, il ne tonne 
presque jamais. C e s t encore un tres grand avantage pour ce 
com m erce, les fem m es Corses sont aussi laborieuses que les 

f-8v hommes sont eloignes du travail. Toute la m anutention des vers et 
de la soye est un ouvrage de femmes; ainsi Ton ne doit pas craindre 
qu ’il soit neglige. Il dure a peu pres, six semaines, et arrive dans un 
terns ou Ton n ’a rien a faire, surtout en Corse.

Il faudroit, pour hater cette cultivation Pune des plus importantes 
de la Corse, etablir tout de suitte des pepinieres, d ’ou le particulier 
put tirer pour rien des m uriers. C e s t une tres petite Depense. En 
general il seroit a desirer pour le bien et Pavancem ent de 
Pagriculture que Pon donnat des parties de Domaine aux personnes 
principales attachees au Service, ou a la Legislation dans Pisle. Le 
desoeuvrem ent, quand meme le gout n ’y seroit pas, les engageroit a 
faire travailler et Pem ulation se com m uniqueroit beaucoup plus vite.

Il reste m aintenant quelques reflexions a faire sur les differentes 
branches de commerce a etablir dans Pisle, de preference. Q uoiqu’ 
elles soient toutes avantageuses, il me semble que Pon doit choisir 
celles qui presentent le plus d ’utilite pour les Provinces de France. 

f.9r La soye, Phuille, le vin et les bestiaux, meritent, a mon sens, la 
plus grande attention par le profit considerable et les avantages 
particuliers que Pon peut en tirer.

La soye peut etre d ’une grande utilite pour les manifactures, 
Phuile pour les savoneries. Les bestiaux pour la Provence qui en 
m anque, et le vin pour tous les arm emens; car on a lieu de croire 
qu ’il gagneroit beaucoup a la mer, s’il etoit bien fait.

O n doit tendre beaucoup a donner aux Corses encore plus
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d’usage qu’ils n ’en ont de la mer, et pour cela voir a faire quelqu’ 
etablissem ent de peche. Les soldats Corses ne sont pas fort 
necessaires au Royaume; mais l’isle par la suitte, en y donnant ses 
soins peut fournir beaucoup de matelots, ce qui devient precieux en 
France. Les Corses en general sont tres propres a ce metier, etant 
robustes, hardis et adroits.

II y a beaucoup de parties que la suitte du travail decouvrira et 
que Ton peut avoir oubliees dans ce memoire; mais il me semble 
avoir donne asses d ’idees des choses pour indiquer le bien que peut 

f.9v produire une administration eclairee, active et sage.

Fait a Paris le prem ier octobre 1769 signe le Cte. de Marbeuf.



[k- V‘J·'
' VV ' >

-·ν·Μ. ■-■««wRiara--w-' ΖΖ~ζ%ψ, ·'■ <' ?»'.■* ’' v.

’ · · ·· · ·,' Ί·ν:::β , 3 ^ Μ
■ · ■'·'■■ *- 1 y ι .\λ ■ ^  ··' ’. * * .

• -  V·:. Λ* '"· .· v * * ‘. V ;"
>  r -  '< : 'r  - · ·  - : ‘ ‘ i ^ ’ V  . .

, I : :i;;

>· "i ■ ■Ι-Λ-· :;.Λ v:s*%
; ·;-ν ·.

: ' %?. · ■';:ν·Λ·;·̂ ί; v ■.;:. r

Ts

-l·. , ■' ■<·“ ·.’.'■ » N-

. '% S ? if e i5 r i¥t r ,  v '· v7;- i  i; ■ V-·'' ■ ■■.?■■ I ’ ■ vfe ' ::·’

rV4'·:. “ «tV  ?■’' "'·' ■' ■

*'·>£-* . · - ·..; · .-·* . j - , ^

' 7 - v

β ,

' ' '" "- ; *«■

i:··;
•..:··;’!·-^ία.*.. · ;■

■■■ - > * < .*  - ,
λ : ν!& ·

•:Cv *;

Λ j  j

..-.v^· \v ;

7 ·ν'· ·
• · '.

. ■ ‘ i  :>.-

'·■-· A ? · /· '^ ;
Η4β^Μ3φ0^Μβ3ίΙ0ί··Η:

5T'-■;: ·?.'

■ >  · ■· · % ·  -.pν · # ^ · γ ^ ;^  η /ζμ *^:&:Ρ·PHi··
*^V   ̂ ·· 7 *

' r , ' ' : . ' A  * . V 'A
<; "· . : ■''. ■ -’"■- · - *v

Cf* --V.,
?ιε->

i *··.:-'·
A  '

s ‘ , ' '

.:■' ·-/..-;'··· .-. ·· '■■■: ■ / '·. 

u. -’ ■: V,v:

: Γ. .'Λ·?., ·:■· 1 / · ' \  ̂ , . ' ·· ■ ' - , - . ·.'··· '.. · : . · ■ ·;:· ·· V· · Ό ‘ ·:  ̂  ̂■'· · ' 7 ,··■
-'-i ■ · ' ■■. ·  · v  - . .1 *' > ’ ' · - , ··.:·■'· · · ■ - . · . .  ί ',' .. . ■ ·.. . ■· J : ■



Πληθυσμιακές μετακινήσεις με αφετηρία το 1821. 
Ένα τεκμήριο α π ό  τη Μύκονο (1826)

1. Μ ύ κ ο ν ο ς :  χ ώ ρ ο ς  κ α ι  π λ η θ υ σ μ ό ς

Η Μύκονος ευρίσκεται περ ί τα 4,7 μίλια νοτιοανατολικούς της Τήνου* το 
μεταξύ τους διάκενο αποτελεί το Σ τ ε ν ό  της Μ ν κ ό ν ο υ \  Η  έκτασή της ανέρ
χεται σε 85,48 τετραγωνικά χιλιόμετρα (κατά την Υδρογραφική Υπηρεσία 
του Πολεμικού Ναυτικού 87 τ.χ.) και το ανάπτυγμα τουν ακτών της σε 81,5 
χιλιόμετρα1 2. Επιπροσθέτους, πρόκειται για  το ολιγότερο ορεινό νησί των 
Κυκλάδων, με σχετικούς εύφορη ενδοχούρα (Ά νω  Μ ε ρ ά ) \  Τα μεγαλύτερα 
υψόμετρα εντοπίζονται στα δύο ορεινά συγκροτήματα του νησιού, με την 
κοινή ονομασία «Προφήτης Ηλίας»: προς βορράν οπη θέση Β ο ν ρ ν ιώ τ η ς  

και προς ανατολάς οπον Α ν ω μ ερ ίτ η , με 364 και 351 μέτρα αντιστοίχους4. 
Από άλλη οπτική γουνία, ιδιαιτέρως εύφορες είναι οι κοιλάδες Ά ν ω  Μ ερ ά ς ,

1. ΥΥΠΝ, Πλοηγός. Ναυτιλιακές οδηγίες των ελληνικών ακτών, τόμ. Β ' , Νοτιοανατολι
κοί ακταί, Αθήναι 31976, σ. 396* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, Ονοματολογική ναυσιπλοΐα στο 
ελ).ηνικό Αιγαίο. Ο νησιωτικός μικρόκοσμος και μεγάκοσμος του Αιγαιακού Αρχιπελάγους, 
Αθήνα 2001, σ. 175.

2. ΥΥΠΝ, ό.π.' Γ. Γιαγκάκης, Συστηματική θεώρηση των ε)Ληνικών νησιών 1951-1981, 
Αθήναι 1984, σ. 49* ο ίδιος, Νησιολόγιο των κατοικουμένων ε?Ληνικο')ν νησιών 1940-1991. Η  
πληθυσμιακή αφαίμαξη και η σποραδική ανάκαμψη, η συνεχιζόμενη ερήμο)ση εθνικούς κρί
σιμων χώρων, Αγκίστρι 1995, σ. 42* ΕΣΥΕ, Στατιστική επετηρίς της ΕΏΑδος 1965, σ. 3* αυτ., 
1970, σ. 4* αυτ., 1980, 1981, σ. 2.

3. Ιω. Νουχάκης, Ε?Ληνική Χωρογραφία. Γεωγραφία, Ιστορία, Στατιστική πληθυσμού 
και αποστάσεων, εν Αθήναις 31901, σ. 787* Τρΰφ. Ευαγγελίδης, Η Μύκονος ήτοι ιστορία της 
νήσου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, εν Αθήναις 1914, ανατΰπ. Αθήνα 
1996, σ. 7* [πβ. ΜΕΕ, τόμ. 17, έκδ. β ',  σ. 856]· ΥΥΠΝ, ό.π., ο. 397* Ο Ελληνικός Ταχυδρό
μος, έτος Γ ', αριθ. 25, 20 Απρ./2 Μαΐου 1839, Παράρτημα· Voyages en Sidle, dans la Grande 
Grece et au Levant, par M. Le Baron de Riedesel, Παρίσι 1802, σ. 246* G.A. Olivier, Voyage 
dans TEmpire Othoman, TEgypte et la Perse, τόμ. 2, Παρίσι 1807, σ. 155.

4. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 397. Ο Ευαγγελίδης έχει υπολογίσει το υψόμετρο σε 368 και 392 μέ
τρα αντίστοιχος (ό.π., σ. 7* πβ. ΜΜΕ, ό.π., όπου το δεύτερο αναφέρεται ος 347μ.). V>UM
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6. Χώρα, Γιαλός Μύκονού (1885) [Παναγιώτης Κουσαθανάς, Ε ν θ ύ μ ιο ν  

Μ υ χ ό ν ο υ . Σ χ ό λ ια  σ ε  φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς , τόμ. Α ' ,  Ηράκλειο 1998, σ. 26]

7. Χιυρα, Γιαλός Μύκονου (1901) [Παναγιώτης Κουσαθανάς, ό .η ., σ. 57]

t-



8. Σύγχρονη αεροφωτογραφία της Χώρας Μύκονού (ΓΥΣ)

[Εμ]Μαούς, Φτελιάς, Λαγκάόας και [ Ομ]βροδέκτη\ Τα παράλια της Μύ
κονού είναι ως επί το πλείστον βραχώδη, με εξαίρεση τα σημεία όπου σχη
ματίζονται όρμοι και ορμίσκοι (Ορνός, Πάνορμος κ.ά.)5 6. Το σημερινό τε
χνητό λιμάνι, όπου κείται και η Χώρα, ευρίσκεται στη δυτική πλευρά της, 
ενάμισυ μίλι νοτιοανατολικούς της άκρας Τούρλος1.

5. Τρύφ. Ευαγγελίδης, ό .π ., ο . 8.
6. ΥΥΠΝ, ό .π ., ο . 397.
Ί .Α υ τ . ,  ο . 398.
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Η  οικονομία της Μυκόνου, στη μακρά της διάρκεια , εμφανίζει δισυπό
στατο χαρακτήρα, όντας συνδεδεμένη τόσο με την ενδοχώρα όσο και με 
τον θαλάσσιο χώρο* αυτό διαπιστώνεται ακόμη και σήμερα, παρά τις με
ταβολές εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης. Ως σημαντικότερα αγροτικά 
προϊόντα αναφέρονται τα ακόλουθα: κρασί (γνωστό ήδη από τους αρχαί
ους χρόνους), κριθάρι, σιτάρι (αν και με ελλειμματική παραγωγή), αραβό
σιτος, βαμβάκι, όσπρια, σύκα και λιγοστές ελιές8. Το πλέον αξιόλογο, και 
εξαγώγιμο, προϊόν υπήρξε το κρασί: το 1700, η παραγωγή του υπολογί
σθηκε στα 25.000-30.000 βαρέλια* το 1749, όμως, αναφέρθηκαν μόλις

8. Παν. Κουσαθανάς, Ένας λόρδος στη Μύκονο και στις Δήλχς το 1749, Μύκονος 21989, 

σ. 29* Baron de Riedesel, ό.π., σ. 246* G.A. Olivier, ό.π., σ. 155* Β. Randolph, The present 
state o f the islands in the Archipelago (or Arches), Οξφόρδη 1687, σ. 14· Joseph P. de 
Tournefort, Voyage dun botaniste, εισαγ.-σημ. Si. Yerasimos, τόμ. 1, Παρίσι 1982. σ. 242' 

Δανιήλ Φιλιππίδης — Γρηγ. Κωνσταντάς, Γεωγραφία Νεωτερική, επιμ. Αικ. Κουμαριανού, 
Αθήνα 1988, σ. 232* Μάρκος Ν. Ρουσσος - Μηλιδώνης, Ιησουίτες τον 17ον και 18ου αιώνα 
περιγράφουν το Αιγαίο, Αθήνα 1989, σ. 69* Ιάκ. Ραγκαβής, Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή γε
ωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική, και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδος, τόμ. 3. εν 
Αθήναις 1854, σ. 122-123, 251 και σε ανατύπωση Τα Ελληνικά. Κυκλάδες νήσοι, επιμ. Δ.Ζ. 
Σοφιανός, Αθήνα 1997, σ. 22-23, 151* Τρύφ. Ευαγγελίδης, ο'.π., σ. 254* Ο Ελληνικός Ταχυ
δρόμος, ό.π. · Sevasti Lazari, Economies et societcs des iles de la mer Egee pendant Voccupation 
ottomane. Le cas de Mykonos, διδ. διατριβή στο Πανεπ. Paris-I, Παρίσι 1990, σ. 318. 322* 
Μαρία Συναρέλλη, Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα 1830-1880, Αθήνα 1989, σ. 151, 156* 
ΜΕΕ, ό.π., σ. 856' I. Δε-Κιγάλλας, «Γεωγραφική περιγραφή του νομού Κυκλάδων», Απο
θήκη των Ωφελίμων και Τερπνών Γνώσεων, εν Σύρω, έτος Β ' (1848), σ. 82* Περ. Ζερλέντης 
— Φλ. Κατσουρός, Νησιωτική Επετηρίς, έτος πρώτον, εν Ερμουπόλει Σύρου 1918, σ. 74, 

209' B.J. Slot, Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation 
ottomane c. 1500-1718, τόμ. 1, Istanbul 1982, σ. 29* Ant. Μηλιαράκης, Κνκλχιδικά ήτοι Γεω
γραφία και Ιστορία των Κυκλάδων νήσων από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της καταλή- 
ψεως αυτών υπό των Φράγκων, εν Αθήναις 1874, ανατνπ. Καραβίας 1981. σ. 16* Δέσπ. Νά
ξου — Γ. Ξυδάκης, «Ο Νίκος Ασημομύτης αναβιιόνει την παράδοση του μυκονιάηκου 
αμπελώνα», εφημ. Η Μυκονιάτικη, έτος ΙΑ' , αριθ. 111, Δεκ. 1998, σ. 7 .9. Το 1829 η αγρο
τική παραγωγή είχε ως εξής (διατηρείται η ορθογραφία του πρωτοτύπου):

σίτον κοιλά 337
κριθήν 6.306
σμιγάδι 834
φασόλια 1.043
σύκα 572
και κρασί βαρέλαις 81.598.

Σχετικώς: Αρχείον Ιωάνναν Καποδίστρια, tub. Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, 
τόμ. Η ' , Συναγωγή κειμένων -  Εισαγωγή -  Σχόλια Κ. Κωστής, Κέρκυρα 1987, σ. 311.
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Μ ια ν  ά λ λ η  όψ η , Αθήνα 1979, σ. 84]
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12.000 βαρέλια9. Παραλλήλως με τη γεω ργία  είχε αναπτυχθεί και η κτηνο
τροφία, με κυριότερα προϊόντα το τυρί (η γνωστή κ ο π α ν ισ τ ή )  και τα μαλ
λιά προβάτω ν10.

Α πό την άλλη πλευρά, η ναυπηγική ( τ α ρ σ α ν ά ς )  και η εμπορική ναυτιλία 
σημείωσαν μία άξια  λόγου αναπτυξιακή πορεία. Ό σ ο ν  αφορά ειδικώς στη 
ναυτιλία, αξίζει να  σημειώσουμε πως τα μυκονιάτικα πλοία δεν χρησιμο
ποιήθηκαν αποκλειστικώς στη μεταφορά εμπορευμάτων (όπως το σιτάρι) 
προς κάλυψη τοπικών αναγκούν, αλλά εντάχθηκαν σε ένα ευρύ δίκτυο με- 
ταφοριόν και διαμετακομιστικού εμπορίου11. Σε αυτή τη δραστηριότητα συ
νέβαλε, τουλάχιστον κατ’ αρχάς, η συχνή παρουσία  κουρσάρων και πειρα
τών στο νησί, μεταξύ δε αυτών και κάποιοι λατινικής καταγωγής, οι οποίοι 
ανέπτυξαν κάθε είδους ανταλλαγές και αλληλεγγυότητες με τους κατοί
κους* η σημαντικότερη από αυτές αφορούσε στην εμπορευματοποίηση της 
λείας (υλικής και ανθριοπινης), μολονότι σημειώθηκαν ακόμη και γόμοι 
πειρατώ ν με Μ υκονιάτισσες12. Την άνθηση του εμπορίου και της ναυτιλίας

9. S. Lazari, ο.π., σ. 331* Joseph Ρ. de Tournefort, ό.π., σ. 242,245* Π. Κουσαθανάς, ό.π., 
σ. 29.

10. B.J. Slot, ό.π., σ. 29* S. Lazari, ό.π., σ. 336* Ο Ελληνικός Ταχνόρόμος, ό.π.' I. Δε-Κι- 
γάλλας, ό.π., σ. 82* ΜΕΕ, ό.π., σ. 856* ΓΑΚ-ΑΝΚερκ., Καποδιστριακό Αρχείο, Μέρος Α \  
φάκ. 525, Evaluation approximative des sommes que peuvent foumir quelques isles de I'Archi- 
pel.

11. Baron de Riedesel, ό.π., σ. 246* Joseph P. de Tournefort, ό.π., σ. 242* G.A. Olivier, 
ό.π., σ. 155* Παν. Κουσαθανάς, ό.π., σ. 29* B.J. Slot, ό.π., σ. 29* Δημ. Δημητρόπουλος, Η Μύ
κονος τον 17ο αιώνα. Γχιοκτητικές σχέσεις και οικονομικές συναλλαγές, Αθήνα 1997, σ. 68- 
69,212-219* Ι.Δε-Κιγάλλας, ό.π., σ. 82* Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π.’ Ιάκ. Ραγκαβής,ό.π., 
σ. 122 και 22 αντιστοίχως* Μάρκος-Μάριος Σίμψας, Το ιαυτικό στην ιστορία των Ελλήνων, 
τόμ. 1, Αθήναι 1982, σ. 85* Βασίλης Κρεμμυδάς, Εμπορικές πρακτικές στο τέλος της Τουρ
κοκρατίας. Μυκονιάτες έμποροι και πλοιοκτήτες, Αθήνα 1993, κυρίως σ. 28-29, 47-50, 67- 
71, 117-118, 128-131, 139-146* ο ίδιος, Έμποροι και εμπορικά δίκτυα στα χρόνια του εικο- 
σιένα (1820-1835). Κυκλαδιτες έμποροι και πλοιοκτήτες, Αθήνα 1996, σ. 93-97, 101-102* 
ΜΕΕ, ό.π., σ. 856* Μ. Συναρέλλη, ό.π., σ. 156. Με τα εμπορικά δίκτυα και την εισροή σιτη
ρών στο νησί θα πρέπει να συνδέεται ο μεγάλος αριθμός ανεμόμυλων (σύνολο 45), τους 
οποίους καταγράφει σήμερα η έρευνα [Ζαφ. Βάος — Στέφ. Νομικός, Ο ανεμόμυλ.ος στις 
Κυκλάδες, Αθήνα 1991, σ. 70]. Για τα εν λόγω δίκτυα, πάντως, είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη η 
αποδελτίωση του εξής τεκμηρίου: ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, φάκ. 294, ψΑντίγραφον έκ 
τοΰ Βιβλίου των Κατάπλων καί Απόπλων τοϋ λιμένος Σύρας.

12. Β. Randolph, ό.π., σ. 15-20* Περ. Ζερλέντης — Φλ. Κατσουρός, ό.π., σ. 75,171,180, 
207* Τρΰφ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 283-286* Αντ. Κατσουρός, Κουρσάροι και σκλάβοι. Ανέκ-
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επισημαίνει ο Toum efort, ο οποίος παραθέτει, γ ια  το 1700, και κάποια 
μάλλον υπερβολικά μεγέθη: τουλάχιστον 500 ναυτικοί, 100 πλοία και 40-50 
μεγάλα καΐκια13. Μ ικρότερα μεγέθη θα μας δώσει πολύ αργότερα, το 1815, 
ο Pouqueville, σημειώνοντας μόλις 22 ελληνικά πλοία, 4 οθωμανικά και 18 
ρωσικά14. Στη συνέχεια, πάντως, το 1853 και 1855 θα καταγραφούν 64 και 
74 πλοία αντιστοίχως15.

Από τα παραπάνω επικυρώνονται τα αναφερόμενα στις πηγές, σε σχέ
ση με τα κύρια επαγγέλματα των Μυκονιατών: «γεωργοί καί ναυτικοί η 
πειρατές»16. Εν τούτοις, στο σημείο αυτό αρμόζει να προχωρήσουμε περαι
τέρω, σε μία αναλυτική καταγραφή της επαγγελματικής σύνθεσης του πλη
θυσμού. Το τεκμήριο χρονολογείται στο 1838 και αποτελεί την πρώτη πηγή 
του είδους, στο πλαίσιο του νεοελληνικού κράτους17.

δοτά μυκ.ονιάτικα και συριανά έγγραφα, Σύρος 1948, σ. 18* Δ. Δημητρόπουλος, ό.π., σ. 168- 
170, 322-335* ΜΕΕ, ό.π., σ. 856* Μάρκος Ν. Ρουσσος-Μηλιδιύνης, ό.π., σ. 69* Κωστής Α. 
Βάρφης, Βενετυτονρκικοίκαι ρωσοτουρκικοίπόλεμοι στις ε/Ληνικές θάλασσες (1453-1821), 
Αθήνα 1995, σ. 70* Αλεξ. Κραντονε'λλη, ΕΌ.ηνική πειρατεία και κούρσος τον ΙΗ ' αιώνα και 
μέχρι την ε/ληνική επανάσταση, Αθήνα 1998, σ. 58-66* Σιμός Συμεωνίδης, «Η κοινωνική δο
μή της Μυκόνου στα 1664», εφημ. Νέα Μύκονος, έτος 33ο, αριθ. 393, Νοέμβριος 1980, σ. 1* 
ο ίδιος, «“Ανίερος” γάμος μεταξύ Μαλτέζου κουρσάρου και Μυκονιάτισσας», αυτ., έτος 
33ο, αριθ. 390-391, Αυγ.-Σεπτ. 1980, σ. 4* Ν. Κεφαλληνιάδης, Πειρατεία. Κουρσάροι στο Αι
γαίο, Αθήνα 1984, σ. 109, 113* Κ. Ρωμαίος, Ε)Λάς. Εγκυκλοπαίδεια Λαογραφική και Γεω
γραφική, τόμ. Β ', Αθήνα 1969, σ. 568. Για ορισμένα έθιμα σχετικά με τις οικονομικές συ
ναλλαγές νησιοπουν - πειρατών βλέπε: Δη μ. Δημητρόπουλος, «Τα “βρεσίματα” και τα “τζα- 
κίσματα” στο Αιγαίο: με αφορμή ένα περιστατικό του Που ακυνα», Τα Ιστορικά, τόμ. 16, 
τχ. 30, Ιούνιος 1999, κυρίως σ. 51-53. Για το εθιμικό εν γένει δίκαιο στη Μύκονο: Λυδία Πα- 
παρρήγα-Αρτεμιάδη, Η νομική προστασία της γονικής περιουσίας στη Μύκονο (17ος-18ος 
αι.), Αθήνα 1999, κυρίως σ. 37, 212-215.

13. Joseph Ρ. de Toumefort, ό.π., σ. 242.
14. Κ. Παπαθανασόπουλος, ΕΙΛηνική εμπορική ναυτιλία (1833-1856). Εξέλιξη και ανα

προσαρμογή, Αθήνα 1983, σ. 37* Κ. Σβολόπουλος, «Ο ελληνικός εμπορικός στόλος κατάτας 
παραμονάς του αγο^νος της ανεξαρτησίας. Ανέκδοτος πίναξ του F. Pouqueville», Ο Ερανι- 
στής, τόμ. Γ (1972-1973), σχετικός πίνακας* Τρύφ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 226* ΜΕΕ, ό.π., σ. 
856.

15. Κ. Παπαθανασόπουλος, ό.π., σ. 77-78.
16.0  ΕΌ.ηνικός Ταχυδρόμος, ό.π. * Περ. Ζερλέντης -  Φλ. Κατσουρός, ό.π., σ. 207* ΜΕΕ, 

ό.π., σ. 856* ΓΑΚ-ΑΝΚερκ., ό.π.
17.0  Ελλάνικός Ταχυδρόμος, ό.π., Πληθυσμός των κατοίκων τής Διοικήσεως Σύρου έν

ίτει 1838 Είναι ίσως χρήσιμο να προσθέσουμε εδώ κάποια μεταγενέστερα στοιχεία, από 
την απογραφή του 1861 (άξιος προσοχής ο αριθμός υπηρετριών): ν
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Π ίν . 2  Ε π α γ γ έ λ μ α τ α  Μ ν κ ό ν ο ν  (1 8 3 8 )

Επαγγέλματα Απόλυτες συχνότητες Σχετικές συχνότητες

Γεωργοί 260 0.25
ΤεχνΙται 81 0,08
Κτηματΐαι μικροί 30 0,03
Ά λλοι βιομήχανοι 79 0,07
Έ μποροι μικροί 58 0,05
Στρατιωτικοί 6 0,00
Ναυτικοί 440 0,42
Υπάλληλοι πολιτικοί 21 0,02
'Υπάλληλοι στρατιωτικοί 17 0,02
Διδάσκαλοι 4 0,00
Ιατροί 2 ' 0,00
Πένητες άνίκανοι νά έργάζωνται 40 0,04
'Ιερείς 7 0,02

Σύνολο 1.055 1,00

Εν πρώτοις, παρατηρείται πως η υψηλότερη συχνότητα (440 ή το 42%) 
αντιστοιχεί στην επαγγελματική κατηγορία των ναυτικών. Ακολουθεί η κα
τηγορία των γεω ργώ ν (260 ή το 25%), αν και εδώ θα πρέπει να συμπερι-

—>
Κτηματΐαι 12 Ύπηρέτριαι 53 Δημοτικοί ύπάλληλοι 5
Βιομήχανοι 61 Καλλιτέχναι 2 Διδάσκαλοι 3
Γεωργοί 321 Κληρικοί 18 Ιατροί 1
Ποιμένες 18 Μικρέμποροι 33 Μαΐαι 2
Έργάται 21 Ναυτικοί τού έμπορικού 411
ΎπηρέταΓ 15 Δημόσιοι ύπάλληλοι 12
Σχετικούς: Στατιστική της ΕΜΑόος. Πληθυσμός του έτους 1861, εν Αθήναις 1862, ανατυπ. 

Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ και ΕΜΝΕ, προλεγόμενα - επιμ. ανατύπωσης 
Γιάννης Μπαφούνης, Αθήνα 1991, σ. 82-83. Ωστόσο, από το δημοτολόγιο του 1861, της Μυ- 
κόνου, προκύπτουν διαφορετικά στοιχεία. Ο ι διαφορές αυτές, εν πολλοίς, οφείλονται στη 
διαφορετική λογική, κατά συνέπεια και στον τρόπο παραγωγής εκάστης πηγής. Τα τελευ
ταία δεδομένα:

Ναυτικοί........................................................................................................................388
Αγρότες.........................................................................................................................302
Αλλα επαγγέλματα..................................................................................................... 280
Χωρίς αναφορά ......................................................................................................... 209
Σχετικώς: Margaret Anne Stott, The Social and Economic structure o f the greek island o f 

Mykonos 1860-1978: An anthropological perspective, London School of Economics and 
Political Science, May 1982, σ. 40.
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ληφθούν επίσης οι «ΚτηματΙαι μικροί» (30 και 3%). Σαφώς κατώτερα εί
ναι τα μεγέθη που αφορούν στους «Έ μπορους μικρούς» (58 και 5%), λαμ- 
βάνοντας υπόψη, πόντους, ότι κάποιοι από τους εμπόρους έχουν καταχωρι- 
σθεί ενδεχομένως στους ναυτικούς (οις πλοιοκτήτες-έμποροι). Τέλος, η κα 
τηγορία «"Αλλοι βιομήχανοι» (79 και 7%) περιλαμβάνει μάλλον τους ερ
γάτες, επαγγελματίες ή τεχνικούς* δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, έχει πα 
ρεμφερές περιεχόμενο με την κατηγορία «Τεχνιται» (81 και 8%).

Λαμβάνοντας κανείς ακ βάση το σύνολο των προαναφερθέντων, αντι
λαμβάνεται τους λόγους για  τους οποίους η Μύκονος προσέλκυσε επί α ιώ 
νες τους έξωθεν προερχομένους πληθυσμούς, προς αναζήτηση οικονομι
κ ο ί  ευκαιριών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στην Άνω Μ ερά τα μισά 
από τα οικογενειακά ονόματα χαρακτηρίζονται ως πατριδωνυμικά, παρε
πόμενο καταγωγής κυρίως από διάφορα νησιά του Α ρχιπελάγους18. Π ά
ντως, οφείλουμε να σημεκύσουμε πως η αποκωδικοποίηση των πατριδιυνυ- 
μικών ονομάτων προς την κατεύθυνση του τόπου καταγωγής εμπεριέχει το 
ενδεχόμενο σφάλματος: εξαιτίας της μακροχρόνιας πληθυσμιακής κινητι
κότητας, θεωρείται πιθανή η διαμόρφωση σημαινόντων στο πλαίσιο απώ 
τερων μετακινήσεων, ανεξαρτήτως του τόπου τελικής προέλευσης19. Με αυ
τή την επιφύλαξη, ας πορευτούμε προς την αξιοποίηση στοιχείων του εί
δους.

Κατ’ αρχάς, παραθέτουμε το προϊόν αποδελτίωσης οθωμανικοίν κατά
στιχων του 17ου-19ου αιώνα, το οποίο αντλούμε από ανέκδοτη διδακτορι
κή διατριβή. Εξυπακούεται πως ακολουθείται η ονοματική τυπολογία της 
μελέτης, χωρίς καμία παρέμβαση20.
1) Ονόματα που δηλο5νουν καταγοιγή από τη δυτική Ευρώπη, τα Βαλκάνια 

και τη Ρωσία [Α λα μ α νή ς , Γ α ϊτά νη ς , Γ κ ε ν ο υ β έζ ο ς , Μ α λ τ έζο ς , α π ό  Μ εσ -  

σήνα , Ν ταβερα>νας, Β ερ ώ νη ς , Α ρ β α ν ίτ η ς , Β ο ύ λ γ α ρ η ς , Σ κ λ α β ο υ ν ά , α π ό  

Μ ό σ κ ο β ο ]: 15 πρόσωπα (το 8,29%) και 11 ονόματα. Κατ’ αναλογία, 1,36 
πρόσ./όν ομα.

2) Ονόματα σχετικά με την ενδοχώρα της ελληνικής χερσονήσου [Α θη νιός,

18. Σιμός Μενάρδος, «Τοπιυνυμικόν της Μυκόνου», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουόών, έτος Ζ \  Αθήναι 1930, σ. 252. Ειδικούς για την εγκατάσταση Τηνιακών, Ανδριω- 
χο')\ και Ναξιωτοίν στην περιοχή, από τον 18ο ήδη αιόίνα, βλέπε: S. Lazari, ό.π., σ. 105-106.

19. Κώστας Κόμης, Δ ημογραφικές όψεις της Πρέβεζας 16ος-18ος αιώνας, Ιωάννινα 
1999, σ. 104-105.

20. S. Lazari, ό.π., σ. 105-106.
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α π ό  τ ο ν  Β ό λο , Κ ο ρ ίν θ ιο ς , Κ ο ρ ο )ν ιό ζ , Β α τ ικ ιώ τη ς , Μ α ν ιά τη ς , Μ ο ρ α ΐτη ς , 

Μ ο ν ο β α σ ιώ τ η ς , Σ α λ ο ν ικ ιό ς ]: 25 πρόσαψα (το 13,81%) και 9 ονόματα* 
δηλαδή, 2,78 πρόσ./όνομα.

3) Ονόματα σχετικά με τη Μ ικρά Ασία [/Ιρτακ/νός, Μ ο σ χονη σ ιώ τη ς, Π ο λ ί

της, Κ α ρ α μ π ο υ ρ ν ιώ τ η ς ) :  11 πρόσωπα (το 6,08%) και 4 ονόματα, 2,75 
πρόσ./όνομα.

4) Ονόματα σχετικά με άλλα νησιά του Αρχιπελάγους [Α μ ο υ ρ γ ια ν ό ς ,

Α ν ό ρ ιώ τ η ς , Α ν τ ιπ α ρ ιώ τ η ς , Α ξ ιώ τη ς , Ν τ α κ ά ρ ε σ τ ο ς , Ν τ α ρ ό ό ο ς , Κ α ρ π ά 

θ ιος, Κ α ρ ν σ τ ιν ό ς  (συνώνυμο, αν και πιθανότατα μεταγενέστερο, του 
Ν τ α κ ά ρ ε σ τ ο ς ), Κ α τ α β ια ν ό ς , Α έ ρ ιό ς , Ν ν δ ρ ιώ τη ς , Ν ιώ της, Π α ρ ια ν ό ς , Ρ ο 

δ ίτη ς  (συνιόνυμο, αν και επίσης μεταγενέστερο, του Ν τ α ρ ό ό ο ς ) , Σ κ ια θ ί

της, Σ α μ ιώ τ η ς , Σ α ν τ ο ρ ιν α ίο ς , Σ ερ γώ τ ο ς , Σ ε ρ φ ιο π η ς , Σ ιφ ιν ιό ς , Σ ικ ιν ιώ -  

της, Σ κ ο π ε λ ίτ η ς , Σ κ ν ρ ια ν ό ς , Τ η ν ια κ ό ς , Θ ερμ ιώ τη ς, Τζιώ της]: 110 πρό
σωπα (60,78%) και 26 ονόματα, 4,23 πρόσ./όνομα.

5) Ονόματα σχετικά με την Κρήτη ειδικώς και την Κύπρο [Κ ρη τικός, Ν τ ε-  

σ ο ύ δ α ς , Χ α ν ιώ τ η ς , Ν τ ε σ ύ π ρ η ς  (1 πρόσωπο)]: 15 πρόσιυπα (8,84%) και 4 
ονόματα, 3,75 πρόσ./όνομα.

6) Ονόματα σχετικά με νησιά του Ιονίου [Α γ ιο μ α ν ρ ιτ η ς , Κ ο ρψ ιά τη ς, Κ ε φ α - 

λονίτ?]ς]: 4 πρόσωπα (2,21%) και 3 ονόματα, 1,33 πρόσ./όνομα.
Η αναλογία προσώπων-ονομάτων κατέχει συγκριτικώς υψηλή θέση 

στην τέταρτη κατηγορία, στοιχείο το οποίο περιγράφει μία συνεχή, ή ομα
δική, πληθυσμιακή εισροή, με προέλευση νησιά του Αρχιπελάγους21. Α κο
λουθεί η πέμπτη κατηγορία, ειδικότερα όσα ονόματα δηλώνουν κρητική 
καταγωγή, δεδομένο το οποίο συμπληρώνει την προηγούμενη διαπίστωση.
Ο ι υπόλοιπες αναλογίες, σαφώς κατώτερες, περιγράφουν μεμονωμένες 
αφίξεις, στο πλαίσιο ατομικών επιλογών. Ατυχώς, δεν παρέχονται οι συ
χνότητες κατά περίπτωσιν, έλλειψη η οποία αποκλείει την ανίχνευση σε 
επίπεδο σημαίνοντος.

Συνεχίζουμε με κάποια άλλα στοιχεία, αφορόντα στον 17ο και 18ο αιώ 
να* πρόκειται για  το αποτέλεσμα αποδελτίωσης νοταριακιύν πράξεων συ- 
νταχθέντων στο νησί22. Σε αυτή την περίπτωση είναι εφικτός ο εντοπισμός
της κατ’ όνομα συχνότητας. Εν τουτοις, και εδώ δεν λείπουν οι δυσχέρειες, ΐ

!
II

21. Κ. Κόμης, ό.π., σ. 252* ο ίδιος, Βενετικά κατάστιχα Μάνης-Μπαρδούνιας (αρχές 18ου \
1

αιώνα). Τεκμήρια οικονομίας και ιστορικής δημογραφίας, Αϋήνα 1998, σ. 46, 53. I
22. Γ. Πετρόπουλος, Νοταριακαίπράξεις Μνκόνον των ετών 1663-1779, ΑΟήναι 1960, σ. ]

1.044-1.074. 1
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αν και διαφορετικής υφής: το είδος των τεκμηρίων δεν επιτρέπει να διαπ ι
στωθεί ασφαλώς κατά πόσον τα περικλειόμενα πρόσωπα αφορούσαν 
πράγματι σε κατοίκους της Μύκονού. Για τα περισσότερα από αυτά, βέ
βαια, υπάρχει σαφής ή πλάγια αναφορά* για  τα υπόλοιπα, όμως, όχι. Έ τσ ι, 
κατ’ ανάγκην, αποδεχόμαστε το σύνολο των δεδομένων. Για λόγους συ
γκριτικούς, υιοθετούμε την προηγούμενη τυπολογία. Εντός παρενθέσεως 
αναγράφεται η συχνότητα, ενο5 στην ορθογραφία των ονομάτων ακολου
θείται το πρωτότυπο.
1) Καταγωγή από τη δυτική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Ρωσία [Α ρ β α ν ί

της (7), Γ κ ο ύ μ α ς  ( Ι ) , Λ ε κ κ α ς  (1), Μ α λ τ έ ζ ο ς (4), Μ α ν ρ ο θ α λ α σ σ ίτ η ς  (1), 
Ρ α ο υ ζ α ίο ς  (12) ,Σ κ λ α β ο ύ ν ο ς  (1)]: 27 πρόσιυπα (18,24%) και 7 ονόματα, 
3,86 πρόσ./όνομα.

2) Καταγιυγή από την ενδοχώρα της ελληνικής χερσονήσου [Μ α νιά τ η ς  

(16), Κ ο ρ ο ν ιό ς  (1), Κ ο ρ ίν θ ιο ς  (7)]: 24 πρόσωπα (16,22%) και 3 ονόματα,
8,00 πρόσ./όνομα.

3) Καταγωγή από τη Μ ικρά Ασία [Α τα ),ε ιώ τη ς  (4), Α ρ τ α κ η ν ό ς  (13)]: 17 
πρόσωπα (11,49%) και 2 ονόματα, 8,50 πρόσ./όνομα.

4) Καταγιυγή από άλλα νησιά του Α ρχιπελάγους [Α η μ ν ιό ς  (1), Θ ερ μ ιώ τ η ς

(1) , Α ξ ιώ τη ς  (3), Μ η λ ιά ς  (6), Ν τ α ρ ό ό ο ς  (3) και Ρ ο δ ίτη ς  (1), Ν τ η ν ια κ ό ς

(2) , Π α ρ ια ν ό ς  (6), Σ α ν τ ο ρ ιν α ίο ς  (15) ,Σ ιό τ η ς  (1) ,  Σ ιφ ιν ιό ς  (1), Σ υ ρ ια ν ό ς  

(4), Τ ε ν έ ό ιο ς  (1)]: 45 πρόσιυπα (30,40%) και 13 ονόματα, 3,46 
πρόσ./όνομα.

5) Καταγωγή από την Κρήτη ειδικώς και την Κύπρο [Κ ρ η τ ικ ό ς  (4) και Κ α -  

ντιώ τη ς  (1), Ν τ ε λ α σ ο ν ό α ς  (1) και Ν τ ε σ ο ύ ό α ς  (11), Ν τ ε τ ζ ύ π ρ η ς  (4), Χ α - 

ν ιο π η ς  (9)]: 30 πρόσοοπα (20,27%) και 6 ονόματα, 5,00 πρόσ./όνομα.
6) Καταγοιγή από νησιά του Ιονίου [Κ ε φ α λ ο ν ίτ η ς  (5)]: 5,00 πρόσ. 

(3,38%)/όνομα.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη δέσμη τεκμηρίων, εν προκειμένω η 
υψηλότερη αναλογία προσώπων-ονομάτιυν εντοπίζεται στα ονόματα τα 
οποία περιγράφουν μικρασιατική καταγωγή. Ομοίως υιρηλή αναλογία ανι- 
χνεύεται και στην κατηγορία ονομάτων σχετικοδν με περιοχές της ελληνι
κής ενδοχο)ρας, κατά κύριο λόγο μάλιστα με τη Μάνη. Ως γνωστόν, η έντο
νη κινητικότητα χαρακτήρισε τον μανιάτικο πληθυσμό, στη μακρά διάρ
κεια23. Ό σον αφορά στα περιγράφοντα βαλκανική καταγωγή, επισημαίνε-

23. Κ. Κόμης, Βενετικά κατάστιχα, σ. 53-58* ο ίδιος, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης 
15ος-]9ος αιώνας, Ιωάννινα 1995, σ. 77, 122-130, 158-160.
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ται η υψηλή συχνότητα του ονόματος Ρ α ο υ ζ α ίο ς . Ας υπενθυμίσουμε πο:ς οι 
Ραγουζαίοι επί αιώνες, γ ια  οικονομικούς κυρίως λόγους, διέτρεχαν την 
ανατολική Μ εσόγειο, καταλήγοντας ενίοτε και στη μόνιμη εγκατάστασή 
τους εκεί24. Αξιοσημείωτη συχνότητα διαθέτει επίσης το όνομα Α ρ β α ν ίτ η ς ,  

ιδιαιτέρως διαδεδομένο στον ελληνικό χώρο25, εν ώ  δύο άλλα αρβανίτικα 
σημαίνοντα ( Γ κ ο ύ μ α ς -Α έ κ κ α ς )2* χαρακτηρίζονται από μοναδιαία συμμε
τοχή. Τέλος, υψηλή αναλογία  εντοπίζεται στην κατηγορία ονομάτων τα 
οποία δηλώνουν κρητική και κυπριακή καταγιογή. Πάντιος, η όποια από
κλιση ανάμεσα στα προηγούμενα και τα συγκεκριμένα στοιχεία θα πρέπει 
να σχετίζεται, σε μέγα βαθμό, με τον διαφορετικό χαρακτήρα τω ν  πηγών 
α π ’ όπου έχουν αντληθεί.

Θ α κλείσουμε αυτού του τύπου τη διερεύνηση, με ονοματικό υλικό προ
ερχόμενο από τη γνιυστή μονογραφία του Τρ. Ευαγγελίδη27. Βέβαια, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για  απλή παράθεση ονομάτιον, χωρίς 
αναφορά στο θέμα της συχνότητας. Αυτή η έλλειψη θέτει σαφή όρια στην 
αξιοποίηση των δεδομένων. Πάντοος, εδώ ακολουθείται επίσης τόσο η 
προηγούμενη τυπολογία όσο και η ορθογραφία του πρωτοτύπου.
1) Από τη δυτική Ευριύπη, τα Βαλκάνια και τη Ριοσία [Α ιώ ω νίτης , Α ρ β α ν ί-  

τ η ς -Α ρ β α ν ιτ ά κ η ς , Ρ α ο υ ζ α ίο ς , Φ ιο ρ εν τ ίνο ς ]:  5 ονόματα.
2) Από την ενδοχώρα της ελληνικής χερσονήσου [Α να π λ ιώ τη ς , Α θ η ν α ίο ς , 

Β α τ ικ ιώ τ η ς , Γ α λ α ξ ε ιό ιώ τ η ς , Ιω α νν ίτη ς , Κ ο ρ ίν θ ιο ς , Μ α ν ιά τ η ς , Μ ο ν ε μ β α -  

σιώ της, Μ ω ρ α ΐτ η ς , Π α ρ γ η ν ό ς , Π α τ ρ ιν ό ς , Ρ ο υ μ ελ ιώ τη ς ]:  12 ονόματα.
3) Από τη Μ ικρά Ασία [Α ττα λειώ τη ς , Α ρ τ α κ η ν ό ς , Α ϊβ α λ ιώ τ ι]ς , Μ ο σ χ ο ν η 

σ ιώ τη ς, Π ο λ ίτη ς , Ρ ο δ ο σ τ ια ν ό ς , Φ ιλ α ό ε λ φ ια ν ό ς , Φ ω κ η α νό ς]: 8 ονόματα.
4) Από άλλα νησιά του Α ρχιπελάγους [Α ιγ ινή τη ς, Α ξ ιώ τη ς , Α μ ο ν ρ γ ια ν ό ς , 

Α ν τ ιπ α ρ ιώ τ η ς , Α ν ό ρ ιώ τ η ς , Ε υ ρ ιπ ιώ τ η ς , Κ ιμ ω λίτη ς , Κ ο ν μ ιώ τ η ς , Α ή μ ν ιο ς , 

Μ ιτ υ λ η ν α ίο ς , Μ η λ ιά ς , Ν ιώ τη ς , Π ο λ υ κ α ν ό ρ ιώ τ η ς , Σ υ ρ ια ν ό ς , Σ κ ια θ ίτ η ς , 

Σ α μ ιώ τ η ς , Σ ερ φ ιώ τ η ς , Σ α ν τ ο ρ ιν α ίο ς , Σ ικ ιν ιώ τη ς , Σ κ ο π ελ ιτ η ς , Σ ιφ ν α ίο ς ,  

Τ σ ιρ ιγώ τη ς , Τ η ν ια κ ό ς , Τσιώ της, Χ ιώ τη ς]: 25  ονόματα.
5) Α πό την Κρήτη ειδικώς και την Κύπρο [Χ α νιώ τη ς, Κ υ π ρ α ίο ς ]: 2 ονόμα

τα.

24. Κ. Κόμης. Πληθυσμός και οικισμοί της Λ/απ/ς, σ. 390-391.
25. Κ. Κόμης, Βενετικά κατάστιχα, σ. 61* ο ίδιος, Δ ημογραφικές όψεις, σ. 236, 251* ο 

ίδιος, Ιστορικοόημογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας του ελληνικού 
χώρου, Αθήνα 1999, σ. 143-144.

26. Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά, σ. 147-148.
27. Τρυφ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 255-256.
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6) Από νησιά του Ιονίου \Α γ ιο μ α ν ρ ίτ η ς , Κ ο ρ φ ιά τη ς , Π α ξ η ν ό ζ ]: 3 ονόματα.

Πολλά από τα παραπάνω  ονόματα περικλείονται επίσης στα προηγού
μενα δείγματα. Άλλα, όμοχ, απαντιόνται για  πρώτη φορά, οπότε δύναται 
να υποθέσει κανείς ως ενδεχόμενη τη μεταγενέστερη άφιξη στο νησί: για  
παράδειγμα, τα ονόματα Ρ ο υ μ ε λ ιο π η ς  και Γ α λα ξ εώ ιο ίτ η ς -  και επίσης Ιω - 

αννίτη ς, Π α ο γ η ν ό ς  και Π α ξ η ν ό ζ . Εν τούτοις, είναι αδύνατον να εκτιμηθεί 
ασφαλώς το έτος έλευσης, με δεδομένες τις επιφυλάξεις τις οποίες έχουμε 
ήδη διατυπώσει. Εξάλλου, από την άλλη πλευρά, ακόμη και περιπτώσεις 
επήλυδων με σαφή αναφορά τους σε διάφορες πηγές, δεν αποτυπιόνονται 
στα ονόματα του είδους. Ως προς το τελευταίο, υπό τύπον παραδείγματος, 
αρκεί να επισημανθεί η εγκατάσταση της οικογένειας Αναγνο3στη (ή Ν ι
κολάου) Βρέτα κατά το 1812, υδραϊκής καταγωγής2*.

Έ ν α  άλλο στοιχείο, άξιο ιδιαίτερης μνείας, αφορά στην αύξηση του 
αριθμού ονομάτων σχετικιυν με τη Μ ικρά Ασία. Χουρίς αμφιβολία, πρόκει
ται για απόρροια της άφιξης προσφύγων, πολλοί από τους οποίους ήσαν 
Μικρασιάτες, εξαιτίας των πολεμικών γεγονότων του 182128 29. Σε αυτό, 
όμως, το θέμα θα επιχειρηθεί εκτενής αναφορά στο επόμενο κεφάλαιο.

Παράλληλα με την πληθυσμιακή εισροή αναπτύχθηκε μία άξια  λόγου 
εκροή, στο πλαίσιο της επαγγελματικής εξειδίκευσης: οι ταρσανάδες της 
Κωνσταντινούπολης απερρόφησαν ένα μέρος του μυκονιάτικου εργατικού 
δυναμικού* το εμπόριο και η ναυτιλία κάποιο άλλο30. Το εροπημα είναι κα 
τά πόσον η διασπορά (αντιστοίχους και η ξένη εγκατάσταση) επέδρασε στη 
δημογραφική εξέλιξη του νησιού. Αυτό το σύνθετο, όμως, ζήτημα, σε συν
δυασμό με τις ιστορικές συγκυρίες, διερευνάται ακολούθως.

Ή δη  προ της έλευσης των Λατίνων στο Αρχιπέλαγος, συγκεκριμένα το 
1154, ο Edrisi, αναφερόμενος στη Μύκονο, σημεκονει: «une jolie ville et

28. Αργείον της Κοινότητας Ύδρας 1778-1832, δημοσιευόμενον υπό Αντ. Λιγνού, τάμ. 4, 
1810-1812, εν Πειραιεί 1923, σ. 265. Ο έμπορος Βασίλειος Βρέτας που αναφέρεται αργότε
ρα είναι συγγενικό πρόσωπο της συγκεκριμένης οικογένειας. Σχετικούς: Β. Κρεμμυδάς, 
Έμποροι και εμπορικά δίκτυα, σ. 102.

29. S. Lazari, ό.π., σ. 110.
30. Β. Κρεμμυδάς, Έμποροι και εμπορικά δίκτυα, σ. 54, 96-97, 101-102* ο ίδιος, Εμπο

ρικές πρακτικές, σ. 47-50, 69-71, 128-131* Αικ. Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου, Οθωμανικά 
ναυπηγεία στον παραδοσιακό ελ).ηνικό χώρο, Αθήνα 1994, σ. 145* Δημ. Πασχάλης, «Αι Κυ
κλάδες υπό τους Ριυσους (1770-1774) μετ’ ανεκδότων εγγράφουν», Επετηρίς Εταιρείας Κυ- 
κ)χιδικών Μελετών, τόμ. 1 (1961), σ. 243.
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des habitants»31. Εν συνεχεία, το 1207, το νησί θα καταληφθεί από τους βέ
νετους αδελφούς Γκίζη, στους οποίους θα παραμείνει έως το 1390* θα ακο
λουθήσει η βενετική κυριαρχία, έως το 15373\  Οι πληροφορίες σχετικώς με 
τη δημογραφική κατάσταση της Μυκόνου κατά την εποχή αυτή είναι περ ί
που ανύπαρκτες, αν και διαφαίνεται η ύπαρξη ενός αριθμού κατοίκων33. 
Καθώς είναι μάλιστα γνωστό, το 1413 απεφασίσθη ένα τμήμα του πληθυ
σμού της Μυκόνου και της Τήνου να μεταφερθεί στην Αστυπάλαια, προ- 
κειμένου να ενισχυθεί δημογραφικώς η τελευταία34. Παρά την έλλειψη σχε
τικών με το θέμα ποσοτικών στοιχείων αλλά και ανεξαρτήτους της τελικής 
έκβασης, το ίδιο το γεγονός επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι το νησί διέθετε 
κάποιο  άξιο  μνείας δημογραφ ικό  κεφάλαιο. Πάντως, το 1420 ο 
Buondelm onti παρέχει μία αρνητική εικόνα τιον συνθηκών διαβίωσης στο 
Α ρχιπέλαγος. Ε ιδικώς ως προς τη Μύκονο, βαρύνουσα σημασία είχαν οι 
πειρατικές επιδρομές: «...Συνέβη δέ ποτέ καί Τούρκους έλθεΐν εις αυτήν 
πειρατάς οϊτινες, τής νεώς άποβάντες καί έπί φθορά τής νήσου όρμή- 
σαντες...»35.

Το 1537, ο Barbarossa, μετά την άκαρπη πολιορκία της Κέρκυρας, προ
χώρησε σε εκστρατεία στο Α ρχιπέλαγος. Από τους λιγοστούς κατοίκους 
της Μυκόνου, «κάποιες εκατοντάδες ψυχές» κατά τον Slot, όσοι διέφυγαν 
τον θάνατο κατέφυγαν στη γειτονική Τήνο36. Έ τσ ι, η Μύκονος παρέμεινε 
«έρημη» μέχρι το 1577 περίπου, καθώς σημειώνει ο Hasluck. Ο ίδιος μάλι
στα εκτιμά πως η δημογραφική άνθηση του νησιού συντελέσθηκε αργότε
ρα, με το τέλος του κρητικού πολέμου (1645-1669)37. Το προτεινόμενο έτος

31. Geographic d'Edrisi par Ρ. Amedee Jaubert, τόμ. 2, Παρίσι 1840, σ. 128.
32. Τρΰφ.Έυαγγελίδης, ο.π., σ. 69 κ.ε.· ΜΕΕ, ό.π., σ. 856.
33. Τρύφ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 69 κ.ε.
2>4.Αυτ., σ. 85-86* William Miller, Ιστορία της Φραγκοκρατίας σχψ  ΕΜΑδα 1204-1566, 

Αθήνα I960, σ. 667* Κ. Καιροφυλλας, Ιστορικές σελίδες Τήνου. Φραγκοκρατία - Βενετο
κρατία - Τουρκοκρατία 1207-1821, εν Αθήναις 1930, ανατυπ. 1997, εισαγ.-σημ.-ευρετ.-επιμ. 
Δ.Ζ. Σοφιανός, σ. 43.

35. Emile Legrand, Description des ties de VArchipel par Cristophe Buondelmonti Παρίσι 
1897, σ. 48-49.

36. Αλεξ. Κραντονελλη, Ιστορία της πειρατείας στους πρώτους χρόνους της τουρκοκρα
τίας 1390-1538, Αθήνα 1985, σ. 205,441* S. Lazari, ό.π., σ. 22* F.W. Hasluck, «Depopulation 
in the Aegean islands and the turkish conquest», The Annual o f the British School at Athens, 
τόμ. 17 (1910-1911), σ. 160* ΜΕΕ, ό.π., σ. 856* Τρυφ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 95-96* B.J. Slot, 
ό.π., σ. 286-287.

37. F.W. Hasluck, ό.π., σ. 160,175.
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ανασυνοικισμού συμπίπτει χρονικώς με τον γενικό εποικισμό αραιοκατοι
κημένοι περιοχών του νεοαποκτηθέντος Αρχιπελάγους, που διοργάνωσε η 
Οθωμανική αυτοκρατορία38. Εν τούτοις, το θέμα της ερήμωσης αποδει- 
κνύεται περισσότερο σύνθετο και ο χαρακτηρισμός λιγότερο απόλυτος απ’ 
όσον αποδίδεται39. Τώρα, παρά τις επιφυλάξεις αναφορικώς με την έκταση 
του φαινομένου, δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς τη δημογραφική παρακ
μή του νησιού κατά την εν λόγο3 περίοδο. Για τη συνέχεια, θεο3ρείται π ιθα
νή η έλευση κάποιων επήλυδων, πιθανότατα πειρατών και άλλων, από τη 
γειτονική Τήνο, η οποία απετέλεσε, τουλάχιστον κατ’ αρχάς, τον κύριο 
πληθυσμιακό τροφοδότη της Μύκονού40. Στη διάρκεια  του κρητικού πολέ
μου, και κυρίως με το τέλος του, θα προστεθούν και κάποιοι Κρητικοί, οι 
οποίοι θα αυξήσουν το μέχρι τότε ασήμαντο δημογραφικό δυναμικό41. Ση- 
μειωτέον ότι η ανοπέρω ακολουθία φαίνεται να πιστοποιείται και από το 
ανθρωπωνυμικό υλικό, το οποίο διερευνήθηκε πιο πάνω. Ό σ ον αφορά στη 
δημογραφική συνέχεια του νησιού, αυτή περιγράφεται, όσο περιγράφεται, 
στον ακόλουθο πίνακα.

Π ίν. 3. Π λ η θ υ σ μ ό ς  Μ ύ κ ο ν ο ν  (1 6 6 4 -1 8 9 6 )

Έτος Αριθ. ψυχιύν Αλλα στοιχεία - Παρατηρήσεις

166442 1.000 περίπου Εκ των οποίων 30 σπίτια καθολικιόν Σκλαβούνιυν, πειρατιόν.
166T3 300
167344 2.000
16754ί 2.000
16764Λ 5.000
167847 3.000
1688* 2.000
169649 3.000
170050 3.000 «...le bourg qui est le seul de Pile et qui ne renferme guere plus 

de trois mille ames; mais pour un homme qu’on y voit on y trouve 
quatre femmes, couchees le plus souvent dans les rues parmi les 
cochons. 11 est vrai que les hommes frequentent la mer...»

38. Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά, σ. 109-117, 244-245* Σωτ. Γερακοΰδης, Ιστορία της 
Θάσου, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 68. Πβ. εδώ στο κείμενο I, υποσημ. 25 και στο κείμενο 
ΙΙΙ,υποσημ. 66-67.

39. Κ. Κόμης, ό.π., σ. 109-117.
40. S. Lazari, ό.π., σ. 24-25* Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ. 3, 

Θεσσαλονίκη 1968, σ. 217.
41. J. Thevenot, Voyage du Levant, Παρίσι 1980, σ. 168 [πανομοιότυπη αναφορά, προ

φανούς λόγω αντιγραφής: Antoine de Barres, Uest at present de VArchipel, Παρίσι 1678, σ.
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1710·’ 3.500 Ε κ  τιυν οποίων 100 καθολικοί.
1719" 5.000 «...dal numero de’quali sono cento e trenta del nostro rito 

latino ...» .
1750*' 2.000-3.000

1769<4 3.429 Ενήλικο ι άνδρες (με βάση το κατάστιχο μακτοΰ): «Πανδρεμένοι 

588, έλεύθερα όνόματα 434, παπάδες 55».

1770" 3.476 Ομοίως (με βάση κατάστιχο της τάνσας): «ύπανδρευμένοι 600, 

έλεύθεροι (άγαμοι) 410 κα ι Ιερείς 66».

1771* 2.000

1785·7 6.000

1 7 8 Γ 6.000 περίπου

17895ν 4.000

1 7 9 Γ ’ 3.000 «...Μ ύκωνος. χώρα, μεγάλη καί μόνη του νησιού, μέ κατοίκους 
Ιω ς τρεις χιλιάδες, σχεδόν δλους ’Ανατολικούς, κα ί πολλά όλί- 

γους Λατίνους...» .

—>
124-125]· S. Lazari, ο.π., σ. 32. Για τη διασπορά των Κρητικών στο Αρχιπέλαγος, κυρίους με
τά το 1669: Κ. Κόμης, ο.π., σ. 300.

42. Σ. Συμεωνίδης, Η κοινωνική δομή, σ. 1.
43. B.J. Siot, ό.π., σ. 29, 290.
44. Περ. Ζερλέντης -  Φλ. Κατσουρός, ό.π., ο. 73.
45. B.J. Slot, ό.π., σ. 290* The Present State o f the Greek and Armenian churches, by Paul 

Ricaut, late consul at Smyrna, Λονδίνο 1679, σ. 365* Joseph P. de Tournefort, ό.π., a. 243, 
υποσημ. 65* S. Lazari, ό.π., σ. 32.

46. S. Lazari, ό.π., σ. 32.
47. B.J. Slot, ό.π., σ. 290* S. Lazari, ό.π., σ. 32.
48. S. Lazari, ό.π., σ. 33.
49. Τρΰφ. Ευαγγελιδης, ό.π., σ. 254.
50. Joseph Ρ. de Tournefort, ό.π., σ. 242-243* Τρΰφ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 254* B.J. Slot, 

ό.π., σ. 29* Περ. Ζερλε'ντης -  Φλ. Κατσουρός, ό.π., σ. 74* S. Lazari, ό.π., σ. 33.
51. Joseph Ρ. de Tournefort, ό.π., σ. 243, υποσημ. 65* Μάρκος Φιυσκολος, «Αι μικραί κα

θολικοί κοινότητες των Κυκλάδων κατά τας αρχάς του ΙΗ ' αι.», Επετηρίς Εταιρείας Κυ
κλαδικών Μελετών, τόμ. 10 (1974-1977), σ. 285* S. Lazari, ό.π., σ. 33.

52. Joseph Ρ. de Tournefort, ό.π., σ. 243, υποσημ. 65* S. Lazari, ό.π., σ. 33.
53. S. Lazari, ό.π., σ. 33.
54. Τρΰφ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 255.
55. Αυτ., σ. 255.
56. Περ. Ζερλε'ντης -  Φλ. Κατσουρός, ό.π., σ. 74* Δ. Πασχάλης, ό.π., σ. 257* S. Lazari, 

ό.π., σ. 34.
57. S. Lazari, ό.π., σ. 34.
58. Αντ., σ. 34.
59 .Αυτ.
60. Δ. Φιλιππίδης -  Γρ. Κωνσταντάς, ό.π., σ. 232.

ι
i h

*  .
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1793“ 4.000 περίπου «...La ville [...] c’est la toute la population de Myconi...».

1—4 οο ο σ\ 8 6.000
1811“ 6.000
1816Μ 7.000
1821* 5.500
182Γ 4.200 Αριθ. «οικογενειών» [νοικοκυρκυν]: 800* δηλαδή, μέσο μέ

γεθος 4.200:800 = 5,25 μέλη/νοικ.
1828-1830'’7 4.600 Στοιχεία της γαλλικής Expedition Scientifique.
1828-1830“ [4.012] Στοιχεία Καποδίστρια: 1.003 «οικογένειες» [νοικοκυριά]* 

καθιυς αναφέρεται 1 νοικ. = 4 μέλη.
1832'" 4.500 Αριθ. «οικογενειών» [νοικοκυριιυν]: 900* μέσο μέγεθος, 5 

μέλη/νοικ.
1834™ 5.000 Αριθ. «οικογενειών» [νοικοκυρκυν]: 935* μέσο μέγεθος, 

5,35 μέλη/νοικ.

61. G.A. Olivier, ό.π., σ. 155* S. Lazari, ό.π., σ. 34.
62. S. Lazari, ό.π., σ. 34.
63:Αυτ., σ. 34.
64. Journal of a Tour in the Levant by William Turner, Esq., τόμ. 3, Λονδίνο 1820, σ. 405* 

S. Lazari, ό.π., σ. 34.
65. ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, Διοικ. Επ., φάκ. 95, Κατάλογος των Τμημάτων των 

Νήσων τοϋ Αιγαίου Πελάγους- Μιχ. Σχινάς, Επιστολαί Ι.Α. Καποόίστρια, Κυβερνήτου της 
ΕλλΛδος, τόμ. 4, Αθήνησιν 1843, σ. 345* Ανδρ. Μάμουκας, Τα κατά την Αναγέννησιν της 
ΕλλΛδος, ήτοι Συλλογή των περί την Αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέ^ων πολιτευμάτων, 
Νόμων και άλλων επισήμων Πράξεων, από τον 1821 μέχρι τέλους 1832, τόμ. 11, Αθήνησιν 
1852, σ. 261 Αρχεία  της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832. Αι Εθνικοί Συνελεύσεις, τόμ. 2, 
Δ ' εν Αργεί Εθνική Συνέλευσις, Αθήναι 1973, σ. 248* Γ. Κατσοΰλης, Οικονομική ιστορία της 
ελληνικής Επαναστάσεως, τόμ. A ', Προεπαναστατικοί χρόνοι μέχρι του A ' εξωτερικού δα
νείου (1824), Αθήναι 1974, σ. 36* Γ. Κατσοΰλης — Μ. Νικολινάκος — Β. Φίλιας, Οικονομι
κή ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Από του 1453 μέχρι το 1830, τόμ. A ', Αθήνα 1985, σ. 108* 
Μιχ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή εξέλιξις της ΕλλΛδος 1821- 
1971, τόμ. A ', μέρος I ',  Αθήναι 1973, σ. 32* Τρυφ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 258.

66. Renseignements statistiques sur la Grece, Le Moniteur grec, 4 mars 1856 [ΓΑΚ, Συλ
λογή Βλαχογιάννη, Δ62]* K. Κόμης, Ιστορική δημογραφία του νεοελληνικού χώρου. Πηγές 
(19ος αιώνας), Ιοκίννινα 2002, σ. 95.

67. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 45* Χρ. Λούκος, Η αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη Ιω. 
Καποδίστρια 1828-1831, Αθήνα 1988, σ. 404.

68. Ελ. Μπελιά, «Στατιστικά του ελληνικού κράτους κατά το 1830», Μνημοσύνη, τόμ. 7 
(1978-1979), σ. 314-315, 319Άρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, σ. 305, 307, 310* Χρ. Λούκος, 
ό.π., σ. 404.

69. Renseignements statistiques* Κ. Κόμης, Ιστορική δημογραφία, σ. 95.
70. Εφημερίς της Κυβερνήσειυς, αριθ. 4, 26/2/1835, Διαίρεσις κατά δήμους τοϋ Νομοϋ 

των Κυκλάδων.
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1838” 4.562 Το τεκμήριο διαθέτει διάφορες αναντιστοιχίες ή υπολογιστικά σφάλ
ματα, τα οποία έχουμε βελτκύσει, κατά το δυνατόν. Αναλυτικά στοι
χεία: 1.177 «οικογένειες» [νοικοκυριά], δηλαδή μέσο μέγεθος 3,87 
μέλη/νοικ.* ενήλικες, 2.095 άρρενες και 2.423 θήλεις* παιδιά έως 18 
ετο)ν, 903 αγόρια και 973 κορίτσια* 139 άγαμοι νέοι (-ες) 18-25 ετών* 
σύνολο, 6.533 ψυχές (ενώ αναφέρονται 4.562) αλλά 7.602 δημότες.

1844” 5.072
1844” 5.075
1848” 5.360
1849” 5.422
1850” 5.441
1851” 5.506
1852” 5.564 Με βάση τον πίνακα των ΓΑΚ (Οθ. Αρχ., Υπ. Εσωτ., φάκ. 266) το συ

γκεκριμένο μέγεθος περιλαμβάνεται στους «στατιστικούς πίνακας». 
Στο ίδιο τεκμήριο, όμοκ, περιέχεται και άλλο μέγεθος: «Πληθυσμός 
κατά την ύπό τών έπιτροπών γενομένην καταγραφήν 5.259». Επι
πλέον, υπολογίζεται και η «μείιυσις» (διαφορά) ανάμεσα στα δυο με
γέθη: 305 ψυχές.

71.0  Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π., Πληθυσμός των κατοίκων τής Διοικήσεως Σύρου έν 
έτει 1838.

12. Πίναξ Χωρογραφικός της Ε?Λάόος Περιέχων τα Ονόματα, τας Αποστάσεις και τον 
Πληθυσμόν των Δήμων, Πόλεων, Κωμοπόλεων και Χωρίων υπό ί.Δ. Σταματάκη, εν Αθήναις 
1846, σ. 86· Τρΰφ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 258.

7 3 .1. Δε-Κιγάλλας, ό.π., σ. 82 [αντιγραφικό σφάλμα τον προηγ. μεγέθους].
74. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., τόμ. Α \  μέρος ΙΓ , Αθήναι 1974, σ. 8* Ελ. Γ. Σκιαδάς, Ιστο

ρικό διάγραμμα των δήμων της Ε)1άδος 1833-1912. Σχηματισμός - Σύσταω] - Εξέλιξη - Πλη
θυσμός - Εμβλήματα, Αθήνα 1994, σ. 436* Λ. Μπίστης, «Ο πληθυσμός των Κυκλάδων. Δη- 
μογραφική κίνησις μιας εκατονταετίας 1861-1961», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελε
τών, τόμ. 6 (1967), σ. 49* Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριΟ. 22, 5/8/1850, Πίναξ τοϋ πληθυ
σμού τού Κράτους των έτών 1848 καί 1849. συνταχθείς διά μέν τό 1848 έτος έπί τή βά
σει τών ύποβληθέντων παρά των Νομαρχών άπογραφικών πινάκων, διά δέ τό 1849 έπί 
τή βάσει τοϋ πληθυσμού τοϋ 1848 καί τή προσθαφαιρέσει τών κατά τό 1849 λαβουσών 
χώραν γεννήσεων καί όποβιώσεων.

75. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 8* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 436* Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 
ό.π.' ΓΑΚ. Συλλογή Βλαχογιάννη, Δ62, (έντυπος) Πίναξ τοϋ πληθυσμού τοϋ Κράτους τοϋ 
έτους 1850. συνταχθείς έπί τή βάσει τοϋ. διά τοϋ ύπ* άριθ. 22 φύλλου τής έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως τοϋ έτους 1850 δημοσιευθέντος πληθυσμού τοϋ 1849. καί τή προσθα- 
φαιρέσει τών κατά τό 1850, λαβουσών χώραν γεννήσεων καί άποβιώσεων.

76. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 8* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 436* ΓΑΚ. ό.π.
11. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 8* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 436.
78. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 17* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 436* Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 251 

και 151 αντιστοίχως* ΓΑΚ, Οθωνικό Αρχείο, Υπουργ. Εσωτερικών, φάκ. 266, Συγκριτικός
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1853” 5.218
185380 5.210 Αριθ. «οικογενειών» [νοικοκυράν]: 1.310* μέσο μέγεθος, 3,98 μέ- 

λη/νοικ.
1854" 5.017
1855" 5.090
1856" 4.642
1861" 4.606 Εκ τοπ οποίων 60 ετεροδημότες. Σύνθεση κατά φύλο: 2.098 άρρενες 

και 2.508 θήλεις. Με βάση το δημοτολόγιο (επίσης του 1861): 1.179 
νοικοκυριά, έκτων οποίων τα 162 οτψΑνω Μερά’ αριθ. ψύχουν 4.782.

1870" 4.163 Εκ των οποίων 3.147 στην ομώνυμη έδρα του δήμου και 1.016 στην εν- 
δοχώρα. Κατά τον Θεμ. Ιωαννίδη: 4.163 κάτοικοι αλλά 4.850 δημότες.

1879" 4.466 Η ομώνυμη προπεύουσα 3.374, Άνω Μερά 996, Μονή Τουρλιανής 44 
και 52 «Ναυτικοί άλιείας και άκτοπλοΐας». Σύνθεση κατά φύλο: 
2.034 άρρενες και 2.432 θήλεις.

1889" 4.525 Η ομοίνυμη προπεύουσα 3.382, Άνω Μερά-1.107, Μονή Τουρλιανής 21 
και Μονή Πα?,αιοκάστρου 15. Σύνθεση κατά φύλο: 2.046 άρρενες και 
2.479 θήλεις.

πίναξ τοϋ πληθυσμόν των δήμων κατά την στατιστικήν άπογραφήν τών κατοίκων καί 
κατά τάς συνεπείς τής ύπ’ άριθ. 64 έγκυκλίου τοϋ 1851 γενομένας καταγραφάς- Κ. Κό
μης, Ιστορική δημογραφία, σ. 81.

79. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 17* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 436* Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 49.
80. Renseignemenis statistiques* Κ. Κόμης, ό.π., σ. 95.
81. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 17* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 436.
82. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 17* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., ο. 436* Εφημερίζ της Κυβερνήσε- 

ως, αριθ. 53, 22/11/1858, Πίναξ τοϋ πληθυσμού τοϋ Κράτους το Ετος 1856.
83. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 26* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 436* Εφημερίζ της Κυβέρνησε- 

ως, ό.π.'Στατιστική της Ελλάδος, ό.π., σ. 22* Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 49.
84. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 35* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 436* Στατιστική της Ελλάδος, 

ό.π., σ. 15, 30* Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 49* Α. Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί 
Ελλάδος, εν Αθήναις 1867, ανατύπ. Καραβίας 1980, σ. 30* Πίναξ Χωρογραφικός της Ελλά
δος Περιέγων τα Ονόματα, τας Αποστάσεις και τον Πληθυσμόν των Δήμων, Πόλεων, Κωμο
πόλεων και Χωρίου υπό ί.Δ. Σταματάκη, εν Αθήναις 1863, σ. 96* Μ.Α. Stott, ό.π., σ. 30.

85. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 46* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 436* Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 49* 
Θεμ. Ιωαννίδης, Στατιστική του συνοικισμού και της ταχυδρομικής γραμμής της Ελλάδος, εν 
Πάτραις 1871, σ. 100.

86. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 86* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 436* Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 49* 
Μ.Β. Girard, La Grece en 1883, Παρίσι 1884, σ. 38.

87. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 152* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 436* Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 49* 
Ιο>. Νουχάκης, Νέος χωρογραφικός πίναξ συνταχθείς και εκδοθείς εγκρίσει του Υπουργείου 
των Στρατιωτικών, εν Αθήναις 1890, σ. 245* Υπουργείον Εσωτερικοί - Διεύθυνσις Δημο
σίας Οικονομίας και Στατιστικής, Στατιστική της Ελλάδος, Πληθυσμός. Απογραφή της 15-16 
Απριλίου 1889, Μέρος Δεύτερον, Πίνακες A ', εν Αθήναις 1890, σ 105.
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1896" 4.336 Στην απογραφή το σύνολο ανέρχεται σε 4.403, συμπεριλαμβανομέ
νου 67 κατοικούν της Δήλου. Κατά τα άλλα: ομώνυμη προπευουσα 
3.054,Λιμήν Μυκόνου 123.Αγγελικά  8, Λνω Μερά 1.039, Βρύση 16, 
Διακόφτι 77 και Κόρφος 19. Σύνθεση κατά φύλο: 1.999 άρρενες και 
2.404 θήλεις, σύνολο 4.403.

Π αρατηρείται ότι στα δεδομένα της οθωμανικής περιόδου δεσπόζουν 
(με δύο εξαιρέσεις) τα στρογγυλά μεγέθη, ένδειξη αναξιοπιστίας συνή
θω ς88 89. Κατά συνέπεια, είναι αδύνατον να αντιμετωπίσει κανείς με σοβαρό
τητα τις αλλεπάλληλες πληθυσμιακές αυξομειιυσεις, τις οποίες περιγρά
φ ο υ ν  πρόκειται, απλώς, γ ια  παρεπόμενο του είδους των πηγών (περιηγη
τικά κείμενα κ.ά.) α π ’ όπου αντλήθηκαν90. Α νάλογες αυξομειάίσεις εντοπί
ζονται επίσης στα ειδικά μεγέθη, τα αναφερόμενα στον καθολικό πληθυ
σμό, στοιχείο το οποίο υποδηλώνει ενδεχομένους συγκεκριμένες σκοπιμό
τητες, εκ μέρους των πληροφορητουν. Συνεπώς, ας επικεντρώσουμε την 
προσοχή μας στα δύο μη στρογγυλά μεγέθη, του 1750 και 1769: 3.429 και 
3.476 ψυχές αντιστοίχως. Π ρόκειται πιθανότατα για  τα πλέον αξιόπιστα 
στοιχεία της συγκεκριμένης περιόδου, προερχόμενα αμφότερα από οθω
μανικά φορολογικά κατάστιχα. Το γεγονός μάλιστα ότι τα μεγέθη τα οποία 
έπονται κινούνται εν γένει σε απολύτως διαφορετική κλίμακα επικυρώνει 
την υπόθεση περ ί αναξιοπιστίας των (λοιπών) πρώιμων στοιχείων.

Π αρά τις επιφυλάξεις, στον πίνακα απεικονίζεται μία αυξητική τάση, 
ιδιαιτέρως ευανάγνωστη από το 1673 και εξής. Η τάση αυτή φαίνεται να 
ενισχύεται στη διάρκεια  του 18ου αιώνα, έως το 1821. Ακόμη, τα δεδομένα 
μέχρι την Επανάσταση κάνουν λόγο περί ενός και μοναδικού οικισμού, 
χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται η ύπαρξη διάσπαρτων οικιών στην Άνω 
Μ ερά.

88. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 220* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 436· Ιω. Νουχάκης, Ελληνική 
Χωρογραφία, σ. 786* Τρύφ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 259* Ελλάς ήτοι ιστορική, γεωγραφική και 
τοπογραφική περιγραφή της Ελλάδος και οδηγός των τάξε ιδιωτών και περιηγητών κατά το 
γερμανικόν του Καρόλου Μπαίδεκερ, μετά χαρτών και πινάκων υπό Ευαγγελίδου και ΓΧ. 
Μανρογένους, Αθήναι 1901, σ. 563.

89. Κ. Κόμης, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης, σ. 79-80, 87-88, 162, 179-180* ο ίδιος, 
Δημογραφικές όψεις, σ. 71.

90. Κ. Κόμης, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης, σ. 162-170, 178-179* ο ίδιος, Ιστορι- 
κοδημογραφικά, σ. 118-119, 301-303* ο ίδιος, Δημογραφικές όψεις, σ. 57-59.
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Σε αντίθεση με τα δεδομένα της οθωμανικής περιόδου, μετά το 1821, 
και ειδικότερα από το 1838 και εξής, κυριαρχούν αναλογικώς τα μη στρογ
γυλά μεγέθη: σταδιακώς, μεταφερόμαστε από την εποχή των απλών εκτι
μήσεων σε αυτή των πραγματικών καταμετρήσεων91. Έ τσ ι, εδόί δηλώνεται 
πλέον με αξιοπιστία η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού, έως το 1852. Εν 
συνεχεία, τα δεδομένα αντιστρέφονται: αρκεί να σημειώσουμε ότι από 
5.564 ψυχές ο πληθυσμός κατήλθε στις 4.336 το 1896* προφανούς, πρόκειται 
για  παρεπόμενο της μετανάστευσης. Από έρευνα στα δημοτολόγια του Π ει
ραιά, με την ευκαιρία άλλων εργασιών92, διαπιστιυθηκε πως η μυκονιάτικη 
διασπορά συνέβαλε τα μέγιστα στην ενίσχυση του πληθυσμού της πόλης, 
κατά την εποχή αυτή. Εν τούτοις, το συγκεκριμένο θέμα θα αποτελούσε εν
δεχομένους αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης, με διαφορετική στο σύνολό της 
κατεύθυνση* οπότε, επικεντρωνόμαστε εκ νέου στα δεδομένα του πίνακα. 
Σε σχέση με τα προαναφερθέντα, η εξέλιξη της μετανάστευσης καταδει
κνύεται με τον πλέον σαφή τρόπο από την υπάρχουσα διάσταση ανάμεσα 
στον πραγματικό και στον νόμιμο (πολιτογραφημένο) πληθυσμό, με τον 
δεύτερο σαφώς μεγαλύτερο. Αυτό ανιχνεύεται στα μεγέθη των ετο5ν 1838 
και 1870. Πάντως, έχει ίσως κάποια σημασία να σημειώσουμε εν προκει- 
μένω ότι στη διάρκεια του επομένου αιόίνα, κα ι ιδιαίτερα από τη δεκαετία 
του 1950 και εξής, το φαινόμενο ακολούθησε αντίστροφη κατεύθυνση 
οφειλομένη προφανώς στην τουριστική ανάπτυξη της Μύκονού93.

Τέλος, στον πίνακα, απεικονίζεται η ποσοτική κυριαρχία του γυναικεί
ου έναντι του ανδρικού πληθυσμού, μαθηματική σχέση η οποία αποδίδεται 
στην απουσία των ανδριύν, εξαιτίας του ναυτικού επαγγέλματος. Η αριθ
μητική αυτή ανισότητα επικυροινεται και αποσαφηνίζεται στα δεδομένα

91. Γ. Σιάμπος, Δημογραφική εξέλιξις της νεωτέρας Ελλάδος (J821-J985), Αθήναι 1973, 
σ. 41-44, 57' Μ. Χουλιαράκης -  Ε. Μακρής -  Ε. Γριτσόπουλος -  Μ. Γκεβέτσης -  Α. Αγιο- 
πετρίτης, Στατιστικοί μελέται 1821-1971. Η Στατιστική κατά τα 150 έτη από της παλιγγενε
σίας της Ελ)Αδυς, Αθήναι 1972, σ. 19-24' Κ. Κόμης, Ιστορική δημογραφία, σ. 28 κ.ε.

92. Βλ. εδώ στο κείμενο IV, Πίν. 16 και Κ. Κόμης, «Σάμιοι εγκαταστημε^οι στον Πει
ραιά (1834-1912)», Πρακτικά Συμποσίου “Η Σάμος στα νεότερα χρόνια (17ος-20ός αιώ
νας) ", Παλαιό Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 20-21 Δεκ. 1999, 
επιμ. Μαν. Βουρλιώτης -  Αλεξ. Σφοίνη, Αθήνα 2002, σ. 143-149.

93. Γ. Γιαγκάκης, Νησιολόγιο, σ. 60' ο ίδιος, Δημογραφικά Κυκλάδων 1821-1971, Αθή
ναι 1978, σ. 63' ο ίδιος, Π?,ηθυσμιακή εξέλιξη του κυκλαδικού συμπλέγματος 1971-1981. 
Συμβολή στη σύγχρονη οικονομική ιστορία του Αρχιπελάγους του Αιγαίου, Ανάτυπο εκ της 
εφημερίδος «Κυκλαδικόν Φως», Αθήναι 1983, Πίν. 1. \\\υτ/0>7
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του 19ου αιώνα, ειδικότερα των ετών 1838,1861,1879,1889 και 1896. Εδώ, 
οφείλουμε να  σημειώσουμε πως ανάλογα στοιχεία εντοπίζονται επίσης και 
σε άλλες νησιωτικές περιοχές94. Εν αντιθέσει, όμως, με αυτά, οις γνωστόν, 
στις απογραφ ές του παρελθόντος κυριάρχησε το στοιχείο του αναλογικούς 
μικρότερου γυναικείου πληθυσμού. Ε ιδικότερα στον ελληνικό χώρο, οι 
απογραφ ές εξακολούθησαν να απεικονίζουν αυτή τη μαθηματική σχέση 
έως και το 1907, γ ια  λόγους τόσο υποκειμενικούς (στόχοι και αξιοπιστία 
της απογραφής, σκόπιμη υποκαταμέτρηση γυναικούν κ.ά.) όσο και αντικει
μενικούς (πληθυσμιακές μετακινήσεις κ.ά.). Εν συνεχεία, από την απογρα- 
φή του 1920 και εξής, το ανδρικό δυναμικό εμφανίζεται στις πραγματικές 
του διαστάσεις, μικρότερο του γυναικείου95. Εν κατακλείδι, τα απογραφι- 
κά παραδείγματα  με προέλευση τον νησιωτικό χώρο φαίνεται ότι ευρίσκο- 
νται γενικώ ς πλησιέστερα στην πραγματικότητα, για  λόγους, και πάλι, τό
σο υποκειμενικούς όσο και αντικειμενικούς. Πάντως, προκειμένου να οδη
γηθούμε πράγματι σε ασφαλή συμπεράσματα, είναι σκόπιμο να πολλαπλα- 
σιασθούν οι διερευνήσεις του είδους.

2. Τ ο  τ ε κ μ ή ρ ι ο  ( 1 8 2 6 )

Ο ι πολεμικές συγκρούσεις του 1821 ανέδειξαν ή δημιούργησαν γεγονό
τα και συμπεριφορές, όπως άλλες παράλληλες παραμέτρους και περαιτέ
ρω παρεπόμενα, τα οποία χαρακτήρισαν την ελληνική κοινωνία. Οι πλέον 
ορατές συνέπειες αφορούν, αναμφισβήτητα, στις ανθρώπινες απώλειες 
(230.000 ή, κα θ ’ υπερβολήν, 600.000 περίπου συνολικώς ψυχές)96 και στο 
κύμα προσφύγων, με κατεύθυνση σχετικώς ασφαλείς περιοχές97. Ο ι μεγα

94. Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραφικό, σ. 311-314.
95. Κ. Κόμης, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης, σ. 138-139* ο ίδιος, Ιστορικοόημο- 

γραφικά, σ. 129-130, 311-313, 318* ο ίδιος, Δ ημογραφικες όψεις, σ. 122-134.
96. Π.Κ. Ενεπεκίδης, «Τα θύματα του 1821 υπολογίζονται σε 600.000. Η κίνηση του ελ

ληνικού πληθυσμού από το 1834», εφημ. Η Καθημερινή, 17/4/1999, σ. 13* Εθνοφνλαξ, 
24/9/1876 [ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, Γ2Α]. Πβ. Γιώργος Μαργαρίτης, «1821. Ο θάνατος, 
το άλλο πρόσωπο της Λευτεριάς», Ο Πολίτης, τχ. 77(5), Μάρτιος 1987, σ. 60-62* Αριστ. 
Σταυρόπουλος, «Τα ανθρώπινα “παραλειπόμενα” της ναυμαχίας του Ναυαρίνου», εφημ. Η 
Καθημερινή, 12/12/1993* Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά, σ. 241* Γειυργιος Σιάμπος, Δη- 
μογραφική εξέλιξις της νεωτέρας Ελλάδος (1821-1985), Αθήναι 1973, σ. 18* Βασίλης Κρεμ- 
μυδάς. Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας (1700-1821), Αθήνα 1988, σ. 91.

97. Διάσπαρτες πληροφορίες περικλείονται σε ένα πλήθος βιβλιογραφικών τεκμηρίων 
(πβ. Κ. Κόμης, ό.π., σ. 241-242, υποσημ. 2). Η μοναδική μονογραφία επί του θέματος: Απ.

*1
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λύτερες προσφυγικές ομάδες προήλθαν, εξυπακούεται, από τόπους όπου η 
εξέγερση κατεστάλη βιαίως: Μ ικρασιάτες, Λήμνιοι, Θεσσαλοί, Μ ακεδό- 
νες, Ηπειρώτες, Χιώτες, Κρητικοί, Ψ αριανοί και Κασιώτες98. Σε αυτούς θα 
μπορούσε να προσθέσει κανείς κάποια  μικρότερα ή μεταγενέστερα σύνο
λα, μερικώς σχετικά ή και άσχετα με τις συγκυρίες (Σαμιώτες κ.ά.)99. Πα- 
ραλλήλως, άρρενες επήλυδες («πάροικοι» όπως αναφέρονται στις πηγές) 
διέτρεχαν την εμπόλεμη ζώνη, ενταγμένοι στα αντίπαλα στρατεύματα. Ε ί
ναι χαρακτηριστικό ότι σε κατάλογο φονευθέντων κατά την πολιορκία των 
Αθηνοιν, οι 211 επί συνόλου 485 (το 43,50%) προέρχονταν από άλλες π ε 
ριοχές (συμπεριλαμβανομένων των προσφυγικοίν)100. Εξάλλου, καθώς εί-

Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες και προσφυγικόν ζήτημα κατά την επανάστασιν του 1821. Ιστο
ρική μελέτη, εν Θεσσαλονίκη 1939.

98. Απ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 7-11, 21-25, 58-62· Κα>νσταντίνος Κιυσταβασίλης, Εγκα
ταστάσεις Ηπειρωτών και Θεσσαλών προσφύγων στο ελεύθερο κράτος 1832-1862, Πανεπ. 
Ιωαννίνό)ν, Διδ. διατριβή, Ιωάννινα 2002, κυρίως σ. 14-19* ΓΑΚ, Αρχ. Μαυροκορδάτου, 
φάκ. 14α, Κατάλογος των 'Οπλαρχηγών των ευρισκομένων εις τάς Νήσους Σκοπέλου, 
Σκιάθου καί Σκύρου· Γ. Χιονίδης, Οι “πάροικοι” της Σκοπέλου (1829) που κατάγονταν από 
τη Χαλκιδική, Ανάτυπον έκτου 31-32 τεύχους 1977 «Χρονικιύν Χαλκιδικής», Θεσσαλονίκη 
1978* Κ. Κιυνσταντινίδης, Η ληστεία και η πειρατεία στη Σκύρο, Σκιάθο και Σκόπελο κατά 
τη διάρκεια της επανάστασης του 1821 μέχρι και της αντιβασιλείας του Όθωνα. Ιστορική με
λέτη βασισμένη αποκλειστικά επί εγγράφου, τόμ. 1, Αθήνα 1988, σ. 39-41,49, 67-68* Δικ. Βα- 
γιακάκος, «Κρήτες πρόσφυγες εις την Πελοπόννησον επί Καποδίστρια», Μνημοσύνη, τόμ. 
1 (1967), σ. 41-70* Ιω. Ν. Φραγκούλας, Νοσταλ,γικός περίπατος στο νησί των δύο Αλεξάν
δρου τη Σκιάθο, Αθήνα 31999, σ. 77-78* Δ. Καρατζένης, Επανάστασις και καταστροφή Κα- 
)*αρρυτών-Συρράκου, Ιούλιος 1821. Πίνακες αγωνιστών, Ιωάννινα 1968, σ. 21-25, 36* Ν. Πα- 
νταζόπονλος, Αυτόχθονες και ετερόχθονες. Η πολιτικοκοινωνική διαμάχη στην επαναστατη- 
μένη Ελλάδα (1827-1829). Η περίπτωση της Σμύρνης, Νέα Σμύρνη 1986, διάσπαρτα στοι
χεία* Αννα Παναγιωταρέα, Όταν οι αστοί έγιναν πρόσφυγες, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 49-54* 
Θεόδ. Μπελίτσος, Η Λήμνος και τα χο)ριά της (Ιστορικές πληροφορίες), Αθήνα 1994, σ. 42- 
43* Κ. Νικόδημος, Υπόμνημα της νήσου Ψαρών, τόμ. 1, Αθήνησιν 1862, ανατύπ. Καραβίας 
1982, σ. 493, 508* Δ. Γρ. Σπανός, Η συμβολή των Ψαρών κατά το 1821, Αθήναι 1958, σ. 137- 
156* Ν.Γ. Μαυρής, Ιστορικόν Αρχείον Κάσου, τόμ. 1, Αθήναι 1938, σ. 70-107, 278-307* Γ.Ν. 
Μαυρής, Εν δάκρυ επί του τάφου λησμονηθέντων ηρο')ων ήτοι μνημόσυνον των Κασίων αγω
νιστούν. Τελεσθέν εν τη μητροπόλει Αθηνών τη 18 Ιουνίου 1889, εν ΑΟήναις 1889, κυρίως σ. 
23 κ.ε.* Γ. Φίνλεϋ, Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως, τόμ. Β ', Αθήνα 1973, σ. 49-55* Ιω. 
Βλαχογιάννης, λιακόν Αρχείον, κυρίως τόμ. 2, εν Αθήναις 1910, σ. 24-25, 34-38, 44-45, 66- 
67, 84-86, τόμ. 3, εν Αθήναις 1910, σ. 370-373,414-418 και τόμ. 4, εν Αθήναις 1910, σ. 74-78* 
Κ. Κόμης, ό.π., σ. 282-287.

99. Κ. Κόμης, ό.π., σ. 185-189, 209-240, 247-255.
100. Έκθεσις των ονομάτων των αποθανόντων εν τη πολιορκία των Αθηνών αγωνιζομέ-
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να ι γνωστό, το πολεμικό δυναμικό των προσφυγών (Σουλιώτες, Ψ αριανοί, 
Μ ικρασιάτες κ.ά.) εντάχθηκε τόσο στα επαναστατικά στρατεύματα όσο 
και στις πειρατικές (και εν γένει ληστρικές) ομάδες που δημιούργησε ή ενί- 
σχυσε ο πόλεμος101. Τέλος, σε παράλληλη τροχιά με τους παραπάνω, κά
ποιοι άλλοι εξακολούθησαν, απλώς, να μετακινούνται, ακολουθιύντας προ
γενέστερες πρακτικές, ανεξάρτητες ή εμμέσους μόνο συναφείς με τα πολε
μικά γεγονότα102.

Οι συνέπειες του ανωτέρω σχήματος, ιδιαιτέρως ευανάγνωστες κατά 
την καποδιστριακή περίοδο, ταξινομούνται ως ακολούθως: α) ερήμωση 
όσων από τις περ ιοχές υπέστησαν τη βία του πολέμου και, κυρίιυς, όπου οι 
επιζίόντες κάτοικοι υποχρειόθηκαν σε φυγή103* β) πληθυσμιακή πύκνωση 
άλλων περιοχιον, περισσότερο ασφαλών ή (εν συνεχεία) προνομιούχων 
από οικονομική άποψη104. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται δύο χαρακτη
ριστικοί οικονομικοκοινιονικοί και δημογραφικοί σχηματισμοί: αφενός πό
λεις όπως το Ναύπλιο, οι οποίες υποχιόρησαν κάτω από το βάρος της έκτα
κτης πληθυσμιακής εισροής105, και αφετέρου άλλες, όπως η εκ του μηδενός 
δημιουργηθείσα Ερμούπολη, με τη συνδρομή προσφυγικών πληθυσμών 
(κυρίως Χιωτών και Ψ αριανιόν)106.

νων εντός της πόλεως και τον φρουρίου, χ.τ.ε., χ.χ.ε., αντίτυπο στη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιω- 
αννίνων, βιβλιοθήκη Σπ. Λάμπρου (13.337).

101. Κ. Κιονσταντινίδης, ό.π., σ. 85. 97-98, 236-238, 357* Δέσπ. Θεμελή-Κατηφόρη. Η 
όίωξις της πειρατείας και το ΘαλάσσιονΔικαστήριον κατά την πρώτην καποόιστριακήν πε
ρίοδον 1828-1829; τόμ. Α ',  Η όίωξις της πειρατείας, εν Αθήναις 1973, σ. 2-9,22,113-115* Κ. 
Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 199-200, 242* ο ίδιος. Δημογραφ ικές όψεις τον ελληνικού 
νοικοκυριού. Δ ύο παραδείγματα από την Ήπειρο (18ος-19ος αιώνας), Ιωάννινα 2000, σ. 47.

102. Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 242.
\03.Αυτ., σ. 243.
104. Αντ., σ. 243.
105. Χρ. Ρεππας, «Γενική απογραφή του πληθυσμού του Ναυπλίου κατά το 1825», Μνη

μοσύνη, τόμ. 9 (1982-1984), σ. 269-270, 275, 280* Μάριο Καρδαμίτση-Αδάμη, «Πρόνοια, ο 
πρώτος προσφυγικός συνοικισμός της ελεύθερης Ελλάδας», Αρχαιολογία, τχ. 51, Ιουν. 1994, 
σ. 35-46· Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία τον Νέου Ελληνισμού, τόμ. 6, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 
886-889, 969.

106. Ανδρεας Δρακάκης, Ιστορία του οικισμού της Ερμούπολης (Σύρας), τόμ. Β ',  Η 
Ερμούπολις (1826-1829), Αθηναι 1983, διάσπαρτα στοιχεία* ο ίδιος, «Οι πρώτοι Χιώτες 
πρόσφυγες που καταφυγανε στη Συρα μετά την Επανάσταση του 1821», Συριανά Γράμμα
τα, τχ. 6, Απρ. 1989, σ. 103-114* Βασ. Καρδάσης, Σύρος. Σταυροδρόμι της Ανατολικής Με
σογείου (1832-1857), Αθήνα 1987, διάσπαρτα στοιχεία.
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Εδώ, αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι από τις αρχές ήδη 
της Επανάστασης, ένα μέρος των προσφύγων (κυρίως Μ ικρασιάτες, Χιώ- 
τες και Ηπειρώτες) κατευθύνθηκε προς την Τεργέστη, την Α γκόνα και τη 
Μασσαλία, ακολουθώντας τα εμπορικά δίκτυα και τους μεταναστευτικούς 
δρόμους του παρελθόντος. Ε ίναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως εξαιτίας του 
γεγονότος αυτού, οι Έ λληνες της Τεργέστης αυξήθηκαν από 1.500 περίπου 
το 1821 σε 3.200 το 1822-1823107. Πάντώς, η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην έκ
δοση σχετικής απαγόρευσης, εκ μέρους του Εκτελεστικού (3/8/1825)108. 
Ή δη , όμως, από το 1824 είχε εκδηλιυθεί παλιννοστησιακή τάση. Έ ν α  νέο 
ρεύμα επιστροφής θα εκδηλωθεί κατά το 1828' ειδικώς οι Χ ιώτες θα κα- 
τευθυνθούν προς την Ερμούπολη109.

Η διευθέτηση του ζητήματος των προσφύγων υπήρξε μία από τις σοβα
ρές υποχρεο5σεις της κυβέρνησης Καποδίστρια, η οποία, εν τούτοις, εξα ι
τίας των δυσμενιόν συγκυριών, περιορίσθηκε σε πειραματικές, ως επί το 
πλείστον, κινήσεις: κάποιες αποφάσεις για την ίδρυση προσφυγικών οικι
σμών (όπως η Π ρ ό ν ο ια  Ναυπλίου ή το Π ε τ α λ ίό ι Μεσσηνίας, αν και το τε
λευταίο σχηματίσθηκε τελικώς αργότερα, στην οθωνική περίοδο) και η 
απόπειρα ενσωμάτοοσης των ατάκτων στρατευμάτων υπήρξαν οι σημαντι
κότερες, χωρίς, ω σ χ ό ο ο , την απόλυτη επιτυχία110. Το πρόβλημα αντιμετωπί- 
σθηκε επί της ουσίας κατά την οθωνική περίοδο, από το 1834 και εξής. Συ
γκεκριμένα, περατόίθηκαν οι εργασίες στην Π ρόνοια111 112 και ο τ ο ν  Α δ ά μ α ν τ α  

Μήλου"2. Επίσης, δημιουργήθηκαν εξαρχής άλλοι οικισμοί, όπως τα Ν έ α

107. Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Η ελληνική παροικία της Τεργέστης (1751-1830), τόμ. 1, 
Αθήνα 1986, σ. 124, 346-347, 364. Πβ. Διήγησις των περί την εν Τεργέστη Ελληνικήν κοινό
τητα σπουδαιοτέρων συμβάντων, Τεργέστη 1882, σ. 28-30.

108. Ι.Μ. Χατζηφοπης, «Μέτρα συγκρατήσεως αναχωρήσειυν προς ξένες χάβρες», Ιστο
ρία Εικονογραφημένη, έτος Κ Γ ', τχ. 268, Οκτ. 1990, σ. 126-127.

109. Όλγα Κατσιαρδή-Hering, ό.π., σ. 364.
110. Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, ό.π., σ. 35-46· Δικ. Βαγιακάκος, «Το Πεταλίδι αποικία 

Μανιατίόν», Πρακτικά του A ' Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών (2-4 Δεκ. 1977), εν Αθή- 
ναις 1978, σ. 379-397· Στ. Παπαγεωργίου, Η στρατιωτική πολιτική του Καποδίστρια. Δομή, 
οργάνωση και λειτουργία του στρατού ξηράς της καποδιστριακής περιόδου, Αθήνα 1986, σ. 
38-41,51-105, 115-175, 179-197· Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 184-189.

111. Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, ό.π., σ. 35-46.
112. Emmanuel Manitaky, Apergu sur les progres materiels tie la Grece, Ιούλιος 21869, σ. 

17* Ζαφ. Βάος, «Κρήτες αγιυνισταί ιδρυταί του Αδάμαντος Μήλου», Επετηρίς Εταιρείας 
Κυκλαδικών Μελετούν, τόμ. 5 (1965-1966), εν Αθήναις 1966, σ. 163-272 και αυτοτελής βελ-
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Ψ α ρ ά  (Ε ρέτρια )113, η Ο θ ω ν ο ύ π ο λ η  (Κάρυστος)114, η Μ ε γ α λ ό π ο λ η  Αρκα
δ ία ς115, η Σ π ά ρ τ η ™  κα ι το Π ε τ α λ ίδ ι" 1. Ακόμη, συντελέσθηκαν εποικισμοί σε 
διάφορες περιοχές και πόλεις, που είχαν χάσει τον πληθυσμό τους εξαιτίας 
του πολέμου ή, απλώς, διέθεταν αμελητέο δημογραφικό κεφάλαιο: στην 
Α θήνα118, στον Π ειρ α ιά 119, στην Π άτρα120, στη (Νέα) Κόρινθο (μετά τον σει-

τιωμένη έκδοση, Κρήτες αγωνιστές ιδρυτές τον Αδάμαντα Μήλου. Νέα έκδοση εμπλουτι
σμένη, έκδ. Κοινότητας Αδάμαντα, Αθήνα 1993.

113. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθ. 33, 11/7/1836· ΓΑΚ, Οθωνικό Αρχείο, Υπουργ. 
Εσωτ., φάκ. 105, Einwandenmg der Ipsarioterr αντ., φάκ. 106, Περί συνοικισμού τών 
Ψαριανών* αυτ., φάκ. 267, διάσπαρτα γενικά στοιχεία για τους Ψαριανούς* Π.Α. Μίχος, 
«Νέα Ψαρά - Ερέτρια (Εύβοιας)», Αρχειον Ενβοϊκών Μελετών, τόμ. 3 (1954), Αθήναι 1955, 
σ. 137-144 και «Ο εποικισμός της Ερέτριας από τους Ψαριανούς», αυτ., τόμ. 6, Αθήναι 1959, 
σ. 262-278* Κ. Γουναρόπουλος, Ιστορία της νήσου Εύβοιας από αργαιοτάτων χρόνων μέχρι 
των καθ' ημάς, Θεσσαλονίκη 1930, σ. 104* Έκθεσις για τους Ψαριανούς (ΕνΑθήναις την 19 
Μαΐου 1866).

114. Ε. Manitaky, ό.π., σ. 16* Ευάγγελος Γλυκός, Η Καρνστία και η Σκόρος μέσα στο 
χρόνο. Γεωφυσική, Αρχαιολογική, Ιστορική, Οικονομική, Εκκλησιαστική και Αρχιτεκτονική 
παρουσίαση της επαρχίας Καρυστίας του νομού Εύβοιάς, Αθήνα 1998, σ. 86-88, 96-97, 226- 
229* Κ. Γουναρόπουλος, ό.π., σ. 99-100* Θ. Παπαμανώλης, Κάρυστος. Ραφήνα - Πεταλιοί - 
Μαρμάρι (Μετά σχεδιαγραμμάτων και φωτογραφιών), Αθήναι 1954, σ. 23-25* Κ. Κόμης, 
«Μικρονησιωτικά: το παράδειγμα των Πεταλίων», Δωδώνη, τόμ. ΚΖ' ,  τχ. 1 (1998), σ. 227.

115. Ε. Manitaky, ό.π., σ. 15* ΓΑΚ, Οθων. Αρχ., Υπουργ. Εσωτ., φάκ. 225.
116. Ν. Γεωργιάδης, «Ειδήσεις και πληροφορίες για τα ιστορικά δημόσια κτίρια και τις 

πλατείες της Σπάρτης, από τον προηγούμενο ακυνα μέχρι σήμερα», Επιστημονικό Συνέδριο 
"Νέες πόλεις πάνω σε παλιές. Το παράδειγμα της Σπάρτης", Σπάρτη 18-20/211994, Αθήνα 
2001, σ. 103-107* Ν. Ανδριοπης -  Β. Γεωργιάδης, «Τα περί την ανίδρυσιν της παλαιός Σπάρ
της: από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση», αντ., σ. 109-115* Ντίνα Ντουβη, «Το σχέδιο 
Stauffert για την Σπάρτη. Επιππόσεις στην ανάπτυξη και συγκρότηση τοι* αστικού χώρου», 
αντ., σ. 127-135* Γ. Γιαξόγλου, «Η πολεοδομική εξέλιξη της Σπάρτης 1834-1994», αντ., σ. 
137-147* Σπ. Αουκάτος, «Έ γγραφα ανακτίσεως της αρχαίας Σπάρτης επί Ιω. Καποδί- 
στρια», Πρακτικά τον A ' Συνεδρίου Αακωνικών Σπονδών, Σπάρτη - Γύθειον 7-11 Οκτ. 
1977, τχ. Α ',  ΑακωνικαίΣπουδαί, τόμ. 4 (1979), σ. 285-301* Χρυσ. Χρήστου, Σπάρτη. 150 
χρόνια από την ανιδρύω/ της, Σπάρτη 1984, σ. 9-10* Ηλ. Παπαθανασόπουλος, «Οι Μυ- 
στριώτες και η νέα Σπάρτη», Λ axaw *d, τχ. 99, Σεπτ.-Οκτ. 1980, σ. Ill* Ε. Manitaky, ό.π., 
σ. 15.

117. Ε. Manitaky, ό.π., σ. 16* ΓΑΚ, Οθων. Αρχ., Υπουργ. Εσωτ., φάκ. 270* Δ. Πιεράκος, 
Πεταλιδίον συνοικισμός, εν Πεταλιδίφ 1864* Δ. Βαγιακάκος, ό.π.

118. Κ. Μπίρης, Αι Αθήναι από τον 19ου εις τον 20όν αιώνα, Αθήνα 21995, σ. 21-26* I. 
Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, Αθήνα 21993, σ. 235-255.

119. ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, φάκ. 295, Αημόται τοϋ έν Π ειραιεϊ Χ ιακοϋ Δήμον 
και συντομευμένη (ελλιπής) έκδοση στο Ιω. Βλαχογιάννης, λ ια κ ό ν  Αρχειον, τόμ. 5, εν Αθή-

—>
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σμό του 1858)121, στην Ε ύβοια122 και στην Ελαφόνησο123, ενώ ειδικώς οι Σου
λιώτες οριστικοποίησαν τελικούς παλαιότερη εγκατάστασή τους, κατά κύ
ριο λόγο, στο Αγρίνιο και στη Ναύπακτο124. Κοντολογίς, οι πληθυσμιακές 
μετακινήσεις που είχαν ως αφετηρία την έναρξη της Επανάστασης σχετί
ζονται, εκ των πραγμάτων, με τη συγκρότηση και εξέλιξη του νεοελληνικού 
αστικού δικτύου. Πολύ περισσότερο μάλιστα, εάν λάβουμε υπόψη πως σε 
ένα επόμενο χρονικώς επίπεδο συνεχίσθηκε η έλευση νεήλυδων στις πό
λεις επί τη βάσει οικονομικών πλέον πλεονεκτημάτων. Σχετικώς, αρκεί να 
σημειώσουμε ότι ο δήμος Π ειραιά  παρουσίασε κάθετη πληθυσμιακή αύξη
ση, από 1.011 ψυχές το 1836 σε 10.963 το 1870125.

Εκτός των ανωτέρω, για  λόγους τόσο πολιτικούς όσο και οικονομικούς, 
σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιιόνα συνεχίσθηκε, στην Ελλάδα, η έλευση 
πληθυσμών από οθωμανικές (και διεκδικούμενες) περιοχές. Αναφέρουμε 
εν προποις τη συνεχή εισροή Κρητικών, ιδιαιτέρως κατά την Κρητική Επα-

—^
ναις 1910, σ. 268-271* Αλ. Φεράλδης, Το Βιβλίον Πρακτικών της επί τον συνοικισμού των 
Χίων Επιτροπής [Πειραιάς: 1836-1842], Αθήνα 1994* Β. Τσοκόπουλος, Πειραιάς, 1835- 
1870. Εισαγωγή στην ιστορία του ελληνικού Μάντσεστερ, Αθήνα 1984, σ. 41-43, 53-56* ο 
ίδιος, «Ο Πειραιάς του 19ου ακόνα ως προσφυγοΰπολη», Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. 
Οι πρυσφνγουπόλχις στην Ελλάδα. Επιστημονικό Συμπόσιο (11 και 12 Απρ. 1997), Αθήνα 
1999, σ. 182-183. Για τους απασχολούμενους στις βιομηχανίες του Πειραιά, αλλά κατά τον 
μεσοπόλεμο: Λήδα Παπαστεφανάκη, «Ανδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι...». Εργασία 
και τεχνολογία στην ελληνική κλωστοϋφαντουργία. Η Βιομηχανία Ρετσίνα στον Πειραιά 
(1872-1940), Διδ. διατριβή Πανεπ. Κρήτης, τόμ. Α \  Αθήνα 2ΘΘ2, σ. 182-242.

12Θ. Νίκος Μπακουνάκης, Πάτρα, 1828-1860. Μια ελληνική πρωτεύουσα στον 19ο αιώ
να, Αθήνα 1988, σ. 47-55.

121. Ε. Manitaky, ό.π., σ. 17.
122. Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά, σ. 2Θ9-24Θ.
123. ΓΑΚ, Οθων. Αρχ., Υπουργ. Εσωτ., φάκ. 27Θ, Colonisation derlnsel Elaphonisi.
124. Δ. Ζιυγράφος, Ιστορία ελλ.ηνικής Γεωργίας, τόμ. A -Β' [σε ενιαία μορφή], Αθήναι 

21976, σ. 540-550* Αγγελος Ν. Παπακιύστας, «Το δράμα του εκπατρισμού των Σουλιωτο>ν 
και μία ονομαστική κατάστασις των εγκατασταθέντων εξ αυτιύν εις Ναύπακτον», Ο Νέος 
Κουβαράς, έτος Β ',  Αθήναι 1962, σ. 114-122* Διον.Μιτάκης, «Εποικισμός Ηπειρωτιύν στο 
Βραχιυρι», Ηπειρωτική Εστία, τόμ. Λ Ζ ' (1988), σ. 161-172, 318-329, 468-480 και τόμ. ΛΘ ' 
(1990), σ. 289-309* ο ίδιος, «Εποίκηση Ηπειρωτιυν στην Αιτωλία», Ναυπακτιακά, τόμ. 4 
(1988-1989), κυρίως σ. 128-155, 165-166* Κ. Κόμης, Δημογραφικές όψεις του ελληνικού νοι
κοκυριού, σ. 47-72* Κ. Κωσταβασίλης, ό.π., σ. 59 κ.ε.

125. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., τόμ. Α ',  μέρος ΙΓ , σ. 50, 109, 175* Ελ, Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 
104-105.
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νάσταση του 1866-1869126. Ακόμη, ορισμένες συνοριακές ελληνικές πόλεις, 
όπως η Λαμία, με ευνόητα συγκριτικά πλεονεκτήματα, εξελίχθηκαν σε πό
λους έλξης γειτονικών, κατά βάσιν, πληθυσμιυν της οθοομανικής ενδοχίό- 
ρα ς127. Α πό την άλλη πλευρά, μετά το 1881, ένα κύμα νεήλυδιυν εγκαταστά
θηκε στα εύφορα εδάφη της νεοπροσαρτηθείσης Θεσσαλίας, με προέλευ
ση την ορεινή κυρίως ζώνη της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας αλλά 
και της οθωμανικής (τότε) Η πείρου128.

Έ χο ντα ς αποκομίσει μία συνολική εικόνα επί του θέματος, για  τη συ
νέχεια  εξειδικεύουμε το ενδιαφέρον μας στη Μύκονο. Καθώς γνωρίζουμε, 
από την έναρξη ήδη της Επανάστασης κατέφυγαν στο νησί ουκ ολίγοι πρό
σφυγες (κυρίως Μ ικρασιάτες, Χιώτες και Ψ αριανοί), πολλοί από τους 
οποίους αναγκάσθηκαν να μετοικήσουν εκεί μετά την εμφάνιση πανώλης 
(το 1823) στη γειτονική Τ ήνο129. Η εισροή προσφύγων συνεχίσθηκε και

126. Ι.Μ. Χατζηφώτης, «Κρητικοί πρόσφυγες στην Αθήνα του 1842», Ιστορία Εικονο- 
γραφημένη, έτος ΙΕ ' ,  τχ. 178, Απρ. 1983, σ. 121-123* Γ. Μοσχόπουλος, «Υποδοχή και περί
θαλψη Κρητοόν προσφυγών στην Κεφαλονιά (1867-1869) και η γενικότερη απήχηση του 
κρητικου αγιυνα», Ροδωνιά, Τιμή στον Μ.I. Μανούσακα, τόμ. 2, Ρέθυμνο 1994, σ. 331-338* 
Κ. Παπαδάκης, «Το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου και η Επανάσταση των Κρητικίύν 1866- 
1869», Συρίανά Γράμματα, τχ. 4, Οκτ. 1988, σ. 368-373* Απόστ. Αθαν. Παινεσάκης, Οικογέ- 
νειαι Κρητων αγωνιστών εις Πόρον-Τροιζηνίας κατά την Επανάστασιν του 1866-69 (Άγ\'ω- 
στα στοιχεία), Αθήναι 1974.

127. Δημ. Νάτσιος, «Ηπειρώται αποκτήσαντες ελληνικήν ιθαγένειαν εις την Λαμίαν 
1850-1859 (Εξ αγνώστου και ανεκδότου χειρογράφου)», Ηπειρωτική Εστία, έτος Κ ΣΤ', τχ. 
297-298, Ιαν.-Φεβρ. 1977, σ. 1-12. Η πηγή, την οποία αποδελτιιυνει ο συγγραφέας, αποκει- 
μένη στο Ιστορικό Αρχείο Λαμίας (ΓΑΚ-ΑΝΦ), περιέχει επίσης, καθώς διαπιστώσαμε επι- 
τοπίως, ουκ ολίγους Θεσσαλους και κάποιους Μικρασιάτες οι οποίοι ομοίως απέκτησαν 
την ελληνική ιθαγένεια στη Λαμία, κατά το διάστημα 185Θ-1859. Βλέπε επίσης: Βαρβάρα 
Δημ. Νάτσιου, «Εγκαταστάσεις ομογενών μας στην ακριτική Λαμία (1833-1881)», Φθιωτι- 
κά Χρονικά, τόμ. 21 (2000), σ. 61-65.

128. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, «Πελοποννήσιοι στην περιοχή της Λάρισας με
τά την προσάρτηση της Θεσσαλίας (1881) (Συμβολή στην έρευνα του εποικισμού του πεδι
νού θεσσαλικού χιόρου)», Πρακτικά τον Γ ’ Διεθνούς Συνεδρίου Γϊελοποννησιακών Σπον
δών, Καλαμάτα 8-15 Σεπτ. 1985, τόμ. 3 (Αθήναι 1987-1988), σ. 491-518* Μιχ. Λαφαζάνης, 
«Η εγκατάσταση Ηπειριυτών από τα χωριά της Κόνιτσας στο θεσσαλικό Καζακλάρ (Αμπε
λώνας) μετά το 1881», Εισηγήσεις στο A ' Επιστημονικό Συμπόσιο “Η επαρχία Κόνιτσας στο 
χώρο και στο χρόνο”, Κόνιτσα 12-14/5/1995, Κόνιτσα 1996, σ. 345-350.

129. Απ. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες, σ. 50-51, 55, 62, 67-68, 84* Α. Δρακάκης, Ιστορία, 
τόμ. Α ',  Αθήναι 1979, σ. 179 και τόμ. Β ' , Αθήναι 1983, σ. 150* Τιμολέων Αμπελός, Ιστορία 
της νήσου Σύρου. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, Ερμούπολις 1874,

4 £
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στην καποδιστριακή περίοδο, οπότε, το 1828 συγκεκριμένα, έλαβε χώρα η 
πρώτη επίσημη καταγραφή ειδικώ ςτω ν Χιωτών130. Κατεγράφησαν 822 άτο
μα (358 άρρενες και 464 θήλεις), αν και, καθώς αναφέρεται, στην πραγμα
τικότητα υπερέβαιναν πιθανώς τα 1.500. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να 
επισημάνουμε ίσως την ποσοτική κυριαρχία του γυναικείου φύλου (κατά 
12,9%), δεδομένο το οποίο χαρακτηρίζει εν γένει τους προσφυγικούς πλη- 
θυσμούς131. Πάντως, τα συγκεκριμένα μεγέθη παρουσίασαν εν συνεχεία 
μείωση, δεδομένου ότι ακολούθησε περαιτέρω  μετακίνηση, προς την ίδια 
τη Χίο και την Ερμούπολη132. Εξάλλου, στην τελευταία κατέληξαν και άλ
λοι πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν αρχικοκ καταφύγει στη Μύκονο ή αλλού133.

Το τεκμήριο που μας απασχολεί εδιυ, χρονολογούμενο στο 1826, περ ιέ
χει «απαντας τούς παροικοϋντας ξένους» της Μ ύκονού134. Αναλυτικότερα, 
αναφέρονται οι άρρενες, άγαμοι ή έγγαμοι, αρχηγοί νοικοκυριών. Α που
σιάζει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με το μέγεθος τιυν νοικοκυριών, ενώ 
το γυναικείο δυναμικό απεικονίζεται μόνο ιος υπόθεση. Στο τεκμήριο πε
ρικλείονται 47 νοικοκυριά (μονομελή ή με περισσότερα μέλη), αλλά σε δύο 
εξ αυτιυν ανιχνεύεται συγκυριακή συγκατοίκηση με άλλο* επομένως, στην 
πραγματικότητα, πρόκειται για  49 μονομελείς ή πυρηνικές οικιακές ομά
δες. Σε κάθε περίπτωση, εκτός του ονοματεπωνύμου και της οικογενειακής 
κατάστασης, μνημονεύεται επίσης ο τόπος καταγωγής, το επάγγελμα του 
επικεφαλής ανδρός και η θέση εγκατάστασης. Ως προς την τελευταία, 
εντοπίζονται εγκαταστάσεις σε δέκα «σειρές» (συνοικίες) της πόλης: "Ay.

ανατύπ. Ερμούπολη 1997, σ. 496-497* Cion Stephanos, «La Grece au point de vue naturel, 
ethnologique, anthropologique, demographique et medical». Extrait de Dictionnaire Ency- 
clopidique des Sciences Medicates, Παρίσι 1884, σ. 510.

130. Στ. Μάνεσης, «Χιοπες πρόσφυγες στη Μύκονο», εφημ. Νέα Μύκονος, έτος Ιον, 
αριθ. 3, Μάιος 1948, σ. 3-4 και αριϋ. 4, Ιούνιος 1948, σ. 2 και έτος 30όν, αριΟ. 360, Φεβρ. 
1978, σ. 2 και αριθ. 361, Μάρτ. 1978, σ. 2, 5 και αριθ. 362, Απρ. 1978, σ. 4* ο ίδιος, «Χιοπες 
και Ψαριανοί πρόσφυγες στη Μύκονο», Κυκλαδικά, τόμ. Α ',  τχ. 2, Μάρτ.-Απρ. 1956, σ. 90- 
94.

131. Ύπατη Αρμοστεία τιυν Ηνοηιένων ΕΟνοίν για τους Πρόσφυγες, Οι πρόσφυγες του 
κόσμου 1997-1998, Αθήνα 1998, σ. 86.

132. Στ. Μάνεσης, ό.π., εφημ. Νέα Μύκονος, αριθ. 5, Ιούν. 1948, σ. 2 και Κυκλαδικά, τόμ. 
Α ' , τχ .  1, σ. 91, 93.

133. Α. Δρακάκης, ό.π., τόμ. Α ',  σ. 179 και τόμ. Β ',  σ. 150. Πβ. εδώ στο κείμενο III, 
κεφ. 2.

134. ΓΑΚ, χφ. 225. Το τεκμήριο δημοσιεύεται εδώ στο Παράρτημα.



172
ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ]

11. Η πρώτη σελίδα του τεκμηρίου (ΓΑΚ, χφ. 225)

* !
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'Αντώ νιος, "Α γ ια  τω ν Α γ ίω ν , Α γ . Κ υριακή, τοϋ Α άσκαρη, Α ίγ ια λό ς , 
Α γ . Τριάδα, Ν έο  Π ηγάδι, Π α να γία  τοϋ  Κ α μ πούρη , Α γ .  Ύ π α κ ο ή  και Κ ά 
στρο. Στις περισσότερες, όμως, των περιπτιοσεων, η θέση ορίζεται με βάση 
την οικία διαμονής ή κάποια  άλλη γειτονική: ε ις  το ν  ο ίκ ο ν  τής Α νέζα ς  
Κ α ρύδενα ς , ε ις  το Μ α γα ζ ε ίο ν  τοϋ  Ίω (ά ν)νου  Α ά μ πη  κάτω θεν  κ.ά. Εκτός 
των ανοπέρω, αναφέρετα ι κατά περίπτωση ο εγγυητής («άσφαλής τής δ ια
γωγής των»), άτομο προερχόμενο από τους γηγενείς κατοίκους της Μ ύκο
νού. Έ να ντ ι της α δείας παραμονής, οι επήλυδες, καθιός σημειώνεται, κα
τέβαλαν το ποσό των 10 παράδυ:>ν. Η συγκεκριμένη πρακτική, θα πρέπει να 
τονισθεί, παραπέμπει σε μία πανομοιότυπη διαδικασία, την οποία εφήρμο- 
σε αργότερα ο Έ κτα κτος Επίτροπος Ανατολικών Σποράδιον (Σάμος, Κά
λυμνος, Λέρος, Πάτμος, Ικαρία) Ιωάννης Κωλέττης· με τη διαφορά ότι στη 
συγκεκριμένη περίπτωση απαιτούνταν δυο εγγυητές («δύο πολίτας ή έκ 
των κτηματιών, ή έκ τω ν έμπορων»), ενώ  το καταβαλλόμενο ποσό για 
εξάμηνη παραμονή ανερχόταν σε «1/2 τοϋ δίστηλου»13'.

Δ ιερευνώντας τα ονοματικά δεδομένα που αντιστοιχούν στους επήλυ
δες, ανιχνεύονται δύο περιπτώ σεις πατριδωνυμικών: Χ α ρίτω ν Ζ α γο ρ α ϊο ς  
και Γεώ ργιος Κ αρυστινός. Το πιθανότερο είναι πως το επώνυμο συμπίπτει 
με την πραγματική καταγωγή, εφόσον δεν δηλώνεται κάτι άλλο επί του θέ
ματος. Επιπλέον, εντοπίζονται τρεις ακόμη ονοματικές διαμορφώσεις, πα
νομοιότυπες αλλά και περισσότερο σύνθετες: Α ημήτριος Έ λευθέρη, Μ η- 
κω νιάτον, Κ ω νστ. Κ ρ η τ ικ ό ς , Κ υδ ω νιεύς  (Αϊβαλιώτης) και Π έτρος Κρητι
κός, Ψ αριανός. Π ροφανώ ς, ο συνδυασμός των δύο σημαινόντων (επώνυμο 
- τόπος καταγωγής) περ ιγράφ ει ακολουθία μετακινήσεων. Στην πριότη, 
όμως, ειδικώς περίπτωση, όπου δηλιονεται η απώτερη καταγωγή από την 
ίδια τη Μύκονο, επιπροσθέτους, καταδεικνύεται (εν γένει) ότι η επιλογή 
του τόπου εγκατάστασης δεν ήταν πάντοτε τυχαία, αλλά, ενίοτε, υπάκουε 
σε παλαιότερες συνάφειες και ανταλλαγές ανάμεσα στους δύο τόπους (τε
λικής προέλευσης - εγκατάστασης)135 136.

Στο σημείο αυτό μετατοπιζόμαστε σε μία άλλου τύπου ανάγνωση, με κύ
ριο άξονα τη στατιστική αξιοποίηση των δεδομένων. Το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας απεικονίζεται στους επόμενους πίνακες.

135. ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, φάκ. 279, έγγρ. 117 [Ιωάννης Κωλέττης, Έ ν Βαθεΐ 
Σάμου, τή 8 Δεκεμβρίου 1828). Ανάλογη πολιτική ακολούθησε και ο Βιάρος Καποδίστριας, 
στις Δυτικές Σποράδες [ΓΕΕ, έτος Γ  (1828), αριθ. 45, σ. 187).

136. Έ να  ανάλογο παράδειγμα, επί του θέματος: Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά, σ. 
251-258.
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Εν πρώτοις, με βάση τον τόπο καταγωγής, δεσπόζει αριθμητικούς η ευ- 
ρεία  ομάδα καταγόμενων από το ανατολικό Α ρχιπέλαγος, τη Μ ικρά Ασία 
και τη Θράκη (37:49 = 75,51%), περιοχές οι οποίες συνδέθηκαν, ως γνω
στόν, με τα  πολεμικά γεγονότα της Επανάστασης. Δεν είναι δε τυχαίο πως 
σε επίπεδο υποσυνόλου, ειδικώς και γενικώς, η μεγαλύτερη συχνότητα 
αντιστοιχεί στους Χ ιώτες (12:37 =  32,43% και επί του γενικού συνόλου 
12:49 =  24,49%). Υ πάρχουν, ωστόσο, κάποιοι άλλοι τόποι καταγωγής (Κ ύ 

π ρ ο ς , Ζ ά κ υ ν θ ο ς , Κ ά ρ υ σ τ ο ς ), οι οποίοι, παρά την ασήμαντη συχνότητα (από
1), επιτρέπουν διαφορετικούς συσχετισμούς, οικονομικού κυρίως τύπου. 
Σχετικώς, τα αντίστοιχα επαγγέλματα (δύο έμποροι και ένας βαφέας) οδη
γούν στην υπόθεση ότι πρόκειται για  μετακινήσεις ανεξάρτητες από τα πο
λεμικά συμβάντα.

Με την τελευταία  επισήμανση έχουμε ήδη διεισδύσει στην επαγγελμα
τική σύνθεση, παράγοντα  στον οποίο αρμόζει εκτενέστερη μνεία. Κατ’ α ρ 
χήν, παρατηρούμε ότι σε επίπεδο γενικού συνόλου δεσπόζουν αριθμητικώς 
οι ναυτικοί και οι έμποροι (16:49 = 32,65% και 11:49 =  22,45% αντιστοί- 
χως). Ιδιαιτέρω ς μάλιστα οος προς την πρώτη κατηγορία, αξίζει να τονισθεί 
η σημαντική συμμετοχή των Χιωτών (9:16 =  56,25%). Ό σ ον  αφορά, όμως, 
στην άλλη κατηγορία, αυτή των εμπόρων, τα πράγματα είναι περισσότερο 
σύνθετα: η μεγαλύτερη επιμέρους συχνότητα εντοπίζεται στους καταγομέ- 
νους από το Α ϊβαλί (Κ υ ό ω ν ία ι)  [3:11 =  27,27%], αν και οι Θεσσαλοί, επ ί
σης, διαθέτουν κάποια  άξια  λόγου παρουσία (Ζ αγορά  - Αμπελάκια, από 
2:11 =  18,18%). Ως προς το πρώτο σκέλος, ας υπενθυμίσουμε εδώ την 
εγκατάσταση Μ ικρασιατών, στο νησί, από την οθωμανική ήδη εποχή, στον 
βαθμό, βέβαια, όπου αυτό τεκμηριώνεται όντως από τα ονοματικά στοιχεία 
τα οποία  διερευνήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Συνεπώς, η συγκεκρι
μένη εγκατάσταση συνδέεται ενδεχομένως και με τις παλαιότερες ανταλ
λαγές, ανάμεσα στις δύο περιοχές. Αναφορικώς με το άλλο σκέλος, των 
Θεσσαλών, οι δύο υφαντουργοί του πληθυσμιακού συνόλου κατάγονταν 
από τα Αμπελάκια* πρόκειται μάλιστα γ ια  δύο αδελφούς τού ενός εκ των 
δύο εμπόρων με την ίδια  καταγωγή (αριθ. 36-38). Κατόπιν τούτου, η συ
γκεκριμένη εγκατάσταση σχετίζεται ενδεχομένως με τη νηματουργία, δρα
στηριότητα αναπτυγμένη στη Μ ύκονο141, γνωστού όντος (παραλλήλους) ότι 
με την ουσιαστική παρακμή του συνεταιρισμού, το 1818, οι Αμπελακιώτες 
διεσπάρησαν σε διάφ ορα σημεία, μεταξύ των οποίων το Α ρχιπέλαγος και

141. Β. Κρεμμυδάς, Εμπορικές πρακτικές, σ. 72, 76-77,118.
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η Σμύρνη142. Εξάλλου, στην περίοδο ακόμη του συνεταιρισμού, οι ίδιοι δια
τηρούσαν στενούς οικονομικούς δεσμούς με την Ανατολή, εφόσον εισήγα- 
γαν ριζάρι αλλά και βαμβάκι (ή νήματα) από την περιοχή της Σμύρνης, 
όπου εν συνεχεία διοχέτευαν έτοιμα προϊόντα143. Ανάλογη υπήρξε και η 
δραστηριότητα των Ζαγοραίων, οι οποίοι, πάντως, εξαιτίας της σημαντικής 
εμπορικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας, παρουσίασαν μεγαλύτερη δια- 
σπορά144 145. Π αρ’ όλα αυτά, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν αποκλείεται 
να συνδέονται, έστω μερικώς και εμμέσως, με την ήττα της θεσσαλικής 
επανάστασης, η οποία οδήγησε τον πληθυσμό στη μαζική φυγή143.

Συνεχίζουμε με έναν άλλου τύπου πίνακα, διερευνώντας την ενδεχόμε
νη σχέση οικογενειακής κατάστασης - επαγγέλματος. Ωστόσο, το συγκε
κριμένο πληθυσμιακό δείγμα είναι τυχαίο, πράγμα το οποίο δυσχεραίνει 
την άντληση ασφαλών συμπερασμάτων. Επιπλέον, η έλλειψη ηλικιακών 
στοιχείων αποτελεί μία ακόμη αρνητική παράμετρο. Υπό αυτές τις προϋ
ποθέσεις, ας στρέψουμε την προσοχή μας, έστω με επιφυλάξεις, στα δια
θέσιμα δεδομένα.

142. Ιολ Αν. Λεονάρδος, Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία, Λάρισα 1992, σ. 105' 
Γιάννης Κορδάτος, V  Αμπελάκια κ ι’ ο μύθος για το συνεταιρισμό τους, Αθήνα 41973, σ. 105- 
106, 132' Ηλ. Νικολόπουλος, Κοινωνικοοικονομικές δομές και πολιτικοί θεσμοί στην Τουρ
κοκρατία. Τα θεσσαλικά Αμπελάκια (1770-1820), Αθήνα 1988, σ. 257.

143. Φελίξ Μποίζουρ, Πίνακας του εμπορίου της Ελλάδος στην Τουρκοκρατία (1787- 
1797), Αθήνα 1974, σ. 140, 144,151 · Δ. Φιλιππίδης -  Γρ. Κωνσταντάς, ό.π., σ. 193' Περιήγη- 
σις ή Τοπογραφία της Θεσσαλικής Μαγνησίας και της μεν Θεσσαλίας εν επιτομή της δε Μα
γνησίας εν εκτάσει συγγραφείσα υπό Νικολάου I. Μάγνητος, εν Αθήναις 1860, ανατύπ. Κα- 
ραβίας 1985, σ. 85, 97' Ιω. Αν. Λεονάρδος, ό.π., σ. 105' Νικ. Γεωργιάδης, Θεσσαλία, εν Βά
λω 1894, ανατύπ. Λάρισα 1995, σ. 135' Γ. Κορδάτος, V  Αμπελάκια, σ. 42-43, 45, 49' Ηλ. Νι- 
κολόπουλος, ό.π., σ. 162, 166, 241, 245' Αάζ. Αρσενίου, Η Θεσσαλία στην Τουρκοκρατία, 
Αθήνα 1984, σ. 84, 88.

144. Φ. Μπιυζούρ, ό.π., σ. 25,134,151,165' Δ. Φιλιππίδης -  Γρ. Κωνσταντάς, ό.π., σ. 189* 
Ν.Ι. Μάγνης, ό.π., σ. 84* Ιω. Αν. Λεονάρδος, ό.π., σ. 90' Ν. Γειυργιάδης, ό.π., σ. 140' Βαγ
γέλης Σκουβαράς — Κίτσος Μακρής, Αρχαιολογικός και Ιστορικός οδηγός Θεσσαλίας, Βό
λος 1998, σ. 48' Γ. Κορδάτος, ό.π., σ. 42' ο ίδιος, Η επανάσταση της Θεσσαλομαγνησίας το 
1821, Αθήνα 1974, σ. 40, 43-44' Γ. Θωμάς, Η ανέκδοτη Χωρογραφία της ανατ. Θεσσαλίας 
από το Γρηγόριο Κωνσταντά. Ένα χειρόγραφο του 1838, Βόλος 1991, σ. 60' Ηλ. Νικολό- 
πουλος, ό.π., σ. 147.

145. Βαγγέλης Σκουβαράς, Από το λειμώνα της παράδοσης. Πηλωρείτικα, τόμ. 1, Αθή
να 1981, σ. 189' Δημ. Κ. Τσοποτός, Ιστορία του Βόλου, Βόλος 1991, σ. 202-229' Γ. Κορδάτος, 
Η Επανάσταση, σ. 149, 160' Αάζ. Αρσενίου, ό.π., σ. 303, 309-311, 323-349.
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Πι'ν. 5. Ε π ή λ ν ό ε ς  Μ ύ κ ο ν ο ν  (1 8 2 6 ):  

ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  μ ε  β ά σ η  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α

Επαγγέλματα Αριθ. εγγάμων Αριθ. αγάμων Σύνολο

Ναυτικοί 12 4 16
Καφετζήδες — 2 2
Αλιείς — 1 1
Έμποροι 8 Μ 6 3 11
Αρτοποιοί 2'<7 4 6
Ταβερνιάρηδες 2,4> — 2
Τεχνίτες κοπής καπνού — 1 1
Βαφείς 1 — 1
Πελεκάνοι 1 — 1
Μπακάληδες — 1 1
Υφαντουργοί — 2 2
Ράπτες 1 — 1
Υποδηματοποιοί 2 1 3
Αεργοι — 1 1

Σύνολο 29 20 49

Κ ατ’ αρχήν, σε επίπεδο συνόλου απεικονίζεται περίπου ισότιμη συμμε
τοχή εγγάμων-αγάμων (29:49 = 59,18% και 20:49 =  40,82% αντιστοίχως)* 
η σχετικώς σημαντική αναλογία των αγάμων παραπέμπει, ως συνήθως, σε 
οικονομικού τύπου εγκαταστάσεις’49. Ε ιδικώς στην κατηγορία των ναυτι
κών, δεσπόζουν κυριολεκτικούς οι έγγαμοι (12:16 =  75%), αν και, παραλ
λήλους, η αναλογία  των αγάμων δεν είναι αμελητέα (4:16 = 25%). Πανο
μοιότυπη σύνθεση εντοπίζεται στην κατηγορία των εμπόρων (8:11 = 
72,73% και 3:11 =  27,27%). Εν τούτοις, στην τελευταία περίπτωση αξίζει 
μάλλον να  τονισθεί ιδιαιτέρως η θεσσαλική καταγωγή των τριών αγάμων: 
Χ (α)τ(ζη) Ν ικόλαος Ίω. Ν ίκον , Ζ α γο ρα ίο ς · Ν ικόλαος Θωμάς, Ά μπελα-  
κιώ της  και Δ ημήτρ ιος πα π α  Ε νθυμίου , Ά μ π ελα κ ιώ της  (αριθ. 16,36,39). 146 147 148 149

146. Ο Γεώργιος Ελευθερίου (αριθ. 26) αναφέρεται και ως «Γούναρης».
147. Ο ’Ιωάννης Βαμβακάς (αριθ. 14) αναφέρεται και ως «ήμεροκαματιστής».
148. Πρόκειται για την συγκατοίκηση του Μιχαήλ Μαμάδη, Χίου με τον γαμβρό του 

Σακιζλόγλου Καλλιπολίτη (αριθ. 20).
149. Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά , σ. 221-222. Πβ. Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και 

αναπαραγω γή. Ο κοινω νικός ρόλος τω ν εκπαιδευτικώ ν μηχανισμώ ν στην Ελλάδα (1830- 
1922), Αθήνα 1977, σ. 125-126.



ΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ 179

Συνεπούς, ενισχΰεται η προηγούμενη υπόθεση, ότι η θεσσαλική εγκατάστα
ση συνδέεται πιθανότατα με την επαγγελματική δραστηριότητα των συγκε
κ ρ ιμ ένο ι προσούπο:>ν. Ανάλογοι συσχετισμοί επιτρέπονται στην περίππυση 
των υφαντουργιών, όπου αμφότεροι καταγράφονται, επίσης, ως άγαμοι 
[ Ι ω ά ν ν η ς  και Δ η μ η τ ρ ιο ς  Θ ω μ ά ς , Ά μ π ε λ α κ ιώ τ η (ε ) ς · αριθ. 37-38]. Τέλος, 
στη μοναδική, έστο), περίπτωση «άεργου» αναδεικνύεται εναργέστερα η 
συνάφεια της οικογενειακής με την επαγγελματική κατάσταση, δεδομένου 
ότι πρόκειται γ ια  άγαμο, ως ήταν εν πολλοίς αναμενόμενο (Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Ρ ω σ -  

σ ό κ ο υ λ ο ς , Σ μ ν ρ ν α ϊο ς · αριθ. 13). Π αρ’ όλα αυτά, οι ανωτέρω παρατηρή
σεις και υποθέσεις είναι αδύνατον να επικυρωθούν ή και να διερευνηθούν 
περαιτέρω, εφόσον δεν διατίθενται τα ηλικιακά δεδομένα.

Πάντως, εδού, κρίνεται σκόπιμο να προσθέσουμε κάποια άλλα στοιχεία, 
φαινομενικούς μεν διαφορετικής φύσεως αλλά οπωσδήποτε συναφή με τα 
προαναφερθέντα και, κυρίους, με τις ήδη διατυπουθείσες επισημάνσεις. 
Πρόκειται για  πληροφορίες προερχόμενες από το «Βιβλίον περιέχον την 
σύναξιν λιμεναρχίας Μυκώνου», αναφερόμενο στο διάστημα Οκτουβρίου 
1825 - Μαρτίου 1826150. Διαπιστούνεται, λοιπόν, ότι μεταξύ των άλλιυν ανα- 
φέρονται, ως πλοίαρχοι, τρεις γνωστοί επήλυδες, οι οποίοι διενεργούσαν 
διακίνηση αγαθών, με προέλευση τη Μύκονο και κύριο προορισμό νησιά 
του Αρχιπελάγους. Πρόκειται για τους εξής: Δ η μ ή τ ρ ιο ς  Κ ο ν μ π ή ς , Κ υ δ ω -  
ν ιεύ ς , Ν α ύ τ η ς  (αριθ. 10)· Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Κ ο υ μ π ή ς , Κ ν δ ω ν ιε ύ ς ,  Ν α ύ τ η ς  (αριθ. 
11) και Σ κ α ρ λ ά τ ο ς  Π ίσ σ α ς , Χ ίο ς ,  Ν α ύ τ η ς  (αριθ. 33). Τα στοιχεία, βέ
βαια, αφορούν σε μικρό μόνο αριθμό επήλυδων. Ωστόσο, περιγράφουν με 
σαφήνεια την ένταξη τω ν  συγκεκριμένων προσούποτν στην οικονομία του 
νησιού. Κατά συνέπεια, έχει ίσως κάποια σημασία να προχωρήσουμε, εν 
συνεχεία, σε μία διαφορετικού τύπου αξιοποίηση του βασικού τεκμηρίου: 
πρόκειται για  την αναζήτηση πληροφορούν αναφορικούς με τη μελλοντική 
εξέλιξη της συγκεκριμένης κοινότητας· δηλαδή, με το ενδεχόμενο περαιτέ- 
ρο) μετακίνησης ή οριστικής εγκατάστασης στη Μύκονο. Βέβαια, ερωτήμα
τα του είδους είναι αδύνατον να οδηγήσουν σε τελικές και απόλυτες απα
ντήσεις· ειδικούς όταν αφορούν σε περιοχές, όπο^ς η Μύκονος, όπου ο πλη
θυσμός χαρακτηρίζεται από έντονη και μακράς διάρκειας κινητικότητα. 
Με αυτή την προϋπόθεση, στρέφουμε κατ’ αρχάς την προσοχή μας στα δη

150. Το «Βιβλίο» είναι σταχωμένο μαζί με το τεκμήριο που αποτελεί και το κύριο 
αντικείμενό μας εδώ (ΓΑΚ, χφ. 225, ιδιαιτέρως αριθ. 399 για το 1825 και αριθ. 83, 119, 
120, 177 και 216 για το 1826).
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μοτολόγια της Ερμούπολης151 152 153. Από την έρευνα δεν εντοπίζεται κάποιο όνο
μα, το οποίο θα μπορούσε να συσχετισθεί με κάποιον από τους επηλυδες 
του τεκμηρίου που διερευνούμε εδώ. Έτσι, συνεχίζουμε με το Δημοτολό
γιο (1861) και το Μητρώο Αρρένων (1838-1934) της Μύκονου'”. Στις τε
λευταίες πηγές ανιχνεύονται ορισμένα ονόματα, τα οποία αφορούν ενδε
χομένως σε συγγενείς ή απογόνους επήλυδων. Παραθέτουμε την αμελητέα 
σοδειά.

— Στο τεκμήριο (1826):
Δ ημήτρ ιος Έ λευθέρη Μ ηκωνιάτου, Μ οσχονήσιος, τό  έργον  
το ν  κόπτει κα π νόν  (αριθ. 23)

Στο Δημοτολόγιο (1861), στην Ανω Μερά:
Δ ημήτρ ιος Ν  ’Ελευθερίου, 30 έτών, Γεωργός 
Μ αρία  20 έτών, σύζυγος
Ν ικόλαος  8 έτών, υΙός

Στο τεκμήριο (1826):
Ζ αννής Ζαδάκης, Χ ίος , Ν αύτης  (αριθ. 7) 

Στο Δημοτολόγιο (1861):
’Ιάκωβος Ζανάκης,
Ε ύδοκία  
Δ ημήτρ ιος  
Φ ρατζίσκος  
Ζ α ννής  
Δ έσπο ινα

Στο Μητρώο Αρρένων (1838-1934):
'Ιάκωβος Ζανάκης, γεννηθείς το 1883.

60 έτών, Εργάτης 
55 έτών, σύζυγος 
24 έτών, υιός 
22 έτών, υΙός 
17 έτών, υιός 
9 έτών, θυγατέρα

Στο τεκμήριο (1826):
Γεώ ργιος Κ αρυστινός, Β αφ ενς  (αριθ. 25)'”

Στο Μητρώο Αρρένων (1838-1934):
Κ α ρυστινός Μ άρκος τοϋ  Νικολάου, γεννηθείς το 1871.

151. Γ ια  τη συγκεκριμένη πηγή βλ. εδώ  στο κείμενο I I I ,  κεφ. 3.
152. Δ Β Μ , Δ ημοτολόγιο^ τον  Π ληθυσμοϋ τοϋ  Δ ήμον Μ νχόνον τοϋ  1861 έτους' Δ Μ , 

Μ ητρώ ον Αρρένω ν Δ ήμον Μ νχονίω ν άπό τό  έτος 1838 μέχρ ι τό έτος 1934.
153. Στα  δημοτολόγια της Ερμοΰπολης το «Καρυστινός» εντοπίζεται σε Χκότες κα ι 

Κυδω νιάτες (Γ Α Κ -Α Ν Κ , Δημοτολόγια).
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— Στο τεκμήριο (1826):
Ι ω ά ν ν η ς  Π ίσ σ α ς , Κ υ δ ω ν ιε ύ ς ,  *Ε μ π ο ρ ο ς  (αριθ. 22)

Στο Μητρώο Αρρένων (1838-1934):
Ι ω ά ν ν η ς  Π ίσ σ α ς  τ ο ϋ  \Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ , γεννηθείς το 1859.
5Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Π ίσ σ α ς  τ ο ϋ  Ι ω ά ν ν ο υ , γεννηθείς το 1889 
(γιος του).

— Στο τεκμήριο (1826):
Ι ω ά ν ν η ς  Χ (α )τ (ζ )η  Γ ε ω ρ γ ίο υ , Χ ίο ς ,  Κ α φ ε ζ ή ς  (αριθ. 46)

Στο Δημοτολόγιο (1861):
Ι ω ά ν ν η ς  X . Γ ε ω ρ γ ίο υ , Χ ίο ς ,  Μ ε τ α π ρ ά τ η ς  

Μ α ρ ία  σύζυγος (Μύκονος)
Γ ε ώ ρ γ ιο ς  27 ετών, υιός
!Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  24 ετών, υιός

Στο^Μητρώο Αρρένων (1838-1934):
Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  Χ α τ ζ η γ ε ω ρ γ ίο ν  τ ο ϋ  \Α λ εξ ά ν δ ρ ο υ , γεννηθείς 
το 1885.

Εάν λάβουμε κυριολεκτικούς υπόψη τις ανωτέρω ταυτίσεις, καταλήγου
με στο συμπέρασμα πως ελάχιστοι ήσαν οι επήλυδες οι οποίοι παρέμειναν 
τελικώς στη Μύκονο. Για τους υπολοίπους μπορούμε να υποθέσουμε την 
παλιννόστηση ή την περαιτέρω  μετανάστευση, σε μεγαλύτερα αστικά κέ
ντρα (λ.χ. Αθήνα - Π ειραιάς). Εν τούτοις, δεν πρέπει να αποκλείσουμε και 
την αλλαγή ονόματος, ενδεχόμενο το οποίο θα μείωνε τις εντυπώσεις τόσο 
αναφορικώς με τη Μύκονο όσο, και κυρίως, με την Ερμούπολη. Πάντως, 
ούτως ή άλλως, από τα μέσα του 19ου αιώνα, καθώς είδαμε και στο προη
γούμενο κεφάλαιο, ο πληθυσμός της Μύκονού παρουσίασε έντονες μετα- 
ναστευτικές κινήσεις, κατάσταση η οποία ίσχυσε επί μακρόν. Η αντιστρο
φή άρχισε από τη δεκαετία του 1950, εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης 
του νησιού. Μόνο που η τελευταία επέφερε και άλλου τύπου παρεπόμενα, 
ορατά δια γυμνού οφθαλμού από τον σημερινό επισκέπτη της Μυκόνου.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ *

ΓΑΚ, χφ. 225
1826

Βιβλίον όνομαστικόν, έμπεριέχον έν τάξει απαντας τούς έδώ είς Μή- 
κωνον παροικοΰντας ξένους, και διακρίνον τά ποΰ, τό ποσόν της έδώ 
παροικίας των, τό έπιχείρημά των, καί τέλος, τόν άσφαλή τής διαγωγής 
των έγγυητήν.

’Εποχή ’Αριθμός

’Ιούνιος
3 1 Λεόντιος 'Αρμενάκης Χ ίος μέ τήν φαμηλίαν του 

παροικεί είς τήν σειράν τοΰ 'Αγ. ’Αντωνίου, Ναύ
της τό έπιχείρημά. Ό  έγγυητής του....Ζανης Φρηας.

» 2 ’Αντώνιος 'Αρμενάκης, Χ ίος μέ τήν φαμηλίαν του 
είς τ ’ “Αγια τών 'Αγίων, Ναύτης. Ό  έγγυητής του 
...................................................................... Ζανης Φρηας.

» 3 ’Αντώνιος Εύστρατίου Κουσαντασιανός έλεύθερος, 
πάροικος είς τό καφενεΐον τοΰ καπ(ετά)ν Γεωργίου 
Μ ορφίνου, ού έργον ό καφές, καί έγγυητής ό ίδ ιος 
Μ ορφινός.

» 4 Γεώργιος Κωνστάκη Τξεσμελής έλεύθερος, πάροικος 
είς τήν σειράν τής Ά γ . Κυριακής, τό έργον του άλι- 
εύς, καί έγγυητής τοΰ αύτοΰ ό ίδ ιος Μορφινός.

Ό θ εν  Γεώργιος Μορφινός

* Το τεκμήριο δημοσιεύεται ως έχει στο πρωτότυπο· χωρίς καμία παρέμβαση στην ορ
θογραφία, τη σύνταξη ή τη στίξη.
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» 5

» 6

» 7

» 8

» 9

» 10

» 11

4 12

Πέτρος Κρητικός Ψ αριανός μέ φαμηλίαν είς τό 
σπήτι τοΰ ποτέ Μιχ(αήλ) Σκαρδανά, Ναύτης. Ό
έγγυητής του .................................... διμητρΐς Βασηλας.
+ έσήκωσεν δ Δημ. τήν έγγύησίν του154

Δημήτριος Τζοϋρος Χ ίος έλεύθερος, είς τοΰ Ίω . 
Τουφεξή τό σπήτι. Ναύτης, ό έγγυητής του. Ζαννής. 
Φωκάς, ύπογραφησόμενος είς τόν κατωτέρω.

Ζαννής Ζαδάκης Χ ίος, είς τοΰ Ίω(άν)νου Τουφεξή 
τό σπήτι μέ τήν φαμηλίαν του. Ναύτης: ό έγγυητής 
τών δύο το ύ τω ν ....................................... Ζανης φρηας.

Ιω ά ννης Μ ιχαληνός Χ ίος, παροικεί μέ τήν φαμη
λίαν του είς τής Χειμωνοΰς τό σπήτι. Ναύτης τό 
έπιχείρημα, ή άσφαλής έγγύησις τού όποιου ό πα 
ρ ώ ν ................................................................Ζανης Φρηας.

Μανουήλ Ούζουναντώνης Αίνίτης, εις τό Μαγαζεί- 
ον τοΰ Ίω (άν)νου Λάμπη κάτωθεν τοΰ Ίακ(ώ)β(ου) 
Γρύμπλα μέ τήν φαμηλίαν του, έμπορος: ό έγγυη
τής το υ ...................................................’Ιωάννης λαμπης.

Δημήτριος Κουμπής Κυδωνιεύς, εις τήν γειτονίαν 
τοΰ Λάσκαρη μέ τήν φαμελίαν του, Ναύτης τό έπι
χείρημα. Έγγυητής του ό καί είς τόν κατωτέρω 
ύπογραφησόμενος Δημήτριος Ζάχαρης.

Δημήτριος Ζάχαρης

Γεώργιος Κουμπής Κυδωνιεύς, εις τήν γειτονίαν 
τοΰ Λάσκαρη, έλεύθερος, Ναύτης: Έγγυητής του ό

Κ ωνσταντίνος Ίω (άν)νου Μ πάστα Σμυρναΐος, είς 
τό σπήτι τής κυρίας Ε λένης Ίω(άν)νου Χαρβούρη,

154. Μεταγενέστερη επισήμανση-αναγραφή.
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ρία, ά ντ’ αυτής δέ γυναικός οΰσης ό καί εις τόν 
κατωτέρω γραφησόμενος καπ(ετά)ν Μ. Καλογηρδς.

» 13 Γεώργιος Ρωσσόπουλος Σμυρναϊος, ελεύθερος, εις 
τόν οίκον τής κ(υρί)ας Μ αρίας Θ. Τενεντεγιάννη μέ 
τήν μητέρα του, άεργος έπιστάτης τής φαμηλίας των. 
Έ γγυήτρια ή οίκοκυρία, καί άντ’ αυτής ό άνω 
κ(ύρι)ος Κ αλογηρδς.....................Μ άρκος Καλογηρδς

» 14 ’Ιωάννης Βαμβακάς Μοσχοννησιώτης, εις τό κατώ
γι τοϋ Γεροτρακόσιου εις τήν σειράν τής *Αγ. Τριά- 
δος, Ψ ωμάς καί ήμεροκαματιστής. Εγγυητής του 
είν’ ό παρών κύριος Στρατής Θεοδόρου.

» 15 Σπΰρος Μ πογιάννης, Μοσχοννήσιος, μέ φαμηλίαν 
εις τόν οίκον τοϋ καπ(ετά)ν ’Αντωνίου Σβορώνου, 
τό τοϋ Αίγιαλοϋ, Ναύτης, διατρίβει ικανόν καιρόν. 
Εγγυητής του είναι ό παρών Φιλιπής Αάμπος.

5 16 Χ(α)τ(ζη) Νικόλαος Ίω . Νίκου Ζαγοραΐος, εις τόν 
οίκον τής Ά νέζας Καρύδενας μέ τήν φαμηλίαν του, 
έμπορος. Ό  εγγυητής του, είν’ ό παρών Πανιερο- 
λογιώτατος Δημήτρ(ι)ος Δανασις.

» 17 Στέργιος Ά μπαζής Κυδωνιεύς, έμπορος, εις τό 
σπήτι τής Φραζεσκώς πενθερδς τού Β. Καλογήρου 
μέ τήν φαμηλίαν του, διατρίβει Ικανόν καιρόν. Ό  
έγγυητής του, ε ίν’ ό κατωτέρω γραφησόμενος κύ
ριος 'Ιερώνυμος Κορίνθιος.

» 18 Χ αρίτων Ζαγοραΐος έμπορος, εις τό σπήτι τού Ίω. 
Πολία εις τό Νέον Πηγάδι, μέ τήν φαμηλίαν του, 
διατρίβει Ικανόν καιρόν. Έγγυητής ό άνω Κορίν- 
θ ιος..........................................Κ. Ιερώ νυμος Κορίνθιος

» 19 Πέτρος Σολωμοντίδης Κ ύπριος, έμπορος, έλεύθε- 
ρος, είς τό σπήτι τής κ(υρί)ας Παγουλώς Λαζάρου. 
Έγγυητής του 'Ιερώνυμος Κορίνθιος.
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» 20 Μιχαήλ Μ αμάδης Χίος, καί Γαμβρός του Σακιζλό- 
γλους Καλλιπολίτης, κάπηλοι είς τό Μαγαζεΐον τού 
Κωνστ. Κουνενή είς τόν Αίγιαλόν. Διατρίβουσιν άρ- 
κετόν καιρόν. Ε γγυητής καί τών δύο ό κ(ύρι)ος 
Κωνστ. Κουνενής.

» 21 ’Α ντώ νιος Καρακωνσταντή άπό 'Ραιδεστοΰ, Ναύ
της, εις τό σπήτι τού Χ(α)τ(ζη) Χρήστου Λαγκούση 
μέ τήν φαμηλίαν του. Εγγυητής ό οίκοκύριος 
ούτος.
διαχρίστω  λακούση άγραμάτω Μ. Μ ατζουρανίς 
μαρτυς.

» 22 Ιω ά ννη ς Πίσσας Κυδωνιεύς, έμπορος, είς τό σπήτι 
τοϋ Γιαννάκη Κοκκόλη μέ τήν φαμηλίαν του. 
Εγγυητής του ο ματθέος ματζουρανίς.

» 23 Δημήτριος Ελεύθερη Μ ηκωνιάτου Μοσχονήσιος, τό 
έργον του, κόπτει καπνόν, είς τό Μαγαζεΐον τοΰ 
καπ(ετά)ν Ά ντώ νη Καραγεώργη, δστις καί έγγυητής

» 24 Κωνσταντίνος Μ αρμάρινος Χ ίος, έμπορος, εις τό 
σπήτι τοΰ καπ(ετά)ν Μ ατθαίου Μαζουραννή μέ τήν 
φαμηλίαν του. Έγγυητής του ό αύτός οίκοκύριος.

ματθέος ματζουρανίς

» 25 Γεώργιος Καρυστινός Βαφεύς, εις τό σπήτι τής Φρα- 
ζεσκώς Σωτηριανούδενας μέ τήν φαμηλίαν του. Έ γ 
γυητής του ό παρώ ν Ζαφηρης σουρμελης.

» 26 Γεώργιος Ελευθερίου Κυδωνιεύς, Γούναρης και 
έμπορος, εις τό σπήτι τής Ά νέζας παπ(α) Ή λία  μέ 
τήν φαμηλίαν του. Έγγυητής του ό λουκάς λου- 
λουδις.

» 27 Βασίλειος Θεοφάνους Τενέδιος, ψωμάς, εις τό Μ α
γαζεΐον τοϋ κ(απετά)ν Ίω . Λασκάρεως μέ τήν φα-
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μηλιάν του. Εγγυητής του ό παρών κ(ύρι)ος Ίω . 
Λάσκαρης.

» 28 Δημήτριος Καραγιαννίκης Κυδωνιεύς, πελεκάνος, 
εις την σειράν τής Παναγίας τοϋ Καμπούρη μέ φα- 
μηλίαν. Εγγυητής του ό παρών

γιανις βερτόπουλος

» 29 Θεόδωρος Μ πολανόπουλος, Ζακύνθιος, έμπορος, 
εις τό κατώγιον τοΰ Ν. Κοζανδίνου μέ την φαμη- 
λίαν του. Εγγυητής Φραγγης Φαμελ(ίτη)ς.

» 30 Κωνστ. Κρητικός Κυδωνιεύς, Ψωμάς, εις της Ειρή
νης τού Λεονή τό σπήτι, εγγυητής του Σπηρρος 
Σκαλκος.

» 31 Παναγιώτης Σαράφης Τζανταρλιώτης, ψωμάς, εις 
τοΰ ποτέ Γιαννακού Κύτρινου μέ την φαμηλίαν 
του. Εγγυητής του, άνδρέας φηδέλης.

» 32 Δημήτριος Γαλουντζής Καραμπουρνιώτης, Ταριχο- 
πώλης / Μπακάλης, εις την σειράν της Ά γ. Ύ πα- 
κοης. Ε γγυητής ό "Αγ. Σακελλάριος Μ.

Ποννας γενειάσος

» 33 Κωνστ. Σαλιάρης καί Σκαρλάτος Πίσσας, ΧΧοι, 
Ναύτες, εις τού Α ντω νίου Δ. Καραγεώργη μέ τάς 
φαμηλίας των. Εγγυητής των ό όσπητοοικοκύρης. 
Δ ια τον καραγιορι αγραματο

μαθός μαθιας μα<ρ>τις

» 34 ’Αναγνώστης Ν. Σταυριανός, κάτω άπό τοϋ Νικο
λάου Ηυδάκη τό σπήτι, Ναύτης τό επιχείρημα. 
Εγγυητής του, ό καί εις τόν άκόλουθον τοΰ άρ. 35 
μένων Κύριος Πέτρος Π. Μαυρογένης.

» 35 ’Ιωάννης Καρανδρέου, Ναύτης, έλεύθερος, κάτω 
άπό τοϋ καπ(ετά)ν Νικ. Ξυδάκη. Εγγυητής καί τού-
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του ό Κ ύριος » [ενν. ο Πέτρος Π. Μαυρογέ- 
νης] άφήκεν αύτός τό γραμμάτιον.

» 36 Θωμάς Ν ικόλαος Ά μπελακιώτης, έλεύθερος, έμπο
ρος, κάτω  άπό τοΰ Παγανέλη. Εγγυητής του, ό καί 
εις τούς κατωτέρω δύω μένων άδελφούς του, Κ ύ
ριος ’Αναστάσιος Γρύμπλας.

» 37 Ιω ά ννη ς Θωμάς Άμπελακιώτης, έλεύθερος, ύφά- 
ντης, εις της Μ αρίας Παστελούς τό σπήτι. Ε γ γ υ 
ητής ό κατωτέρω γραφησόμενος Ά ναστ. Γρύμπλας.

» 38 Δημήτριος Θωμάς Άμπελακιώτης, έλεύθερος, ύφά- 
ντης, εις τής Μ αρίας Παστελούς. Εγγυητής δ  κα
τωτέρω γραφησόμενος Κ(ύρι)ος ’Αναστάσιος Γρύ
μπλας.

» 39 Δημήτριος Π απα Ευθυμίου Άμπελακιώτης, έλεύθε
ρος, έμπορος, κάτω άπό τού Παγανέλλη. Εγγυητής, 
ό καί είς τούς άνω τρεις.........αναστασις γριμπλασ.

» 40 Μ ανουήλ Χ(α)τ(ζη) Δημήτρη Κυδωνιεύς, φάπτης, 
είς τής λασκαρίνας τοΰ ποτέ Μιχ. Μήλιου μέ τήν 
φαμηλίαν του. Έ γγυήτρια ή οίκοκυρία του. 
δηαν τη μητερρα μου δημητρος μηληος

» • 41 Γεώργιος Βουδάκης Χ ίος. Ναύτης, είς τής Μ αρίας 
Πολυδούλη τό σπήτι μέ τήν γυναΐκά του. Έγγυή- 
τρ ια  ή Ιδία οίκοκυρία.
Η τον κιοσα μαθός μαθιασ μα<ρ>τις

6 42 Φ ώ τιος Μ ισοκεφάλου Μοσχοννησιώτης, Παπουτζής, 
είς τοΰ Μ ανόλη Κορδία μέ φαμηλίαν. ’Εγγυητής ό 
πενθερός του αντονις σκρίβανος.

» 43 Παναγιώτης Πασχάλης Μοσχον(νησιώτης) είς τοΰ 
Μ αστρογιάννη Σκριβαννου, ψωμάς. ’Εγγυητής ό οί- 
κοκύριός του δ ιά  τό σκριβανο αγραμματο Ιωάννης
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ΙΙάμπαρις μάρτις.

» 44 Γιαννακός Καματεστουδάκης, παπουτζής, ε ίςτοΰ  Ίω . 
Π άπαρι τό σπήτι, εις τό Κάστρον μέ φαμηλίαν. Ό  
οίκοκύριός του εγγυητής............ Ίω άννις  Πάμπαρις.

» 45 Α ντώ νιος Πλυνής Χίος, Ναύτης, εις τοΰ Γεώργη 
Ιω. λεβάκη, του Χασομάτη τό σπήτι πλησίον τού 
Καπ(ετά)ν Ν. Καλογερά μέ φαμηλίαν. Εγγυητής 
του ό οικοκύρης Γεώργιος, και μάρτυς ά ντ’ αυτού 
άγραμμάτου ό Γεώργιος Ίω . Γρυπάρης μάρτυς.
+ έσήκωσεν ό Γεώργιος την έγγύησίν του155

7 46 Ιω ά ννης Χ(α)τ(ζ)η Γεωργίου Χ ίος, ελεύθερος, εις 
τοΰ Νικόλα Κρετιτήρι τό Μαγαζείον, Καφεζής. Ε γ 
γυητής ό παρώ ν στέφανος μπόνος.

» 47 Ε λευθέριος Ταρτανέλλης Τενέδιος, έλεύθερος, πα
πουτζής, εις τοΰ Μ αστρογιάννη Σκριβάνου τό Μα
γαζείον. Εγγυητής του ό ίδ ιο ς  Σκριβάνος, καί άντ’ 
αύτοΰ άγραμμάτου μάρτυς μαθός μαθιας.

Τά 47 ταύτα γραμμάτια των εγγυήσεων έδωκεν ό υπογεγραμμένος, έκ 
των όποιων, λαμβάνων άνά 10 παρ(ά)δες τό έν, έλαβεν δλα Γρ(όσια) 
ένδεκα καί τριάντα ...Γρ(όσια) 11.30.

Ό  Γραμματεύς Μηκώνου 
Γ. Ίω . Γρυπάρης

Ό  άνωθεν λογαριάσθη έθεωρήθη

155. Μεταγενέστερη επισήμανση-αναγραφη.
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Μετασχηματισμοί και ανακατατάξεις στο Αρχιπέλαγος με αφετηρία 
την Επανάσταση του 1821. Η δημιουργία της Ερμούπολης 

και η συμβολή της ροδιακής διασποράς

Στο συγκεκριμένο κείμενο εξετάζουμε τις πληθυσμιακές μετακινήσεις 
του 19ου αιώνα, με προέλευση τη Ρόδο και κατεύθυνση την Ερμούπολη. 
Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθούν επαρκώς οι τελικές διαπιστώσεις, 
κρίνεται σκόπιμο να επεκταθούμε, έστω εν συνόψει, σε μεγαλύτερο χρονι
κό βάθος αλλά και σε κάποιες άλλες, αν και φαινομενικούς ασύμπτωτες, 
πλευρές της ιστορικής περιόδου.

1 . Ρ ό δ ο ς :  χ ώ ρ ο ς  κ α ι  ά ν θ ρ ω π ο ι

Η Ρόδος αποτελεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο νησί των Δω δεκα
νήσων, με συνολική έκταση 1.398,03 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μήκος 
ακτών 220,3 χιλιόμετρα1. Εκτείνεται σε 42 περίπου μίλια, από τα  νοτιοδυ
τικά προς τα βορειοανατολικά, ενώ το μεγαλύτερο πλάτος της, περ ί το μέ
σον, ισούται με 18 μίλια2. Ανάμεσα στο νησί και την αντίπερα μικρασιατι
κή ακτή παρεμβάλλεται το Σ τ ε ν ό  τη ς  Ρ ό δ ο ν * το βόρειο όριό του, η άκρα 
Μ ύ λ ω ν  Ζ ω ν ά ρ ι, απέχει 13 μίλια (αναφέρονται και 20 χιλ.) από την απένα
ντι άκρα K ara  Burun*.

Η Ρόδος χαρακτηρίζεται ως σχετικώς εύφορη (κατά κύριο λόγο στα πα

1. ΥΥΠΝ, Πλοηγός. Ναυτιλιακές οδηγίες των ελληνικών ακτών, τόμ. Δ ',  Βόρειες και 
ανατολικές ακτές Αιγαίου πε)Λγους, ΑΟήναι 31987, σ. 370* ΕΣΥΕ, Στατιστική επετηρίς της 
Ελλάδος 1965, 1970, 1980, 1981, σ. 3, 5, 3 και 3 αντιστοίχως* Γ. Γιαγκάκης, Συστηματική θε
ώρηση των ε?ληνικο)ν νησιών 1951-1981, Αθήναι 1984, σ. 47* ο ίδιος, Νησιολόγιο των κατοι- 
κουμένων ελ).ηνικών νησιών 1940-1991. Η πληθυσμιακή αφαίμαξη και η σταδιακή ανάκαμ
ψη, η συνεχιζόμενη ερήμωση εθνικώς κρίσιμων χώρων, Αγκίστρι 1995, σ. 28,40. Πβ. Μιχ. Ευ- 
στ. Σκανδαλίδης, Ονοματολογική ναυσιπλοΐα στο ελληνικό Αιγαίο. Ο νησιωτικός μικρόκο- 
σμος και μεγάκοσμος του Αιγαιακού Αρχιπελάγους, Αθήνα 2001, σ. 267.

2. ΕΣΥΕ, ό.π., σ. 370.
3. Αυτ., σ. 370* εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 2.
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ράλια), αν και σε πηγε'ς της οθωμανικής περιόδου ανιχνεύεται αναντιστοι- 
χία  ανάμεσα στα φυσικά δεδομένα και την καλλιεργητική κατάσταση του 
νησιού4. Πάντως, στη μακρά διάρκεια  σημειώθηκαν έντονες διαφοροποιή
σεις, τόσο στο οικονομικό όσο και στο πολιτικό πεδίο. Στη συνέχεια εστιά
ζουμε την προσοχή μας επ ί του θέματος, αναδεικνύοντας τις βασικότερες 
παραμέτρους.

Από την έρευνα διαπιστώ νεται η άξια  λόγου και πολυεπίπεδη ανάπτυ
ξη του νησιού (και των υπολοίπων Δωδεκανήσων, μολονότι λιγότερο) κα 
τά την περίοδο κυριαρχίας της περιοχής από τους Ιππότες του Αγίου Ιω- 
άννου (1308 ή 1309-1522)\ Αναλυτικότερα, ειδικώς η πόλη της Ρόδου εξε
λίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο, συνδέοντας την Ανατολή με τη Δύ
ση6. Ανάλογη ανάπτυξη σημειώθηκε επίσης στον τραπεζικό αλλά και στον 
δευτερογενή τομέα (σαπω νοποιία , σακχαροποιία, αγγειοπλαστική, υφα
ντουργία, μεταλλουργία, χυμοί φρούτων κ.ά.)7. Ως ήταν αναμενόμενο, η

4. ΕΣΥΕ, ό.π., σ. 370' Γ. Χαριτάκης, «Αθανασίου Ψαλίδα, Η Τουρκία κατά τας αρχάς 
του ΙΘ ' αιιύνος», Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 6 (1931), σ. 72' Κυρ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξι
διώτες στην Ελλάδα 1700-1800, τόμ. Β \  Αθήνα 31981, σ. 764' Μαν. Παπακυάννου, Ρόδος 
και νεώτερα κείμενα. 1. lie de Rhodes, par V. Gueiin, Αθήνα-Γιάννινα 1989, σ. 53' X. Παπα- 
χριστοδούλου, Ιστορία της Ρόδον από τους προϊστορικούς χρόνους έως την ενσωμάτωση της 
Δωδεκάνησου (1948), Αθήνα 21994, σ. 12' Μ. Ευθυμίου, «Από την αγροτική οικονομία της 
Ρόδου 18ος-19ος αι.: προβλήματα γνώσης, μεθόδων και συνθηκών», Τα Ιστορικά, τόμ. 5, τχ. 
9, Δεκ. 1988, σ. 319-320* εδώ στο Παράρτημα, ε'γγρ. 2.

5. Ηλ. Κάλλιας, Οι Ιππότες της Ρόδου. Το παλάτι και η πόλη, Αθήνα 1994, σ. 14' ο ίδιος, 
«Η Ρόδος από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια έως την κατάληψή της από τους Οθωμανούς 
(1522)», Αρχαιολογία, τχ. 47, Ιούνιος 1993, σ. 12' Raymond Matton, Rhodes, Αθήνα 1988, σ. 
40' David Nicholas, Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου. Κοινωνία, διακυβέρνησί] και σκέψη 
στην Ευρώπη 312-1500, Αθήνα 1999, σ. 392, 402' Μ. Ευθυμίου, «Ομοιότητες και διαφορε'ς 
στη διοίκηση μιας νησιωτικής περιοχής. Οι Ιωαννίτες ιππότες και οι Οθωμανοί στα νησιά 
του νοτιοανατολικού Αιγαίου», Μνημών, τόμ. 14 (1992), σ. 39' Μάρκος-Μάριος Σίμψας, Το 
ναυτικό στην ιστορία των ΕΙΛήνων, τόμ. 2, Αθήναι 1982, σ. 81.

6. John Barker, «Byzantium and the Hospitallers, 1306-1421», Atti del Colloquio 
Internationale organizzato nel centenario della nascita di Raymond-]oseph Loenertz o.p. 
“Bizanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIIl-XV secolo)", Βενετία 2002, σ. 44' Ηλ. Κάλ
λιας, Οι Ιππότες, σ. 25-26.* ο ίδιος, Η Ρόδος, σ. 12' Ζαχ. Τσιρπανλής, Ανέκδοτα έγγραφα για 
τη Ρόδο και τις Νότιες Σποράδες από το Αρχείο των ΐωαννιτών Ιπποτών 1421-1453, Ρόδος 
1995, σ. 61-62,140,484,545-546, 559, 723-724, 748, 765' X. Παπαχριστοδούλου, ό.π., σ  335' 
R. Matton, ό.π., σ. 43' Μ. Ευθυμίου, Ομοιότητες και διαφορές, σ. 39-40.

7. Ηλ. Κάλλιας, Οι Ιππότες, σ. 26' ο ίδιος, Η Ρόδος, σ. 12-13* Ζαχ. Τσιρπανλής, ό.π., σ. 
723-724' Μ. Ευθυμίου, ό.π., σ. 39-40.
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13. Το λιμάνι και η πόλη της Ρόδου 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. 87-88 [Biblioteca Querini Stampalia (Βενετία), Cl. Ill, XXII (33)].

εξέλιξη αυτή προσέλκυσε επήλυδες (έμποροι, τραπεζίτες και άλλοι)' κατά 
κύριο λόγο επρόκειτο για  Ευρωπαίους (Βενετοί, Γενουάτες, Φλωρεντινοί, 
Καταλανοί κ.ά.), αν και εντοπίζονται και άτομα διαφορετικής καταγωγής 
(Αιγύπτιοι, Μ αρωνίτες, Κύπριοι, Κρητικοί κ.ά.)8. Επιπλέον, από παλαιότε- 
ρα είχαν εγκατασταθεί επίσης Εβραίοι, σχηματίζοντας τη συνοικία 
«Οβριακή» (Juifrie ή G iu d e c h a )*9 εν τούτοις, το 1502 αρκετοί από αυτούς θα 
αποπεμφθούν από το νησί10.

8. Ηλ. Κάλλιας, Οι Ιππότες, σ. 25-26' Ζ. Τσιρπανλής, ό.π., σ. 50-61.
9. Ηλ. Κάλλιας, Η Ρόδος, σ. 14' Ζ. Τσιρπανλής, ό.π., σ. 62* Γεοίργιος Φασουλάκης, «Η 

παρουσία των Εβραίων στη Ρόδο», Ρόδος 2400, Διεθνές Συνέδριο 1993, Εταιρεία Ροδιακιόν 
Μελετών, Ρόδος 1994, σ. 315-335.

10. Μ. Ευθυμίου, Εβραίοι και χριστιανοί στα τουρκοκρατούμενα νησιά του νοτιοανατο-
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Εκτός των ανωτέρω, αξιοσημείωτη πρόοδο παρουσίασαν οι υλοτομικές 
εργασίες, γ ια  τις ανάγκες του τοπικού ταρσανά11. Ας επισημάνουμε σχετι
κούς ότι η δραστηριότητα του είδους επεκτάθηκε στην απέναντι μικρασια
τική γη αλλά και σε αυτή ακόμη τη Σάμο12. Παραλλήλους, αναπτύχθηκε η 
κτηνοτροορία και στις μη δασικές εκτάσεις η γεω ργία 12. Θ α πρέπει, ωστόσο, 
να  σημειωθεί ότι ειδικούς η παραγουγή των σιτηρούν υπήρξε ελλειμματική1*. 
Για την κάλυψη των τοπικούν αναγκούν διεξάγονταν εισαγωγές οχπό την Κύ
προ, την Κρήτη ( α π ’ όπου εισαγόταν επίσης το κρασί), την Πελοπόννησο, 
τη Μυτιλήνη, τη Σ ικελία και, εξυπακούεται, τις απέναντι οθουμανικές π ε
ρ ιοχές15. Εξάλλου, με τις τελευταίες, παρά  την αντιπαλότητα σε πολιτικό- 
στρατιοπικό επίπεδο, η Ρόδος διατηρούσε ισχυρούς οικονομικούς δε
σμούς16.

Ε ξειδικεύοντας το τελευταίο στοιχείο, σημειώνουμε πως το καθεοπώς 
των Ιπποτών, όντας στη συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, αντιμετώπιζε 
διαρκούς την οθωμανική απειλή και τη δράοπη τουν μουσουλμάνων πειρα 
τώ ν17. Ο ι σχετικές επιθέσεις μάλιστα δεν περιορίζονταν στη θαλάσσια πε
ριοχή: μνημονεύουμε την επιδρομή εναντίον του Αρχαγγέλου, χωριού της 
Ρόδου, και άλλων γειτονικών νησιών κατά το 1457*% ενώ το σοβαρότερο 
επεισόδιο αυτού του τύπου υπήρξε η παρατεταμένη αλλά ανεπιτυχής πο 

λικού Αιγαίου: οι δύσκολες πλευρές μιας γόνιμης συνύπαρξης, Αθήνα 1992, σ. 19* Παναγιώ
της Σαβοριανάκης, Νησιωτικές κοινωνίες στο Αιγαίο. Η  περίπτωση των Ελλήνων της Ρόδου 
και της Κω (18ος-19ος αιώνας), Αθήνα 2000, σ. 70* Ζ. Τσιρπανλής, ό.π., σ. 62* Γ. Φασουλά- 
κης, σ. 322-324.

11. Ζ. Τσιρπανλής, ό.π., σ. 140* R. Matton, ό.π., σ. 64* Μάρκος-Μάριος Σίμψας, ό.π., σ. 
150-152.

12. Μάρκος-Μάριος Σίμψας, ό.π., τόμ. 3, Αθήναι 1982, σ. 114* Κώστας Κόμης, Ιστορι- 
κοδήμογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας του ελληνικού χώρου, Αθήνα 
1999, σ. 111.

13. Ηλ. Κάλλιας, Οι Ιππότες, σ. 26-27* X. Παπαχριστοδουλου, ό.π., σ. 12.
14.  Αυτ., σ. 18* Μ. Ευθυμίου, Ομοιότητες και διαφορές, σ. 25.
15. Ηλ. Κάλλιας, Οι Ιππότες, σ. 25* Ζ. Τσιρπανλής, ό.π., σ. 143.
16. Ηλ. Κάλλιας, Οι Ιππότες, σ. 26* ο ίδιος, Η Ρόδος, σ. 12* X. Παπαχριστοδουλου, ό.π., 

σ. 335* Ζ. Τσιρπανλής, ό.π., σ. 61-62, 484, 545-546.
17. Ελ. Ζαχαριάδου, «Συμβολή στην ιστορία του νοτιοανατολικού Αιγαίου (με αφορμή 

τα πατμιακά φερμάνια των ετιύν 1454-1522», στο El. Zachariadou, Romania and the Turks 
(c.I300-c.l500), Λονδίνο 1985, κείμενο XVII, σ. 190-192* J. Barker, ό.π., ο. 47.

18. Ηλ. Κάλλιας, Οι Ιππότες, σ. 28* X. Παπαχριστοδουλου, ό.π., σ. 282.
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λιορκία της πρωτεύουσας το 148019. Τελικώς, η Ρόδος κατελήφθη από τις 
οθωμανικές δυνάμεις στο τέλος Δεκεμβρίου του 1522. Ο ι Ιππότες την π α 
ρέδωσαν στην Αυτοκρατορία, όπως και τα υπόλοιπα νησιά, και την πρω 
τοχρονιά του 1523 απεχώρησαν, ακολουθούμενοι από Ευρωπαίους, Ε βρα ί
ους και Ροδίτες κατοίκους20.

Η  προσάρτηση της Ρόδου οτην οθωμανική επικράτεια επέφερε σημα
ντικές αλλαγές: ο εμπορικός-κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της υπεχώρησε, 
ενώ, ταυτοχρόνως, το νησί εντάχθηκε στους στόχους και στις προτεραιότη
τες της Αυτοκρατορίας21. Το θεαματικότερο ίσως από τα συμπτώματα 
υπήρξε η ενίσχυση των δεσμών με την απέναντι ενδοχώρα, τόσο σε οικο
νομικό (με την αύξηση των εισαγωγών, κυρίως μάλιστα τιυν σιτηρών)22 όσο 
και σε δημογραφικό επίπεδο (με διασπορά του ροδιακού εργατικού δυνα-

19. Ηλ. Κόλλιας, Οι Ιππότες, σ. 48-52* X. Παπαχριστοδουλου, ό.π., σ. 292-299* Ελ. Ζα- 
χαριάδου, ό.π., σ. 191* Pere Dominique Bouhours, Pierre d ’Aubusson, Μεγάλος Μάγιστρος 
της Ρόδου. Πο?αορκία 1480 - Ά).ωση 1522, Αθήνα 1996, σ. 107-156* R. Matton, ό.π., σ. 41-42* 
Μάρκος-Μάριος Σίμψας, ό.π., σ. 114.

20. Ηλ. Κάλλιας, Οι Ιππότες, σ. 58-59* X. Παπαχριστοδουλου, ό.π., σ. 308-324* Pere 
Dominique Bouhours, ό.π., σ. 313-338* Ζ. Τσιρπανλής, «Ανέκδοτη έκθεση για την πολιορ
κία της Ρόδου στα 1522», στο Ζ. Τσιρπανλής, Η Ρόδος και οι Νότιες Σποράδες, στα χρόνια 
των Jojavvnojv Ιπποτών (14ος- 16ος αι.). Συ?Λογή ιστορικών μελετών, Ρόδος 1991, σ. 136-145* 
R. Matton, ό.π., σ. 46* Μάρκος-Μάριος Σίμψας, ό.π., σ. 115. Έ χει σχετικό ενδιαφέρον το 
γεγονός ότι ήδη από τον 13ο αιούνα (και με υψηλότερη συχνότητα μετά το 1522) απαντάται 
στην Κρήτη το επιύνυμο Ροδίτης. Σχετικούς: Βουλα Κόντη, «Τα εθνικά οικογενειακά ονόμα
τα στην Κρήτη κατά τη Βενετοκρατία (13ος- 17ος αι.)», Σύμμεικτα, τόμ. 8 (1989), σ. 219-223.

21. Μ. Ευθυμίου-Χατζηλάκου, «Η πόλη της Ρόδου το 18ο ακύνα. Φυλετικό μωσαϊκό, τό
πος κατοικίας και ασχολίες των κατοίκων της», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστο
ρίας" Η Νευε)ό.ηνική Πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος ”, Αθήνα 26-28 Σε- 
πτ. και Ερμούπολη 29-30 Σεπτ. 1984, τόμ. 1, Αθήνα 1985, σ. 67* η ίδια, «Η λειτουργία και η 
βιωσιμότητα των οθοψανικιόν θεσμιόν στην ακμή και στην παρακμή της Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας: Η περίπτωση της Δωδεκανήσου», Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο 
Βασ. Βλ. Σφυρόερα από τους μαθητές του, Αθήνα 1992, σ. 119* η ίδια, Ομοιότητες και δια
φορές, σ. 39-40* Ζ. Τσιρπανλής, Στη Ρόδο του 16ου-17ου αιώνα. Από τους Ιωαννίτες Ιππό
τες στους Οθωμανούς Τούρκους, Ρόδος 2002, σ. 19.

22. X. Παπαχριστοδουλου, ό.π., σ. 18* Maria Efthymiou-Hadzilacou, Rhodes et sa region 
elargie au 18eme siecle: Les activites portuaires, Αθήνα 1988, σ. 257-259* η ίδια,Από την αγρο
τική οικονομία, σ. 322-326* η ίδια, Η λειτουργία και η βιωσιμότητα, σ. 133* η ίδια, Ομοιότη
τες και διαφορές, σ. 26* R. Matton, ό.π., σ. 65* Κ. Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. Β ', Αθήνα 31981, σ. 
764.

/
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μικού, σε εποχιακή-προσωρινή ή μόνιμη βάση)23. Παραλλήλως, εντάθηκαν 
οι εμπορικές ανταλλαγές με άλλες επίσης οθωμανικές περιοχές, όπως η Αί
γυπτος, η Σμύρνη και η Κωνσταντινούπολη24. Αναλόγως εξελίχθηκε και η 
εγχώρια παραγωγή, υπακοΰοντας, πάντως, εν πρώτοις στα νέα δεδομένα 
κυριαρχίας και στα σχετικά συνακόλουθα. Έτσι, διαπιστώνεται κάμψη της 
σαπωνοποιίας και της σακχαροποιίας25, ενώ, αντιθέτως. παρατηρείται 
έντονη δραστηριότητα στην υλοτομία* η τελευταία εξέλιξη υπήρξε ανα
γκαία προϋπόθεση για τήν περαιτέρω ανάπτυξη και οργάνωση της ναυπη
γικής26 αλλά και για τις εξαγωγές ξυλείας, κυρίως προς την Αίγυπτο και την 
Κρήτη27. Την ίδια περίοδο, στις πηγές επισημαίνεται η εγκατάλειψη των 
γαιών και η άγνοια των χωρικών γϋρω από τις καλλιεργητικές μεθόδους, 
φαινόμενα, πάντως, σχετικά, κατά βάσιν, με τη φοροεισπρακτική λογική 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και τις αυθαιρεσίες εκ μέρους των τοπι
κών αξιωματούχων2*.

Τα ανωτέρω δεδομένα υπήρξαν, εν συντομία, τα κύρια χαρακτηριστικά 
της οθωμανικής περιόδου, τα οποία παρέμειναν σε γενικές γραμμές στα-

23. X .  Παπαχριστοδουλον, ό,π., σ . 18* Μ . Ενθυμίου, Α π ό  την αγροτική οικονομία, ο.

231.
24. Μ . Ενθυμίου . Η  πόλη της Ρόδον, σ. 67-68* Μ . Efthym iou-Hadziiacou. ό~π, ο. 193- 

234* η ίδ ια . Ομοιότητες και διαφορές, σ . 39-40.
25. Μ . Ευθυμίου. Ο μοιότητες και διαφορές, σ. 40.
26. Ο  Ψ αλίδας αναφέρει σχετικως: «£δω d v a i τό μεγαλύτερο ναυπηγείο τών Τούρ

κων» ( Γ .  Χαριτάκης, ό.π , σ . 72). Α κόμη, σε έγγραφο της καποδιστριακης εποχής σημειώ

νεται. μεταξύ των άλλων, γ ια  τους Ροδίους: «έξο δ ευ σ ντες  σχεδόν δλπν την ζωήν τους είς 

άγγαρίας κα ι δουλευοντες είς ξυλοτομίας. ναυπηγίας »* (εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 1). 

Β λ  επίσης: X .  Παπαχριστοδουλον, ό.π., σ. 405* M aria Efthym iou-Hadziiacou. ά π .. σ . 103- 

181* η ίδια . Η λειτουργία και η βιωσιμότητα σ . 126* η ίδια . Ομοιότητες και διαφορές, σ . 42* 

η ίδια , Η  πόλη της Ρόδον, σ . 69* η ίδ ια . Α τ ό  την αγροτική οικονομία σ. 322* 1C Σιμόπουλος. 
ό .π , τόμ. Β  *, Αθήνα 31981. σ. 764,788* R . M atton, ά .τ ,, σ . 64- Μ άρκος-Μάριος Σίμψ ας. ό.π. 
σ. 115. Πάντως, στις παραμονές της Επανάστασης του 1821, αναφορικως με το ναυτιλιακό 

δυναμικό της Ρόδου, κατεγράφησαν από τον Pouqueville μόνο 24 εμπορικά πλοία. 12 ελλη

νικά  και ισάριθμα οθωμανικά. Σχετικω ς: Κ . Σβολόπονλος. «Ο  ελληνικός εμπορικός στόλος 

κατά τας παραμονάς του αγώνος της ανεξαρτησίας. Ανέκδοτος πίναξ του F .  Pouqucvfllc», 

Ο Ερανιστής, τόμ. Γ  (1972-1973), σχετικός πίνακας.
27. Μ . E fthym iou-H adziiacou . ό ,π ,  σ . 193-228, 238-239* η ίδ ια . Ομοιότητες κα ι διαφο

ρές, σ. 40* η ίδ ια , Η πόλη της Ρόδον, σ . 68.

28. Μ . Παπαϊωάννσν, ό ,π ,  σ . 52-55* Μ . Ετ^υμίου. Α π ό  την αγροτική οικονομία  σ . 319- 
320, 322-323.

*1
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θερά, μέχρι τις παραμονές της Επανάστασης του 1821. Ως απόρροια, προ
κύπτουν ερωτήματα αναφ ορικός με μια άλλη παράμετρο, σχετική, ωστόσο, 
με τις γενικές εξελίξεις: πρόκειται για  το δημογραφικό ζήτημα, το οποίο 
κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί στη μακρά του διάρκεια. Αυτό τον στόχο 
καλύπτει, στο μέτρο του δυνατού, ο επόμενος πίνακας, με στοιχεία που 
αντιστοιχούν στο ιστορικό παρελθόν του νησιού έως και το 1900.

Π ίν . 6. Π λ η θ υ σ μ ό ς  Ρ ό δ ο ν  (1 3 0 9 -1 9 0 0 )

Έτος Αριθ. ψυχιύν Αλλα στοιχεία - Παρατηρήσεις

1309'' 10.000 περίπου Η πόλη της Ρόδου και η Λίνδος παραμένουν οι σημαντικότερες 
πληθυσμιακές συγκεντριόσεις, από τους αρχαίους χρόνους. 
Πάντως, ο πληθυσμός της προπεΰουσας δεν υπερβαίνει τις 
2.000 ψυχές (το 20% του συνόλου).

1420ν' 18.000

144029 30 31 32 33 34 20.000 περίπου Ειδικοίς στην πρωτεύουσα, ο πληθυσμός δεν υπερβαίνει τις 
7.000-8.000 ψυχές (το 35%-40% του συνόλου)* από αυτές, οι 
2.000 περίπου αντιστοιχούν στους Ιππότες (το 25%-28,57% του 
πληθυσμιακοΰ κεφαλαίου στην πόλη).

1474-
14755!

15.000 Γύρω στο 1475 ο συνολικός πληθυσμός έχει μειωθεί στις 15.000 
ψυχές. Σε τεκμήριο του 1474 αναφέρονται 44 χωριά, 30 από τα 
οποία ταυτίζονται με σημερινά.

1479” Σε τεκμήριο μνημονεύονται 34 χα>ριά, έξι από τα οποία δεν πε
ριλαμβάνονται στο προηγούμενο.

1523Μ 15.000 Ειδικούς στην πρωτεύουσα: περί τις 7.800-7.900 ψυχές, ήτοι 
2.000 χριστιανοί, 5.000 μουσουλμάνοι, 600-700 (150 νοικοκυ
ριά) Εβραίοι και 200 Ευριυπαίοι.

29. Livio Livi, Prime linee per una storia demografica di Rodi e delle isole dipendenti dalV 
eta classica ai nostri giomi, Φλωρεντία 1944, σ. 81-82* Μ. Ευθυμίου, Ομοιότητες και διαφο
ρές, σ. 32* Π. Σαβοριανάκης, ό.π., σ. 69, 351.

30. X. Παπαχριστοδοΰλου, ό.η., σ. 30* Υπουργείον Ανοικοδομήσειυς, Δωδεκάνησος. Λ. 
Γενική περιγραφή, Αθήναι 1947, σ. 289.

31. Livio Livi, ό.π., σ. 87* Ζ. Τσιρπανλής, Ανέκδοτα έγγραφα, σ. 48.
32. L. Livi, ό.π., σ. 91* X. Παπαχριστοδοΰλου, ό.π., σ. 286.
33. X. Παπαχριστοδοΰλου, ό.π., σ. 287.
34. Μ. Ευθυμίου, Ομοιότητες και διαφορές, σ. 32* Ζ. Τσιρπανλής, Στη Ρόδο, σ. 28.
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Κατά τον Θεόδιυρο Ζυγομαλά: 3.000 «σπίτια» (νοικοκυριά, χ 4 

= 12.000 περίπου ψυχές) κα ι 100 ιερείς .

Έ λ λ η ν ες : 15.000 περίπου* οι υπόλοιποι Τούρκοι κα ι Εβρα ίο ι. 
Σημειω τέον: κατά την οθωμανική περίοδο, γενικώς, ο χριστια

νικός πληθυσμός κατοικεί ε'ξιυ από τα τείχη της πόλης, σε ε ιδ ι

κά προάστια, και στην αγροτική ενδοχώρα. Ε ν  τοΰτοις, έχει το 

δικαίωμα παραμονής εντός της πόλεως στη διάρκεια της ημέ

ρας, την οποία οφείλει να εγκαταλείπει μετά τη δύση του ήλι

ου. Ό σ ον  αφορά στους Εβραίους, καθώς έχει επισημανθεί και 

πιο πάνω, η παρουσία τους στη Ρόδο ανάγεται σε παλαιότερες 

εποχές. Από τον Βενιαμίν εκ Τουδέλης (1165) υπολογίζονται 

ήδη σε 400, μέγεθος όμως, κατά τα φαινόμενα, υπερβολικό. 

Αργότερα, στο διάστημα 1320-1330, προστίθενται 37 ακόμη οι

κογένειες . Πάντιυς, σύμφωνα με σημερινούς υπολογισμούς 

εκτιμάται ότι κατά το 1452 «οι Εβρα ίο ι της πόλης δεν πρέπει να 
ξεπερνουσαν τις 100 ή 120 ψυχές». Αργότερα, οι διοίξεις του 

1520 και η οθωμανική κατάκτηση του 1522 οδηγουν την κοινό

τητα στην παρακμή. Πάντως, το 1525 αναφέρονται 150 νοικο

κυριά στην πόλη, ενιό περί τα μέσα του ιδίου αιώνα εγκαθίστα

νται ακόμη 400 περίπου άτομα, με προέλευση διάφορες πόλεις 

(Θ εσσαλονίκη , Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Ιερουσαλήμ κ ,ά .). 

Στο τέλος του αιιύνα η εβραϊκή κοινότητα περικλείει 144 νοι-

35. Π . Ζερλέντης — Φ λ. Κατσουρός, Νησιωτική Επετηρίς, έτος πρώτον, εν Ερμουπόλει 
Σύρου 1918, σ. 22. Γ ια  το μέσο μέγεθος των νοικοκυριών (περίπου 4 μέλη) βλέπε: Κ . Κόμης, 

Ιστορικοόημογραφικά, σ. 130-131, 220, 305-309* ο ίδιος, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης 
15ος-19ος αιώνας, Ιωάννινα 1995, σ. 131-133* ο ίδιος, Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας 
16ος-18ος αιώνας, Ιιυάννινα 1999, σ. 112-121* ο ίδιος, Δημογραφικές όψεις τον ελί,ηνικού 
νοικοκυριού. Δύο παραδείγματα από την Ήπειρο (18ος- 19ος αιώνας), Ιωάννινα 2000, σ. 25, 

26.
36. F .W . H asluck , «Depopulation in the Aegean islands and the turkish conquest». The 

Annual o f the British School at Athens, τόμ. 17 (1910-1911), σ. 95* L . L iv i, ό.π., σ. 95* R . 

M atton, ό.π., σ. 67. Σ ε  σχέση με το καθεστώς του χριστιανικού πληθυσμού: Ζ . Τσιρπανλής, 

Στη Ρόδο, σ. 24* Μ . Ευθυμίου, Η πόλη της Ρόδου, σ. 68-71* η ίδια , Rhodes, σ. 25-27* X. Πα- 

παχριστοδούλου, ό.π., ο. 32* Κ . Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. A ' , Αθήνα 51984, σ . 391,510,571-572* 

αυτ., τόμ. Β ' ,  Αθήνα 31981, σ . 104,161,764* Jean Thevenot, Voyage du Levant, Παρίσι 1980, 

σ. 195* Μ . Παπαϊωάννου, ό.π., σ. 84* ΜΕΕ, τόμ. 21, έκδ. β ' ,  σ. 195* εδώ στο Παράρτημα, έγ- 
γρ. 1. Γ ια  τους Εβρα ίους: Βεν ιαμ ίν  εκ  Τουδέλης, Το βιβλίο των ταξιδιών στην Ευρώπη, την 
Ασία και την Αφρική 1159-1173, εισαγ.-σχόλια Κοσμάς Μεγαλομμάτης — Α λ . Σαβίδης, 

Αθήνα 1994, σ. 67* Κ . Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. Α  ' , Αθήνα 51984, σ. 228* Μ . Ευθυμίου, Εβραί
οι και χριστιανοί, σ. 19, 41* Ζ . Τσιρπανλής, ό.π., σ. 25 ναι Ανέκδοτα έγγραφα, σ . 62-63* Γ . 

Φασουλάκης, ό.π., σ. 317-318, 320-326.

i
 ̂ : *
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κοκυριά, 720 περίπου ψυχές. Κάποια μεταγενέστερα μεγέθη πα
ρατίθενται στη συνέχεια του πίνακα.

Μέσα
17ου

ακύνα37 38 39 40 41 42 43 44

Οι Εβραίοι υπολογίζονται σε 600 ψυχές. Προφανούς, έχει ήδη 
συντελεσθεί εκροή προς την Κω, όπου ανιχνεΰονται από το δεΰ- 
τερο ήμισυ του ακύνα.

18ος αι
ώνας"

28.000-29.000 44 πυκνοκατοικημένα χωριά. Έλληνες: 17.000 περίπου ψυχές 
στα προάστια και στην ΰπαιθρο, όπου αποτελούν το 90% του 
πληθυσμού (οι υπόλοιποι είναι Τούρκοι). Εβραίοι: 500 περίπου 
ψυχές εντός της πόλεους, με τους Τούρκους. Στο Νεοχιύρι κατοι
κούν 60-100 Ευρωπαίοι, ενου 30-50 Αρμένιοι είναι εγκαταστημέ- 
νοι στα ελληνικά προάστια. Τα μεγέθη που αφορούν στον τουρ
κικό πληθυσμό ποικίλλουν: το 1731, 6.000 ψυχές* το 1747, 8.000 
περίπου ψυχές* περισσότερο αξιόπιστο θειυρείται αυτό του 1785 
και 1795, ίσο με 11.500 ψυχές.

1750” ^  27.500

1779» [30.000] Με βάση τον Savary: 7.500 νοικοκυριά, 4.700 ελληνικά, 2.500 
τουρκικά και 300 εβραϊκά. Δηλαδή, κατά προσέγγιση 30.000 ψυ
χές, 18.800, 10.000 και 1.200 αντιστοίχως. 44 χωριά και δύο πό
λεις (Ρόδος-Λίνδος).

1793“ 30.00

1821“ 31.500

1828“ 30.000 Έλληνες 22.000, Τούρκοι 6.000 και Εβραίοι 2.000* «Εχει 44 χω
ρία τό §ν μέ τό άλλο άπό 100 οΙκίας».

1831" [19.978] 10.515 άρρενες, έκτων οποίων 7.420χριστιανοί (συμπεριλαμβά-

37. Μ. Ευθυμίου, Εβραίοι και χριστιανοί, ο. 44.
38. Μ. Ευθυμίου, Η πόλη της Ρόδου, σ. 72-73* η ίδια, Rhodes, σ. 24-27.
39. Υπουργείον Ανοικοδομήσεως, ό.π., σ. 289* X. Παπαχριστοδοΰλου, ό.π., σ. 30.
40. X. Παπαχριστοδοΰλου, ό.π., σ. 415* Κ. Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. Β ', Αθήνα 31981, σ. 

764. Για το μέσο μέγεθος των νοικοκυρκυν: ανωτ., υποσημ. 35.
41. X. Παπαχριστοδοΰλου, ό.π., σ. 416.
42.  Αντ., σ. 30* Υπουργείον Ανοικοδομήσεως, ό.π., σ. 289.
43. Εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 2.
44. Enver Ziya Karal, Osmanh lmparatorlugunda ilk niifus saymi 1831, Άγκυρα 1997, σ.
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νονται 2.583 αγόρια) και 3.095 μουσουλμάνοι. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι στις απογραφές της εποχής, ανεξάρτητα από την 

αντικειμενική πραγματικότητα, το γυναικείο δυναμικό εμφανί

ζεται κατά 10% μικρότερο του ανδρικού, υπολογίζονται κατά 

προσέγγιση τα μεγέθη για  αμφότερα τα φυλά. Σύνολο νησιού: 

19.978 ψυχές, εκ τα>ν οποίων 14.098 χριστιανοί (με 4.908 παιδιά) 

κα ι 5.880 μουσουλμάνοι.

1831* 16.000 Μ ε βάση τους M ichaud και Poujoulat.

1830- 30.000-35.000
1840*

185047 33.000

1853* 34.000 Χριστιανοί 21.000, μουσουλμάνοι 10.000 και Εβραίοι 3.000 ψυ

χές. Από τους χριστιανούς μόνο 41 έχουν ελληνική ιθαγένεια και 

120 είναι Ευριυπαίοι. Από το σύνολο, οι 20.000 (το 59% ) κατοι

κούν στην πόλη, στα προάστια και στις γειτονικές αγροικίες.

185449 27.120 Έ λ λ η ν ες  20.000, μουσουλμάνοι 6.000 και Εβρα ίο ι 1.000 ψυχές. 

Επ ιπλέον, 120 Ευρωπαίοι* άπαντες καθολικοί εκτός από δυο ο ι

κογένειες, διαμαρτυρομένων γερμανικής καταγιυγής. Από το 
σύνολο οι 11.000 (το 4 1 % ) κατοικούν στην πόλη κα ι στα προά

στια. Στην ενδοχώρα: 47 πόλεις και χωριά.

187950 45.000

1881/2- 30.609 Έ λ λ η ν ες  20.711 (11.174 άρρενες και 9.537 θήλεις), μουσουλμά

-189351 νοι 6.467 (3.443 άρρενες κα ι 3.024 θήλεις), Εβρα ίο ι 2.690 (1.374

161, 211* Kem al Karpat, Ottoman population 1830-1914. Demographic and Social Characte
ristics, Λονδίνο 1985, σ. 114. Π β . K . Κόμης, Ιστορικοόημογραφιχά, σ. 287.

45. R . M atton, ό.π., σ. 65.
46. L .  L iv i, ό.π., σ. 96.

47. X . Παπαχριστοδουλου, ό.π., σ. 30* Υπουργέίον Ανοικοδομήσεως, ό.π., σ. 289.
48. Ιάκ . Ραγκαβής, Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική, 

και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδος, τόμ. 3, εν Αθήναις 1854, σ. 430* X . Παπαχρι- 

στοδούλου, ό.π., σ. 418.
49. Μ . Παπαϊωάννου, ό.π., σ. 51-52, 82, 355* L . L iv i, ό.π., σ. 96· Π . Σαβοριανάκης, ό.π., 

σ. 351.

50. R .A .H . B ickford-Sm ith , Η Ελλάδα την εποχή τον Γεωργίου του A ', μετ.-εισαγ.-σχό- 
λια  Α . Παπαδάκη, Αθήνα 1993, σ. 354.

51. Kem al Karpat, ό.π., σ. 130-131.
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άρρενες και 1.316 θήλεις), «Ξένοι» 738 (394 άρρενες και 344 θή- 
λεις), Αρμένισσες 2 και μία Βουλγάρα.

188552 27.096 Χριστιανοί 19.533, μουσουλμάνοι 4.903 και Εβραίοι 2.660.

1893·^ 51.024 Αυτόχθονες: χριστιανοί ορθόδοξοι 40.988, μουσουλμάνοι 6.152 
και Εβραίοι 2.706, σύνολο 49.846. «Ξένοι»: χριστιανοί ορθόδο
ξοι 395, μουσουλμάνοι 561, Αρμένιοι 2 (πβ. υποσημ. 51), καθο
λικοί 212, Βούλγαρος 1 (πβ. υποσημ. 51) και Εβραίοι 7, σύνολο 
1.178 ψυχές. 54 χιυριά.

190053 43.000

190054 28.000 Στην προπεύουσα κατοικούν 10.100 ψυχές (το 36% του συνό
λου): 6.000 Τούρκοι, 1.500 Εβραίοι και 2.600 Έλληνες στα προ
άστια.

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις αποτελούν, ως επί το πλείστον, απόρροια 
του μικρού βαθμού αξιοπιστίας των δεδομένων55. Π αρ’ όλα αυτά, από το 
σύνολο των στοιχείων αντλούνται, έστω αδρώς, κάποια συμπεράσματα ως 
προς τις γενικές τάσεις. Κατ’ αρχάς, παρατηρείται μία διαρκής δημογρα- 
φική αύξηση από το 1309 έως το 1440, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του 
πληθυσμού (από 10.000 σε 20.000 περίπου ψυχές). Η εξέλιξη αυτή, ανε
ξαρτήτως του βαθμού ακρίβειας, συνδέεται κατά πάσα πιθανότητα με την 
έλευση επήλυδων, γεγονός στο οποίο έχει ήδη γίνει αναψορά αλλού56. Στο

52. Ημερυλόγιον της Νομαρχίας Αρχιπελάγους, έτος 1302 (= 1885), σ. 169.
52α. Zeki Arikan, «La situation administrative, demographique, economique et sociale 

du vilayet des lies de l’Archipel ottoman dans la seconde moitie du XIXe stecle», The 
Kapudhan Pasha, his office and his Domain. A Symposium Held in Rethymnon, 7-9 Januaiy 
2000, επιμ. El. Zachariadou, Ρέθυμνο 2002, σ. 234-236.

53. Υπουργείον Ανοικοδομήσεως, ό.π., σ. 289* X. Παπαχριστοδοΰλου, ό.π., σ. 30.
54. Π.Κ. Ενεπεκίδης, Αθηναϊκά, Αττικοβοιωτικά, Δωόεκανησιακά 1815-1980, Αθήνα 

1991,σ. 400, 405.
55. Για μεγέθη αυτού του τύπου, απλές προσεγγίσεις της πληθυσμιακής πραγματικότη

τας, «στρογγυλά» ως προς τα τελευταία ψηφία και μικρής αξιοπιστίας: Κ. Κόμης, Πληθυ
σμός και οικισμοί της Μάνης, σ. 79-80, 87-88,162,179-180* ο ίδιος, Δημογραφικές όψεις της 
Πρέβεζας, σ. 71. Πβ. εόώ στο κείμενο II, υποσημ. 89.

56. Βλ. ανοπ. υποσημ. 8.
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συγκεκριμένο, όμως, σημείο κρίνεται σκόπιμο να συμπληρώσουμε τη σχε
τική εικόνα, μνημονεύοντας, κατ’ αρχάς, την εγκατάσταση Καστελλοριζι- 
τών το 1440, μετά την επιδρομή του αιγυπτιακού στόλου εναντίον του Κα- 
στελλορίζου57. Επιπλέον, παραθέτουμε δύο πανομοιότυπες, μεταξύ τους, 
περιπτώ σεις εποικισμού: η πρώτη αφορά σε εικοσαμελή ομάδα Χαλκητών, 
οι οποίοι εγκαταστάθηκαν το 1450 στο ερημωμένο χωριό Βασιλικά, υπο- 
χρεούμενοι να  κατοπτεύουν τον θαλάσσιο χώρο («fatietis et fatient viglam 
in loco antiquitus consueto»)* η δεύτερη, του 1493, αναφέρεται και πάλι σε 
Χαλκήτες, συμποσούμενους εν προκειμένιο σε 42, οι οποίοι εγκαταστάθη
καν στην περιοχή  Α γίας Μ άρθας (Άμαρτος;), έναντι της αυτής υπηρεσίας 
(«...οι τόπο ι της θαλάσσου ναενεν καλά βλεποιμένοι...»)5*. Πάντως, η δεύ
τερη των περιπτώ σεω ν, ιος μεταγενέστερη, φαίνεται μάλλον να σχετίζεται 
με τις στρατιωτικές ανάγκες της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, πέραν 
τιυν ενδεχομένω ν δημογραφικών στόχων (όντας, εξάλλου, ανεξάρτητη από 
την προηγηθείσα πληθυσμιακή αύξηση, όπως τουλάχιστον προκύπτει η τε
λευταία από τον πίνακα). Επιπλέον, και εν αντιθέσει προς το γεγονός, το 
έτος της εν λόγιο εγκατάστασης περικλείεται στην περίοδο αντίστροφης 
πορείας, καθώ ς περιγράφεται στον πίνακα. Πράγματι, παρατηρείται η 
σταδιακή μείωση του πληθυσμού, ώστε από 20.000 το 1440 να  κατέλθει στις
15.000 περίπου ψυχές το 1475 (έως και το 1522). Χιυρίς αμφιβολία, η α ρ 
νητική εξέλιξη αποτελεί παρεπόμενο τόσο του πολεμικού κλίματος (και κυ
ρίως κατά το 1457 και 1480)59 όσο και δύο άλλων ανθρωποβόρων επίσης 
παραγόντων: πρόκειται γ ια  την επί είκοσι μήνες δράση της πανώλης (1498- 
1499)60 κα ι την παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα του 1481 (από 18

57. Ζ . Τσιρπανλης, Ανέκδοτα έγγραφα, σ. 49,562-566* Ευάγγελος Βαρδαμίδης. Ιστορία 
της νήσον Μεγίστης (Καστελλορίζον) από της εποχής των Δωριέων και τον Μίνωος μέχρι 
των ημερών μας και της προσαρτήσεως της νήσον εις την ΕΜ&δα, Αλεξάνδρεια  1948, σ. 37.

58. Α .Γ . Τσοπανάκης, «Εγκατάσταση Χαλκητών στην Ρόδο», Δωδεκανιγιιακόν Αρχείσν, 
τόμ. 5 (1970), σ. 54-80* Ζ . Τσιρπανλης, ό.π., σ. 49-50, 562-566. Γ ια  την κατόπτευση του θα

λασσίου χιόρου στη Ρόδο κα ι στην Κω , αλλά επί οθωμανικής κυριαρχίας: Ζ . Τσιρπανλής, 

«Ο  “ κανουναμές” (kanun-nam e) της Ρόδου και της Κιυ (τέλη 16ου α ι.)» , Δωδώνη, τόμ. ΙΒ '  
(1983), σ. 97. Γ ια  το τοπωνύμιο: X . Παπαχριστοδουλου, Τοπωνυμικό της Ρόδον, Ρόδος 

21996, α  45, 320, 325.

59. X . Παπαχριστοδουλου, Ιστορία, σ. 282,306* Η λ. Κόλλιας, Οι Ιππότες, σ. 28* Π . Ζερ- 
λέντης -  Φ λ. Κατσουρός, ό.π., σ. 10.

60. X . Παπαχριστοδουλου, ό.π., σ. 305, 356-357* Εμμανουήλ Γεω ργιλλά Λειμενίτου, Το 
θανατικόν της Ρόδον (1498-1499), έκδ. υπό Τ .Ε .  Ευαγγελίδου, εν Ρόδω 1915* Γεώργιος Ρά-

*1  -
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Μαρτίου έως 18 Δεκεμβρίου)61. Καθώς αποτυπώνεται δε και στον πίνακα, 
η επούλωση των δημογραφικών πληγμάτων υπήρξε ιδιαζόντως δυσχερής, 
παρά τη συνεχή εισροή χριστιανών προσφύγων από την αντίπερα μικρα
σιατική ακτή62.

Ακολούθως, το τελικό δημογραφικό πλήγμα συντελέσθηκε την Πρωτο
χρονιά του 1523, οπότε οι Ιππότες εγκατέλειψαν το νησί, ακολουθούμενοι 
από Ευρωπαίους, Εβραίους και Ροδίτες- σύμφωνα με την επικρατέστερη 
άποψη, οι τελευταίοι αριθμούσαν 4.000 (αναφέρονται και 4.500) έως 5.000 
ψυχές63, αν και παραδίδεται επίσης το μετριοπαθέστερο μέγεθος των 500 
ψυχών64. Πάντως, επί του θέματος, έχει ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον το 
στοιχείο ότι οι Οθωμανοί, προκειμένου να μετριάσουν το κύμα φυγής των 
αυτοχθόνου, παρεχο5ρησαν διάφορα προνόμια με θετικά, καθώς φαίνεται, 
αποτελέσματα6'. Παραλλήλως, διοργάνωσαν εποικισμούς (siirg iin ), τροφο- 
δοτοίντας πληθυσμιακώς την αραιοκατοικημένη Ρόδο με μουσουλμάνους 
της Καραμανίας αλλά και άλλων οθωμανικών περιοχιυν (Θεσσαλονίκη -

πτης, «Το θανατικό της Ρόδου (1499): η επιδημία πάνοπλους από φιλολογική πηγή της επο
χής», Ρόδος 2400. Διεθνές Συνέδριο 1993, Εταιρεία Ροδιακιύν Μελετιυν, Ρόδος 1994, σ. 357- 
361· Π. Ζερλεντης -  Φλ. Κατσουρός, ό.π., σ. 10.

61. Pere Dominique Bouhours, ό.π., σ. 157-162* Ηλ. Κάλλιας, ό.π., σ. 52* X. Παπαχρι- 
στοδουλου, ό.π., σ. 31, 300* Μ. Παπαϊωάννου, ό.π., σ. 48* Βασ. Παπαζάχος -  Κατ. Παπαζά- 
χου, Οι σεισμοί της ΕΙΛάόας, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 243* Παν. I. Σπυρόπουλος, Χρονικό των 
σεισμών της ΕΙΛάδος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Αθήνα-Γιάννινα 1997, σ. 289-290* 
Φλωρεντία Ευαγγελάτου-Νοταρά, Σεισμοί στο Βυζάντιο από τον 13ο μέχρι και τον 15ο αι
ώνα. Ιστορική εξέταση, Αθήνα 1993, σ. 109-110, 153* Βασ. Χατζηβασιλείου, «Οι καταστρε
πτικοί σεισμοί της Κω από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», Δωόεκανησιακά Χρονικά, τόμ. 
8(1983), κυρίως σ. 269* Anthony Luttrell, «Earthquakes in the Dodecanese: 1303-1513», 
Natural Disasters in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete III. A Symposium Held in 
Rethymnon, 10-12 January 1997, edited by El. Zachariadou, Ρέθυμνο 1999, κυρίως σ. 149- 
150* Nicolas Vatin, «Les tremblements de terrre a Rhodes en 1481 et leur historien, 
Guillaume Caoursin», αυτ., σ. 153-184.

62. Ελ. Ζαχαριάδου, ό.π., σ. 193* Ζ. Τσιρπανλής, Ανέκδοτα έγγραφα, σ. 50-51.
63. Ζ. Τσιρπανλής, Στη Ρόδο, σ. 19* X. Παπαχριστοδοΰλου, ό.π., σ. 324* Ηλ. Κάλλιας, 

ό.π., σ. 58* Μ. Ευθυμίου, Η πόλη της Ρόδου, σ. 67* η ίδια, Η λειτουργία και η βιωσιμότητα, 
σ. 124* η ίδια, Ομοιότητες και διαφορές, σ. 32* R. Matton, ό.π., σ. 46* ΜΜΕ, ό.π., σ. 196.

64. F.W. Hasluck, ό.π., σ. 165* L. Livi, ό.π., σ. 91-92.
65. Ζ. Τσιρπανλής, ό.π., σ. 22-24* Μ. Ευθυμίου, Η λειτουργία και η βιωσιμότητα, σ. 124- 

125* Β. Randolph, The present state of the islands in the Archipelago (or Arches), Οξφόρδη 
1687, σ. 27* Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ. 3, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 
114.
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Εύβοια)66. Π αρά  το γεγονός αυτό, η κάλυψη του δημογραφικού κενού 
υπήρξε κατ’ αρχάς αμελητέα67. Η πραγματική αύξηση του πληθυσμού, σχε
τικούς θεαματική, έλαβε χώρα πολύ αργότερα, στη διάρκεια  του 18ου αιώ
να* η τάση αυτή συνεχίσθηκε έους το 1821, οπότε κατεγράφησαν 31.500 ψυ
χές. Βέβαια, και εδώ  δεν έλειψαν οι αρνητικές παράμετροι, όπως τα συχνά 
κρούσματα πανούλης68, χωρίς, εν τούτοις, κάποια ουσιώδη επιβάρυνση. Για 
τη συνέχεια, τα δεδομένα του πίνακα χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό 
αμοιβαίας απόκλισης, στοιχείο το οποίο περιγράφει, ως επί το πλείστον, 
ασήμαντο βαθμό συνολικής αξιοπιστίας, παρά διαδοχικές πληθυσμιακές 
αυξομοιώσεις. Ωστόσο, παραλλήλους δηλώνεται ως λίαν πιθανό το ενδεχό
μενο δημογραφικής κάμψης, η οποία με αφετηρία το 1821 διήρκεσε μέχρι 
τα μέσα περίπου του αιώνα. Ακολούθησαν αυξητικές τάσεις, με αποτέλε
σμα, κατά την πλέον αξιόπιστη πηγή, το στρογγυλό (και πα ρ’ όλα αυτά, 
πλησιέοπερο στην πραγματικότητα) μέγεθος των 43.000 ψυχών το 1900. Η 
περιγραφείσα  κατάσταση, θα πρέπει να σημειωθεί, δεν φαίνεται να λαμ
βάνει υπόψη τις αρνητικές παραμέτρους, όπως την πανούλη, τη χολέρα, τη 
λέπρα (αν και αυτή δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή θνητότητα) και κάποι
ες μεταναστευτικές κινήσεις, για  τις οποίες, όμως, η έκταση του πλήγματος 
παραμένει άγνωστη* ενδεχομένως, οι συνολικές απούλειες να διατηρήθη
καν σε χαμηλά επ ίπεδα 69.

66. Ζ. Τσιρπανλής, ό.π., σ. 24* Μ. Ευθυμίου, «Περηφάνεια και οδύνη. Με αφορμή τις 
τουρκικές επιγραφές της Ρόδου», Η Επανάσταση του 1821. Μελέτες στη Μνήμη της δ έ 
σποινας Θεμελή-Κατηφόρη, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 1994, σ. 228-229* 
η ίδια, Εβραίοι και χριστιανοί, σ. 23* η ίδια, Η πόλη της Ρόδον, σ. 67-68* Απ. Βακαλόπουλος, 
ό.π., σ. 117* O.L. Barkan, «Les deportations comme methode et peuplement et de coloni
sation dans l’Empire Ottoman», Revue de la Faculte des Sciences Economiques de IVniversite 
d ’lstanbul, τόμ. 11 (1949-1950), σ. 88-89. Γενικούς για την εποικιστική πολιτική (siirgun) της 
Αυτοκρατορίας: Halil lnalcik, «Ottoman methods of conquest», Studio Islamica, τόμ. 2 
(1954), κυρίως σ. 122-129* Π. Σαβοριανάκης, ό.π., σ. 69-70.

67. L. Livi, ό.π., σ. 94.
68. Μ. Efthymiou-Hadzilacou, ό.π., σ. 56-57* η ίδια, Περηφάνεια και οδύνη, σ. 235-236.
69. Μ. Ευθυμίου, Περηφάνεια και οδύνη, σ. 235-238. Ως προς τη μετανάστευα»] ειδικούς: 

ΓΑΚ-ΑΝΣ, ΗΔΓ, φάκ. 8/2 (1885), Αϊτησις Γεωργίου Σωτήρη, κατοίκου Βαθέος, Έν Λιμέ- 
νι Βαθέος Σάμου τή 15 Ιουλίου 1884' ΣΙα Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, 19ος αι. -1919. 
Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το ΜιλΛέτ των Ρωμιών στο ελ).ηνικό Έθνος, Αθήνα 1997, 
σ. 624, 626, 632, 643* Παντ. Κοντογιάννης, Γεωγραφία της Μικρός Ασίας, Αθήναι 1921, ανα- 
τύπ. 1995, σ. 330* Χρ. Σολδάτος, Ο οικονομικός βίος των Ελλήνων της Μικρός Ασίας (Ιωνίας, 
Αιολίδας, Μυσίας, Βιθυνίας, Λυδίας και Καρίας) 1880-1922, Αθήνα 1994, σ. 35* Π. Σαβο- 
ριανάκης, ό.π., σ. 77-88.
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Από το σύνολο των προλεχθέντων προκύπτει ο αργόσυρτος χαρακτήρας 
τοον όποιων δημογραφικών διαφοροποιήσεων, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 
μόλις 2,47% ο Ί0. Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί την ύπαρξη και κάποιων αξιο
μνημόνευτων διακυμάνσεων, με βαρύνουσα σχετικώς σημασία για  την πε
ραιτέρω εξέλιξη. Πάντως, η θεαματικότερη μεταβολή συντελέσθηκε πολύ 
αργότερα, εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης: είναι χαρακτηριστικό ότι 
στο διάστημα 1951-1991 ο πληθυσμός του νησιού αυξήθηκε από 58.946 σε 
98.175 ψυχές (+ 67% )70 71.

Συνεχίζουμε με ένα άλλο ζήτημα: την κατανομή του πληθυσμού στον 
χώρο. Παρατηρείται ότι από το 1474 αναφέρονται ήδη 44 χωριά στην 
αγροτική ενδοχιύρα. Σχετικούς, ενδιαφέρον στοιχείο είναι η επανάληψη 
του αριθμού χιυριιόν σε μεταγενέστερες πηγές, έως και το 1828. Αργότερα 
παραδίδεται ένας κατά τι μεγαλύτερος αριθμός: 47 πόλεις και χωριά το 
1854, 54 το 1893 αλλά, εάν υπερβούμε τα χρονικά όρια του πίνακα, 46 χω 
ριά το 192272. Εν τούτοις, στο πεδίο των πληθυσμιακών μεγεθιυν διαπιστώ
νεται η ύπαρξη διαφοροποιήσειυν: το 1309, το 80% του συνόλου κατοικού
σε στην αγροτική ενδοχώρα έναντι 20% στην πρωτεύουσα* το 1440, το 
60%-65% στην αγροτική ενδοχιύρα έναντι 35%-40% στην πρωτεύουσα* το 
1853,41% έναντι 59%* το 1854, αντιστρόφους, 59% έναντι 41% και το 1900, 
64% έναντι 36%. Χωρίς αμφιβολία, ένα ποσοστό των διακυμάνσεων οφεί
λεται στον χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας των δ εδο μ ένο ι, αν και δεν αναιρού
νται, εν τούτοις, οι γενικές τάσεις. Σε ό,τι αφορά στις τελευταίες, είναι σα
φείς: παρά τις όποιες επιμέρους πληθυσμιακές αυξομειώσεις και τη γενική 
σταδιακή κάμψη, το αγροτικό οικιστικό δίκτυο παρουσίασε, στη μακράτου 
διάρκεια, ιδιάζουσα ανθεκτικότητα. Εάν δε υπερβούμε και πάλι τα όρια 
του πίνακα, διαπιστώνεται η παράταση του φαινομένου: το 1922 ο πληθυ
σμός της ενδοχώρας ανερχόταν σε 25.418 ψυχές (το 61% του συνόλου) ένα
ντι 16.153 ψυχιόν (το υπόλοιπο 39%) στην πρωτεύουσα73.

Τα δεδομένα του 1881/2-1893 επιτρέπουν ανιχνεύσεις σε σχέση με την 
κατά φύλο σύνθεση του πληθυσμού. Παρατηρείται ότι δεσπόζουν ποσοτι-

70. Υπολογισμοί με βάση τον τύπο P k= R 0* ( l+ r )k, με τη χρήση λογαρίθμων (Κ . Κόμης, 

Ιστορικοδημογραφικά, σ. 126).
71. Γ . Γιαγκάκης, Νησιολόγιο, σ. 28. Π β . ο ίδιος, Συστηματική θεώρηση, σ. 40.

72. Μ . ΓΤαπαϊωάννου, Ρόδος και νεώτερα κείμενα. 2. Annuario amministrativo e statistico 
perVanno 1922, a cura del dott. Ermarmo Armao, Αθήνα-Γιάννινα 1990, σ. 217.

73. Μ . ΓΤαπαϊωάννου, ό.π., σ. 215, 217.
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κώς οι άρρενες έναντι των θηλέων. Αναλυτικούς: στον χριστιανικό πληθυ
σμό κατά 14,65% (11.174 έναντι 9.537)· στους μουσουλμάνους κατά 
12,17% (3.443 έναντι 3.024)* στους Εβραίους κατά 4,22% (1.374 έναντι 
1.316) και στους «Ξένους» κατά 12,69% (394 έναντι 344). Δηλαδή, το ρο- 
διακό παράδειγμα  φαίνεται να συγκλίνει προς τα ισχύσαντα στην ελληνι
κή ενδοχώ ρα74.

Κλείνουμε με ένα διαφορετικό ζήτημα: τον πολυεθνικό χαρακτήρα του 
νησιού. Κ ατ’ αρχήν, σε ορισμένες πηγές παρατηρείται σύγχυση, η οποία 
έχει α ναπαραχθεί (σκοπίμο^ς) στον πίνακα, ανάμεσα στη θρησκευτική 
(χριστιανοί-μουσουλμάνοι) και την εθνική (Έλληνες-Τούρκοι) ταυτότητα 
των δύο πολυπληθέστερων κοινοτήτιυν. Π αρά ταύτα, εάν εξαιρέσουμε τις 
πρώ ιμες αναφορές, σε περιηγητικά και άλλα ανάλογης αξιοπιστίας κείμε
να, τα δεδομένα του 19ου ειδικούς αιώνα, εποχή των βαλκανικιόν εθνικι
σ μ ο ί και το3ν οθωμανικών μεταρρυθμίσεων (T a n z im a i) ,αποτελούν, απλώς, 
απόρροια  της σταδιακής ταύτισης θρησκευτικής-εθνικής ταυτότητας75. Κα
τά τα άλλα, καθιυς περιγράφεται, ο πολυεθνικός χαρακτήρας υπήρξε θεα
ματικότερος στην πρωτεύουσα: τον πληθυσμό συγκροτούσαν Ιππότες (και 
άλλοι Λατίνοι), χριστιανοί και Εβραίοι μέχρι το 1522, ενο3 κατά την οθω
μανική περίοδο το μουσουλμανικό στοιχείο εγκαταστάθηκε, μαζί με τους

74. Εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 95.
75. Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ενδεικτικοί;: Salahi R. Sonyel, Minorities arui the 

destruction of the Ottoman empire, Άγκυρα 1993, κυρίω; σ. 149-155,160-162* Stanford J.Shaw 
-  Ezel Kural Shaw, History' o f the Ottoman Empire and modem Turkey, τόμ. 2, Cambridge 
University Press 1977, κυρίως σ. 123-128, 195-211, 238-241* Bernard Lewis, Η ανάδυση της 
σύγχρονης Τουρκίας, τόμ. 1, Τα στάδια της ανάδυσης, Αθήνα 2001,νσ. 179-277* Σία Ανα- 
γνωστοπουλου, Μικρά Ασία, σ. 276-308, 453-488* η ίδια, «Οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ 
και το θεσμικό πλαίσιο του Μιλλέτ των Ρωμιών», Πρώτη Επιστημονική Ημερίδα «Η παρου
σία των εθνικών μειονοτήτων στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα», Πρακτικά, Αθήνα, 5 
Οκτωβρίου 1996, Αθήνα 1997, σ. 17-89* η ίδια, «Μιλλέτ, ορθόδοξο γένος, έθνος», Ο Πολί
της, τχ. 104, Οκτ. 2002, σ. 23-27* Δημ. Σταματόπουλος, «Η Εκκλησία ως Πολιτεία. Αναπα
ραστάσεις του ορθόδοξου μιλλέτ και το μοντέλο της συνταγματικής μοναρχίας (δεύτερο μι
σό 19ου αι.)», Μνήμων, τόμ. 23 (2001), κυρίως σ. 183-189* Χάρης Εξερτζόγλου, «Η ορθόδο
ξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης: Από το Τανζιμάτ μέχρι τον Μεγάλο Πόλεμο», Σύγ
χρονα Θέματα, περ. Β \  χρόνος 22ος, τχ. 74-75, Δεκ. 2000, σ. 114-123* Παρασκευάς Ματά- 
λας, Έθνος και Ορθοδοξία. Οι περιπέτειες μιας σχέσι^ς. Από το «ελληνικό» στο βουλγαρικό 
σχίσμα, Ηράκλειο 2002, σ. 11-13* Παντελής Ε. Λέκκας, Η εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υπο
θέσεις εργασίας στην Ιστορική Κοινωνιολογία, Αθήνα 1992, σ. 158-160* Elie Kedourie, Μει
ονότητες, Θρησκεία και Πολιτική. Δύο δοκίμια, Αθήνα 2002, κυρίως σ. 35-103. Βλ. επίσης 
κατωτ., υποσημ. 214.

-ΐ
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Εβραίους, εντός της πόλεως, και το χριστιανικό σε ειδικά προάστια (στα 
οποία προσετέθησαν αργότερα και οι λιγοστοί Αρμένιοι) στην περιφέρειά  
της· την ίδια εποχή, οι Ευριυπαίοι εγκαταστάθηκαν στο γειτονικό Νεοχώ- 
ρι. Αντιθέτως, στην ενδοχώρα δέσποσε, επί αιώνες, το χριστιανικό στοι
χείο, με μία ασήμαντη συμμετοχή, κατά την οθωμανική περίοδο, επήλυδων 
μουσουλμάνων. Οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις, επί του θέματος, 
υπήρξαν δύο: η αντικατάσταση των Ιπποτών, από τους Οθωμανούς, μετά 
την ήττα του 1522, και οι αλλεπάλληλες αυξομοιώσεις της εβραϊκής κοινό
τητας, δεδομένο, πόντιος, το οποίο συνδέεται επίσης, έστω πλαγίως, με τις 
πολιτικές συγκυρίες. Στο σημείο αυτό, συγκρατώντας τα όσα αναφέραμε 
έως εδ ώ , περατώνουμε το συγκεκριμένο κεφάλαιο.

2. Α π ό  τ η ν  κ α θ ο λ ικ ή  Σ ύ ρ ο  σ τ η ν  Ε ρ μ ο ύ π ο λ η

Η Σύρος καταλαμβάνει το κέντρο περίπου τιον Κυκλάδων, με έκταση 
83,63 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ανάπτυγμα ακτών 87 χιλιόμετρα76. Το 
μήκος της, από βορράν προς νότον, υπερβαίνει τα εννέα μίλια και το μέγι
στο πλάτος της, στο νότιο τμήμα, υπολογίζεται σε έξι περίπου μίλια77 78. Η 
επιφάνεια  του νησιού καλύπτεται από λόφους, με παρεμβαλλόμενες μικρές 
κοιλάδες· το μέγιστο υψόμετρο εντοπίζεται στον Π ύ ρ γ ο  (442 μέτρα), στο 
βόρειο τμήμα (A voj ή Α π ά ν ω  Μ ε ρ ιά ) 1*. Η Σύρος διαθέτει δύο σημαντικά

76. ΥΥΠΝ, Πλοηγός. Ναυτιλιακές οδηγίες t o j v  ελληνικών ακτών, τόμ. Β ' , Νοτιοανατο
λικοί ακταί, Αθήναι 31976, σ. 379* ΕΣΥΕ, Στατιστική επετηρίς της ΕΜάόυς 1965, 1970, 
1980,1981, σ. 3 ,4 ,2  και 2 αντίστοιχος’ Γ. Γιαγκάκης, Νησιολόγιο, σ. 26,40' Μιχ. Ευστ. Σκαν- 
δαλίδης, ό.π., σ. 173.

77. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 379.
78. Αν. Κάρτας, Σύρος, Αθήνα 1982, σ. 9' Τ. Αναστασίου, Σύρα. Ιστορική μνήμη. Περιή

γηση, Ερμούπολη 1993, σ. 10' Joseph Ρ. de Tournefort, Voyage d ’un botaniste, εισαγ.-σημ. Si. 
Yerasimos, τόμ. 1, Παρίσι 1982, σ. 266* Ε)άάς ήτοι ιστορική, γεωγραφική και τυπογραφική 
περιγραφή της Ελ)Λδος και οδηγός των ταξειδιωτών και περιηγητών κατά το γερμανικόν 
του Καρόλου Μπαίδεκερ, Μετά χαρτών και πινάκων υπό Ευαγγελίδου και Γ.Σ. Μαυρογέ- 
νους, Αθήναι 1901, σ. 540* Κ. Ρωμαίος, Ελλάς. Εγκυκλοπαίδεια Λαογραφική και Γειυγραφι- 
κή, τόμ. Β ' , Αθήνα 1969, σ. 574' Ιω. Νουχάκης, Ελλ,ηνική Χωρογραφία. Γεωγραφία, Ιστορία, 
Στατιστική πληθυσμού και αποστάσεο)ν, εν Αθήναις 31901, σ. 780· Ιάκ. Ρανκαβής, ό.π., τόμ. 
3, εν Αθήναις 1854, σ. 116 και σε ανατύπωση Τα Ελληνικά. Κυκλάδες νήσοι, επιμ. Δ.Ζ. Σο
φιανός, Αθήνα 1997, σ. 16* B.J. Slot, Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation 
latine et occupation ottomane c. 1500-1718, τόμ. 1, Istanbul 1982, σ. 30.
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φυσικά λιμάνια: την Ε ρ μ ο ύ π ο λ η  κα ι τον Φ ο ίν ικ α Ί\

Τ α τεκμήρια, έως το 1821, περιγράφουν ένα τυπικό δείγμα νησιωτικής 
κοινιυνίας, που επιβιώνει, όσο επιβιώνει, από μία υποτυπώδη αγροκτηνο- 
τροφική κυρίως οικονομία* η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντοπίζεται, 
ακόμη και σήμερα, στις βόρειες περιοχές του νησιού, στην Άνω Μεριά*0. 
Τα σημαντικότερα προϊόντα ήσαν τα κάτωθι: κριθάρι, κρασί, σύκα, ικανή 
ποσότητα βαμβακιού (για τις ανάγκες της εγχώριας υφαντουργίας), σύκα, 
όσπρια και ελιές* η παραγω γή σίτου υπήρξε εξαιρετικά ελλειμματική*1. 
Ό σ ο ν  αφορά  στην κτηνοτροφία (όπως και στην αλιεία) δεν σημειώθηκε 
κάποια  άξια  λόγου ανάπτυξη*2. Επίσης, ασήμαντη υπήρξε και η ναυτιλία: 
στις παραμονές της Επανάστασης κατεγράφησαν από τον Pouqueville μό
λις τέσσερα πλοία, δύο ελληνικά και ισάριθμα ρωσικά**'.

Με βάση τις ασφαλέστερες διαπιστώσεις της έρευνας, ο κεντρικός οικι
σμός (σ η μ .^νω  Σύρος) δημιουργήθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα*4. Κατά

79. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 381-386,390· Κ. Ρωμαίος, ό.π., σ. 574* Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 116 και 
16 αντιστοίχως.

80. Α. Κάρτας, ό.π., σ. 18 κ.ε.· Τ. Αναστασίου, ό.π., σ. 103 κ.ε.· Αχ. Δημητρόπουλος, «Η 
φύση στην Άνω Μεριά», Συριανά Γράμματα, τχ. 16, Οκτ. 1991, σ. 327-331* Ico. Τραυλός — 
Ayy. Κόκκου, Ερμούπολη: Η δημιουργία μιας νέας πόλης στη Σύρο στις αρχές τον Ι9ου αι
ώνα, Αθήνα 21989, σ.17.

81. J.P. dc Tournefort, ό.π., σ. 266* B.J. Slot, ό.π., σ. 30* Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 116 και 
16· Ανδρ. Δρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, τόμ. Α ',  εν Ερμουπόλει Σύρου 1948, σ. 
100, 102· Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, έτος Γ ',  αριθ. 25, 20 Απρ. / 2 Μαΐου 1839 (εόώ στο Πα
ράρτημα, έγγρ. 3).

82. Α. Δρακάκης, ό.π., σ. 102· Βασ. Καρδάσης. «Αγορά και κεφάλαια στη Σύρο τον 19ο 
αιιύνα: η διεθνής διάσταση», Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και 
Γενικής Παιδείας, τόμ. 11 (1988), σ. 49-56.

83. Κ. Σβολόπουλος, ό.π., σχετικός πίνακας.
84. Α. Κάρτας, ό.π., σ. 9* Ico. Νουχάκης, ό.π., σ. 781* Τιμολέιυν Αμπελός, Ιστορία της νή

σου Σύρου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, εν Ερμουπόλει Σύρου 1874, 
ανατύπ. Ερμούπολη 1997, σ. 378-391* Μάρκος Ν. Ρούσσος-Μηλιδώνης, Syra Sacra. Θρη
σκευτική Ιστορία της Σύρου, Σύρος 22000, σ. 47-50* Ιω. Τραυλός — Α. Κόκκου, ό.π., σ. 22* 
Ιωσήφ και Ιουλία Στεφάνου, «Ο χαρακτήρας του οικισμού της Άνω Σύρου», Συριανά Γράμ
ματα, τχ. 16, Οκτ. 1991, σ. 332-341. Βλ. επίσης: Το μοναστήρι της «Παναγιάς». Τα πρώτα 
χρόνια των Ιησουιτών στην Σύρο. Έκθεση του π. Φρ. Λα Λάμια, 1788, Αθήνα 1981, σ. 11* π. 
Γαβριήλ Μαραγκός, «Η προϊστορία της Μονής τιυν Ιησουιτών Σύρου», Συριανά Γράμματα, 
τχ. 16, Οκτ. 1991, σ. 346-358· Δημ. Σαλάχας, «Διοίκηση και οργάνωση της Καθολικής 
Εκκλησίας. Σχέσεις Εκκλησίας και πολιτείας κατά την Καθολική Εκκλησία, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ελλάδα», Θεόδ. Κοντίδης (επιμ.), Ο Καθολικισμός, Αθήνα 2000, σ. 296.



ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-ΡΟΔΟΣ 209

μία άποψη, οι πρώτοι έποικοι ήσαν Λατίνοι, στην πλειοψηφία τους Β ένε
τοι, αν και κάποιες νεότερες μελέτες, αναμφίβολα ελληνοκεντρικές, α ν α 
κρούουν αυτό το ενδεχόμενο85. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από τον 
αρχικό πυρήνα, φαίνεται ότι εκ των υστέρων προσετέθησαν διάφοροι επή- 
λυδες (Αθηναίοι, Μυτιληνιοί, Νιώτες κ.ά.), οι οποίοι αφομοκόθηκαν από 
τους γηγενείς καθολικούς κατοίκους86. Η  εν λόγω υπόθεση ενισχύεται από 
πατριδωνυμικά ονόματα και παρωνύμια, τα οποία ανιχνεύονται ανάμεσα 
σε άτομα καθολικού δόγματος. Πρόκειται για  τα εξής ονόματα (διατηρεί
ται η ορθογραφία του πρωτοτύπου)87: Ρ α ο υ ζ α ίο ς  (<  Ραγούζα Αδριατικής), 
Δ ο υ ο ά τ σ ο ζ  (<  Durazzo Αλβανίας), Δ α π ό ) 1 α ς  (<  Πόλλα Ιστρίας), Π ρ ίν τ ε - 
ζη ς  ( <  Brindisi Ιταλίας) και τα παρωνύμια Α γ ιο ρ ίτ η ς , Α μ ο ρ γ ίν ο ς , Κ ά ν δ ια ς ,  

Κ ίθ ν ιος , Κ ιμ ο υ λ ιά τ η ς , Μ νκ ονιά τ?)ς , Ν ω π ή ς , Π ά ρ ιο ς , Π ο λ ίτη ς  (από την Κων
σταντινούπολη), Σ α ν τ ο ρ ιν α ίο ς , Σ έ ρ ιφ ο ς , Σ ίφ ν ιο ς -Σ ιφ ο υ ν ιό ς , Σ φ α κ ια ν ό ς ,  

Τ η ν ια κ ό ς  και Χ ιό τ ισ α ς . Εκτός αυτοίν, αξίζει να επισημανθεί επίσης το στοι
χείο ότι τρία ακόμη παρωνύμια παραπέμπουν σε αλβανική καταγωγή: Β λ ά -  

μ η ς  (<  άλβ. vella, -i, αδελφός και vellam, -i, αδελφοποιτός)88, Μ π ο ύ α ς  και 
Μ π ο ν γ α ς  (Μ π ο υ α ίο ι, γνωστό αρβανίτικο γένος της Πελοποννήσου)89.

Πάντως, εκτός από τους καθολικούς, οι οποίοι αποτελούσαν τη συντρι
πτική πλειοψηφία, ως γνωστόν, ένα μικρό μέρος του πληθυσμού ακολου
θούσε το ορθόδοξο δόγμα90. Ο ι σχέσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες κα

85. Τ. Αμπελάς, ό.π., σ. 378-391* Κ. Γερασιμίδης, Το πανόραμα της Σύρον, Ερμούπολις 
1933, σ. 13* Αντ. Σιγάλας, «Η ελληνική καταγιυγή των καθολικοίν της Σΰρου», Κυκλαδικά, 
τόμ. Α \  τχ. 6, Νοέμβρ.-Δεκ. 1956, σ. 293-299* Μ.Ν. Ρούσσος-Μηλιδοίνης, Syra Sacra, σ. 47- 
50. Πβ. π. Μάρκος Φοίσκολος, «Σύντομη ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα», 
Θεόδ. Κοντίδης (επιμ.), ό.π., ο. 76-77.

86. Τ. Αμπελάς, ό.π., σ. 395-402* Μ.Ν. Ρούσσος-Μηλιδοίνης, Syra Sacra, σ. 47-50.
87. Δημ. Βαρθαλίτης -  Μ. Βαρθαλίτη, «Απανο^συριανά παρατσούκλια», Συριανά Γράμ

ματα, τχ. 16, Οκτ. 1991, σ. 370-372* Μ.Ν. Ρούσσος-Μηλιδιόνης, Syra Sacra, σ. 290.
88. Δ. Βαρθαλίτης -  Μ. Βαρθαλίτη, ό.π., σ. 370* Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 144.
89. Δ. Βαρθαλίτης -  Μ. Βαρθαλίτη, ό.π., σ. 371* Κ. Κόμης, Βενετικά κατάστιχα Μάνης- 

Μπαρόούνιας (αρχές 18ου αιώνα). Τεκμήρια οικονομίας και ιστορικής δημογραφίας, Αθή
να 1998, σ. 62.

90. Επί του παρόντος, βλέπε: Α. Κάρτας, ό.π., σ. 10* π. Γαβριήλ Μαραγκός, ό.π., σ. 348* 
Renata Lavagnini, Villoison in Grecia. Note di Viaggio (1784-1786), Παλέρμο 1974, σ. 87. Για 
τις καθολικές κοινότητες του ελληνικού χοίρου: Αντ. Κατσουρός, «Ιησουίται εις Κίμωλον», 
Κιμωλιακά, τόμ. 3 (1973), σ. 139-144* Εμμ. Καρπάθιος, «Έκθεσις περί της Λατινικής Εκκλη
σίας Κιμοίλου του έτους 1700», αυτ., σ. 145-153* Σιμός Συμεωνίδης, «Το Αρχιπέλαγος κατά 
τον πόλεμο Τουρκίας-Βενετίας (1645-1669) και οι αρχιερατικές εναλλαγές στις ορθόδοξες
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θορίζονταν και προσδιορίζονταν από το στοιχείο της αμοιβαίας καχυπο
ψίας, με κάποιες συγκυριακές διακυμάνσεις91. Ιδιαιτέρως ως προς την ολι
γάριθμη ορθόδοξη κοινότητα, φ α ίνετα ι ότι η πρακτική ενδογαμίας, εξαι- 
τίας των ελάχιστων δυνατοτήτων επιλογής συντρόφου, οδηγούσε ενίοτε 
ακόμη και σε αιμομικτικούς γόμους. Ε π ί του θέματος, είναι χαρακτηριστι
κή η περίπτωση του ορθοδόξου ιερέα  Νικολάου Κουντούρη, στο πλαίσιο 
αναζήτησης συζύγου για  τη θυγατέρα  του: σε επιστολή του προς τον επ ί
σκοπο Α νδρούσας Ιοκτήφ (4/2/1823) α ιτεί την άδεια  σύναψης γάμου της με 
συγγενή εξ αγχιστείας, προκειμένου να  μην «ύποπέση ή θυγατέρα μου εις 
την άγάπην κανενός Λ ατίνου»92.

Α πό μία άλλη άποψη τώρα, καθώ ς φαίνεται, ο κεντρικός οικισμός απο- 
τέλεσε επ ί μακρόν τον κύριο χώρο συγκέντρωσης του πληθυσμού, παραλ- 
λήλως, βέβαια, με τα διάσπαρτα αγροτικά συγκροτήματα (θ η μ ω νιές , κα- 
τ ο ιχ ιέ ς ) '  σε σημερινές περιηγήσεις, τα  τελευταία εντοπίζονται κατά κύριο 
λόγο στην Άνω Μ εριά, χωρίς, ωστόσο, να σημαίνει πως αυτά περιορίζο
νταν στη συγκεκριμένη περιοχή93. Πάντοκ, η εγχώρια παραγωγή δεν επαρ-

επισκοπές», Μηλιακά, τόμ. 3 (1989), σ. 17-136* ο ίδιος, «Οι εκχριστιανισμοί μωαμεθανών 
στις Κυκλάδες αίτιο κατηγορίας στις διαμάχες των καθολικών», Επετηρίς Εταιρείας Κυ
κλαδικών Μελετών, τόμ. 12 (1995), σ. 183-235* ο ίδιος, «Τα οικονομικά της λατινικής επι
σκοπής Μήλου δυο αρχιερατείων (1642-1699). Μηλιακά, τόμ. 1 (1983), σ. 81-144* ο ίδιος, 
Ιστορία της Σίφνον. Από την προϊστορική εποχή μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Αθή- 
ναι 1990, σ. 141-171* B.J. Slot, «‘Ό υνίταΓ  της Μήλου και της Κιμώλου κατά τον 17ον αιώ
να», Κιμωλιακά, τόμ. 6 (1976), σ. 199-214* ο ίδιος, «Καθολικοί Εκκλησίαι Κιμώλου και των 
πέριξ νήσων. Ιστορία των δυτικών ναυτικών κοινοτήτων των ΝΔ Κυκλάδων και των Εκκλη
σιών των (1600-1893)», αυτ., τόμ. 5 (1975), σ. 51-304* Μάρκος Ν. Ρουσσος-Μηλιδώνης, «Οι 
λατινικές κοινότητες των Κυκλάδων τον 16ο αιώνα κατά τον κ. Σ. Συμεωνίδη», Ναξιακά, 
έτος 6, τχ. 26, Ιαν.-Δεκ. 1990, σ. 17-18* ο ίδιος, Έλληνες Ιησουίτες (1560-1773), Αθήνα 1993, 
σ. 37-234, 271-362* ο ίδιος, Ιησουίτες στον ελληνικό χώρο (1560-1915), Αθήνα 1991, κυρίως 
σ. 331-354* π. Μ. Φιύσκολος, ό.π., σ. 73-113* ο ίδιος, «Αι μικραί καθολικοί κοινότητες των 
Κυκλάδων κατά τας αρχάς του ΙΗ ' αι.», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. 10 
(1974-1977), σ. 265-311* Δ. Σαλάχας, ό.π., σ. 265-319. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις 
των συγγραφέων, προϊόν φανατισμού σε ορισμένες περιπτώσεις.

91. Εκτός από τους ανωτέρω τίτλους, βλέπε: Απ. Βακαλόπουλος, ό.π., τόμ. 3, Θεσσαλο
νίκη 1968, σ. 382-471* Π. Ζερλέντης — Φλ. Κατσουρός, ό.π., σ. 102* Κ. Γερασιμίδης, ό.π., σ. 
16.

92. Α. Δρακάκης, Ιστορία τον οικισμού της Ερμουπόλεως (Σύρας), τόμ. Β ' , Η Ερμου- 
πόλις (1826-1827), Αθήναι 1983, σ. 218-219.

93. Α. Κάρτας, ό.π., σ. 20-21* Τ. Αναστασίου, ό.π., σ. 105* Χρ. Αγριαντώνη -  Αγγελ. Φε-
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κοΰσε για τη διατροφή του πληθυσμού, ο οποίος κατέφευγε στη μετανά
στευση: νεαρά άτομα (στην πλειοψηφία τους κοπέλες) εργάζονταν ως ο ι
κιακοί βοηθοί σε οικογένειες καθολικών, κατά προτίμηση, της Κωνσταντι
νούπολης και της Σμύρνης* σημειωτέον ότι ανάλογη πρακτική ακολουθού
σαν και νέοι άλλων καθολικών κοινοτήτων, κυρίως μάλιστα της Τήνου και 
της Νάξου94. Κατά συνέπεια, έχει σχετικό ενδιαφέρον να διεισδύσουμε, 
στη συνέχεια, σε κάποια από τα διαθέσιμα πληθυσμιακά στοιχεία του νη
σιού.

Π ίν. 7. Π λ η θ υ σ μ ό ς  Σ ύ ρ ο υ  (1 4 7 0 -1 8 2 1 )

Έτος Αριθ. ψυχιυν 
[σύνολο πληθυσμού]

Αλλα στοιχεία - Παρατηρήσεις

1470* 200

14849" 400

1570"7 3.000 Με βάση τον Slot, κατά τον 16ο ακονα γενικώς: 500- 
1.000 ψυχές.

1620-1630“ 4.000

163Γ 2.158

1638"" 3.000

νερλή, Ερμούπολη-Σύρος. Ιστορικό οδοιπορικό, Αθήνα 1999, σ. 157* J.Thevenot, ό.π., σ. 
178* Κ. Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. Α ',  Αθήνα 51984, σ. 570.

94. R. Lavagnini, ό.π., σ. 37-38, 52· Κ. Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. Γ2, Αθήνα 1975, σ. 551* Ιάκ. 
Ραγκαβής, ό.π., σ. 117 και 17. Ανάλογες πρακτικές ακολούθησαν επί χρόνια και οι νεαρές 
γυναίκες της Φολεγάνδρου: Ζαφείριος Δ. Γαβαλάς, Η νήσος Φολέγανδρος, εν Αθήναις 
1886, σ. 26-27.

95. Β.J. Slot, Archipelagus Turbatus, σ. 288-289.
96. Αντ., σ. 30, 288-289· Μ.Ν. Ρούσσος-Μηλιδιυνης, Syra Sacra, σ. 42* Α. Δρακάκης, Η 

Σύρος επί τουρκοκρατίας, τόμ. Α ',  σ. 79* ο ίδιος, «Η Σύρος και οι προπες παπικές προ
σπάθειες για την απελευθέριυση τιυν νησιοίν του Αιγαίου από τους Τούρκους», Συριανά 
Γράμματα, τχ. 16, Οκτ. 1991, σ. 345* Π. Ζερλέντης -  Φλ. Κατσουρός, ό.π., σ. 100· W. Miller, 
Η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα 1204-1566, Αθήνα 1960, σ. 683· Α. Κάρτας, ό.π., σ. 9-10.

97. B.J. Slot, ό.π., σ. 288-289* Α. Δρακάκης, ό.π., σ. 79* W. Miller, ό.π., σ. 703.
98. B.J. Slot, ό.π., σ. 290.
99. Α. Δρακάκης, ό.π., σ. 79.
100. B.J. Slot, ό.π., σ. 290* Π. Ζερλέντης -  Φλ. Κατσουρός, ό.π., σ. 100-101* Μ.Ν. Ρούσ- 

σος-Μηλιδώνης, Syra Sacra, 0.12.
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1650"“ 2.000

1652101 102 103 * 105 106 107 2.174 448 νοικοκυριά καθολικών και 2.000 ψυχές (μέσο μέ
γεθος 4,46 μέλη/νοικ.)* 47 νοικοκυριά ορθοδόξων και 
174 ψυχές (αντιστοίχως 3,74 μέλη/νοικ.)

1655'"’ 3.000

1667,<Μ 4.100 Εκ τιυν οποίων 100 ορθόδοξοι.

1670"* [1.948] 487 νοικοκυριά, κατά προσέγγιση 487x4 = 1.948 ψυχές

1673-1675"“ 3.000

1678"” 2.206 2.049 καθολικοί και 157 ορθόδοξοι. Αναλυτικότερα:
Ά νδρες μεταλαμβάνοντες των μυστηρίων.............. 612
Γυναίκες ώς άνω ..........................................................880
Άρρενα τέκνα του Ιδίου δόγματος......................... 289
Θήλεα.............................................................................. 220
Λατίνοι Ιερωμένοι..........................................................18
Κεκαρμένοι....................................................................... 5
Πατέρες καπουτσίνοι.......................................................2
Μοναχαί Φραγκισκανοί.................................................14
Δομινικανοί....................................................................... 9
ΟΙκίαι έλληνικοΰ δόγματος 44 είς 
άς ύπάρχουν δρρενες, γυναίκες.
μεγάλοι καί μικροί.......................................................156
Καί είς Έλλην Ιερεύς.....................................................1
’Αθροίζονται έν συνόλφ ψυχαί.............................. 2.206
Δηλαδή: μέσο μέγεθος ορθόδ. νοικοκυριών, 157:44 =

101. B.J. Slot, ό.π., σ. 290* Δ. Δημητρόπουλος, «Οικογένειες και φορολογικές καταστι- 
χώσεις στα νησιά του Αιγαίου κατά την οθωμανική περίοδο», Τα Ιστορικά, τόμ. 14, τχ. 27, 
Δεκ. 1997, σ. 343.

102. Α. Δρακάκης, ό.π., σ. 80* Δ. Δημητρόπουλος, ό.π., σ. 343* Σπ. Ασδραχάς, «Νησιω
τικές κοινότητες: οι φορολογικές λειτουργίες», Τα Ιστορικά, τόμ. 5, τχ. 8, Ιοΰν. 1988, σ. 6* 
Μ.Ν. Ρούσσος-Μηλιδώνης, Syra Sacra, σ. 72.

103. Α. Δρακάκης, ό.π., σ. 80.
ΊΟΑ.Αντ., σ. 80* Κ. Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. Α ’, Αθήνα 51984, σ. 579* Δ. Δημητρόπουλος, 

ό.π., σ. 343* Μ.Ν. Ρουσσος-Μηλιδώνης, Syra Sacra, σ. 72.
105. B.J. Slot, ό.π., σ. 290. Για το μέσο μέγεθος των νοικοκυριών βλ. ανωτ. υποσημ. 35.
106. B.J. Slot, ό.π., σ. 290* Π. Ζερλέντης -  Φλ. Κατσουρός, ό.π., σ. 101* Δ. Δημητρό

πουλος, ό.π., σ. 343.
107. Α. Δρακάκης, ό.π., σ. 680* Π. Ζερλέντης -  Φλ. Κατσουρός, ό.π., σ. 101* Δ. Δημη

τρόπουλος, ό.π., σ. 343* Σπ. Ασδραχάς, ό.π., σ. 6.
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3,57 μέλη/νοικ.* δεν δίδεται ο αριθμός νοικοκυριού για τον 
καθολικό πληθυσμό. Σύνθεση κατά φύλο στον καθολ. πλη
θυσμό, με εξαίρεση τους κληρικούς και μοναχούς (-ές): στο 
σύνολο, 901 άρρενες: 2.001 συνολ. αριθ. ψυχο3ν = 45% 
(έναντι 55% θηλέιυν)* στον ενήλ. πληθυσμό, 612 άρρενες: 
1.492 συνολ. αριθ. ενηλ. = 41% (έναντι 59% θηλέων)* στον 
παιδικό πληθυσμό, 289 αγόρια: 509 συνολ. αριθ. παιδκόν = 
57% (έναντι 43% κοριτσιών).

1700
[Tournefort]i<»

6.000 Υπέρ των 6.000 καθολικοί και 7-8 νοικοκυριά ορθοδόξων.

1701
[Giustiniani]""

2.980 2.859 καθολικοί, εκ των οποίων 32 κληρικοί* επιπλέον, υπέρ 
τ<υν 121 ορθόδοξοι, συμπεριλαμβανομένου ενός ιερέα.

1710"° 2.660

1730"1 6.000 6.000 περίπου καθολικοί. Επιπλέον, 12 νοικοκυριά ορθοδό
ξων

1744"' 2.060

1746"·' 2.000

17711» 1.000

1790»' «Pour une poign6e des Grecs, on y compte pres de quatre 
mille catholiques du rit Latin».

1816"' 4.000

108. J.P. de Tournefort, ό.π., σ. 265* A. Δρακάκης, ό.π., σ. 42.
109. J.P. de Tournefort, ό.π., σ. 265* Α. Δρακάκης, ό.π., σ. 81* Π. Ζερλέντης -  Φλ. Κα- 

τσουρός, ό.π., σ. 101.
110. Α. Δρακάκης, ό.π., σ. 81.
111. Κ. Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. Β ',  Αθήνα 31981, σ.166.
112. Α. Δρακάκης, ό.π., σ. 81.
113. Π. Ζερλέντης — Φλ. Κατσουρός, ό.π., σ. 101.
114. Αυτ., σ. 101* Δ.Π. Πασχάλης, «Αι Κυκλάδες υπό τους Ρώσους (1770-1774). Μετ’ 

ανεκδότων εγγράφων», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. 1 (1961), σ. 257.
115. Π. Ζερλέντης — Φλ. Κατσουρός, ό.π., σ. 102.
116. Journal of a Tour in the Levant by William Turner, Esq,, Λονδίνο 1820, σ. 405* Κ. Σι

μόπουλος, ό.π., τόμ. Γ2, Αθήνα 1975, σ. 311.
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1821"’ 3.950 872 νοικοκυριά, εκ των οποίων 20 (και 150 ψυχές) στην 
Ερμούπολη. Εν τούτοις, τα δεδομένα αφορούν σε με
ταγενέστερες απλές εκτιμήσεις. Πλησιέστερα στην 
πραγματικότητα ευρίσκεται η αναφορά ότι «../Η  
Έ ρμούπολ ις μέχρι τοϋ 1821 μίαν μόνον είχε οΙκίαν, 
την τοΰ Σαλάχα...» (Ελλ.άς ...υπό Καρόλου Μ παίδεκερ, 
ό.π., σ. 541). Σύμφωνα με άλλη πληροφορία υπήρχε η 
οικία του Γρηγόρη Στεφάνου και μερικές («μία-δύο») 
αποθήκες (Αγγελική Φενερλή, «Ερμούπολη, η προ-
σφυγούπολη του 1822», Επιστημονικό Συμπόσιο  “Ο ξε
ριζωμός και η άλλη πατρίδα. Οι προσφυγονπόλ.εις στην 
Ελλάδα , 11 και 12Απρ. 1997, Αθήνα 1999, σ. 191).

1821"“ 4.500 Με βάση τον Δρακάκη, «οι ορθόδοξοι δεν ήσαν πλείο- 
νες των 400». Αλλού, όμως, ο ίδιος σημειοίνει ότι «ο 
πληθυσμός της Σύρας κατά το 1821 ανήρχετο περίπου 
εις 4.600 κατοίκους. Εκ τούτων οι Ορθόδοξοι δεν υπε- 
ρέβαινον τους 200».

Βεβαίως, ο ι ανωτέρω  πληθυσμιακές διακυμάνσεις δεν ανταποκρίνο- 
νται απολύτως στις πραγματικές εξελίξεις: η δεσπόζουσα αναλογία στρογ
γυλών αριθμών αλλά κα ι η υπόνοια αναπαραγω γής των στοιχείων, μεταξύ 117 118

117. Renseignements statistiques sur la Grece, Le Moniteur grec, 4 mars 1856 [ΓΑΚ. Συλ
λογή Βλαχογιάννη, Δ62]· K. Κόμης, ιστορική δημογραφία τον νεοελληνικού χώρον. Πηγές 
( 19ος αιώνας), Ιωάννινα 2002, σ. 95.

118. ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, Διοικ. Επ., φάκ. 95, Κ ατάλογος των Τμημάτων των 
Νήσων τοϋ Α ιγα ίου  Π ελάγονς· ΓΑΚ-ΑΝΚερκ., Καποδιστριακό Αρχείο, Μέρος Β \  φάκ. 
457, Tableau des iles de la mer blanche qui dependent de Vempire ottoman, No 17* Μιχ. Σχινάς, 
Ε πιστολα ί LA. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος, τόμ. 4, Αθήνησιν 1843, σ. 346* Ανόρ. 
Μάμουκας, Τα κατά  την Αναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι Συλλογή των π ερ ί την Αναγεννωμέ- 
νην Ελλάδα σννταχθέντων πολιτευμάτων, Νόμων και άλλων επισήμων Πράξεων, από  τον  
1821 μέχρι τέλους 1832, τόμ. 11, Αθήνησιν 1852, σ. 260'Α ρχεία  της Ελληνικής Παλαγγενεσίας 
1821-1832, A t Ε θνικαί Συνελεύσεις, τόμ. 2, Δ  ' εν Αργεί Εθνική Σννέλενσις, Αθήναι 1973, σ. 
247* Γ. Κατσούλης, Ο ικονομική ιστορία της ελληνικής Επαναστάσεως, τόμ. A *, Π ροεπανα
στα τικο ί χρόνοι μέχρ ι κα ι του A  * εξωτερικού δανείου (1824), Αθήναι 1974, σ. 34* Γ. Κα- 
τσοΰλης — Μ. Νικολινάκος -  Β. Φιλίας, Οικονομική ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Α π ό  του  
1453 μέχρι το 1830, τόμ. Α ',  Αθήνα 1985, σ. 106* Μιχ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Δ ιοικη
τική και Π ληθνσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1971, τόμ. Α ',  μέρος Γ ,  Αθήναι 1973, σ. 
31* Α. Δρακάκης, ό.π., σ. 138* ο ίδιος, Ιστορία τον οικισμού της Ερμουπόλεως (Σύρος), τόμ. 
Α \  1821-1825, Αθήναι 1979, σ. 3.
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των περιηγητόίν, παραπέμπουν γενικώς σε ασήμαντο ποσοστό αξιοπι
στίας119. Συνεπώς, το ερώτημα περιορίζεται περί τον βαθμό αντιστοιχίας 
των δεδομένων με άλλου τύπου πληροφορίες, ποιοτικού κατά βάσιν χαρα
κτήρα* κάποια συμπληρωματικά στοιχεία αντλούνται από τη διερεύνηση 
επιμέρους δημογραφικών παραμέτρων, στο μέτρο του δυνατού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προλεχθέντα, κατ’ αρχάς διαπιστώνεται, σε γε
νικές γραμμές, μία αυξητική πορεία  (με ετήσιο ρυθμό 8,9% ο), η οποία, πά 
ντως, όντας σε υψηλή σχετικώς κλίμακα, υποδεικνύει το ενδεχόμενο ξένης 
εγκατάστασης120. Κατά τα άλλα, οι αλληλοαναιρούμενες αυξομειώσεις δεν 
επιτρέπουν συσχετισμούς με παράγοντες οι οποίοι, βάσει άλλων πηγών, 
προκάλεσαν σοβαρά πλήγματα στον πληθυσμό. Ως προς τους τελευταίους, 
κατά πρώτον επισημαίνεται η επιδρομή του οθωμανικού στόλου κατά το 
1617, μετά από ενέργειες τιυν ορθοδόξων, σύμφωνα με μία άποψη, γνω
στού όντος ότι οι τριβές ανάμεσα στις δύο θρησκευτικές κοινότητες του νη
σιού αξιοποιήθηκαν επανειλημμένους από την οθωμανική εξουσία121. Π ά
ντως, κατά γενική παραδοχή, τα συγκεκριμένα γεγονότα επέφεραν βαρύ- 
νουσας σημασίας ανθρώπινες απώλειες: ο καθολικός επίσκοπος Ιωάννης 
Ανδρέας Κάργας και ο γραμματέας του πρε Μιχέλης Γουτζίνος οδηγήθη
καν στην αγχόνη, ενοι 200-300 από τους κατοίκους κατέληξαν στις γαλέρες 
και ο οικισμός πυρπολήθηκε. Παραλλήλους, οι Οθωμανοί παγίωσαν την κυ
ριαρχία τους στο νησί, αν και αργότερα, με τη διομολόγηση του 1740, η κα
θολική κοινότητα ετέθη υπό την προστασία της Γαλλίας122. Π αρ’ όλα αυτά, 
όπως τονίσθηκε ήδη, οι συγκεκριμένες δημογραφικές επιπτώσεις δεν απο- 
τυπο5νονται στα δεδομένα του πίνακα. Εν συνεχεία, καθώς προκύπτει από 
διάφορες πηγές, το 1728 σημειο5θηκε παρατεταμένη επιδημία πανώλης, με 
ανάλογης έκτασης απώλειες: από τις αρχές του έτους έως τον Μ άιο, σύμ

119. Βλ. ανοπ. υποσημ. 59.
120. Βλ. ανοπ. υποσημ. 70 και Κ. Κόμης, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης, σ. 72-73, 

76, 83-86, 96, 113· ο ίδιος, Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας, σ. 40-45, 57-61.
121. Βλ. ανωτ. υποσημ. 90-91.
122. Α. Κάρτας, ό.π., σ. 10* Μ.Ν. Ρουσσος-Μηλιδώνης, Syra Sacra, σ.72-80* ο ίδιος, Ιη

σουίτες, σ. 331-334· Charles Frazee, «Catholics», R. Clogg (editor), Minorities in Greece. 
Aspects of a Plural Society', Λονδίνο 2002, σ. 31· Απ. Βακαλόπουλος, ό.π., τόμ. 3, Θεσσαλο
νίκη 1968, σ. 409-411 * π. Γαβριήλ Μαραγκός, ό.π., σ. 347* F.W. Hasluck, ό.π., σ. 162· Α. Δρα- 
κάκης, Η Σύρος, σ. 22-29,79, 240-242· Τ. Αμπελός, ό.π., σ. 423-436* Π. Ζερλε'ντης -  Φλ. Κα- 
τσουρός, ό.π., σ. 102-103* Αγγ. Υψηλάντης, «Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φε
βρουάριου 1830 και οι καθολικοί της Ελλάδος», Παρνασσός, τόμ. Λ Δ ', Αθήναι 1992, σ. 169.
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φω να με κάποιες εκτιμήσεις, οδηγήθηκαν στον θάνατο 500-1.000 ψυχές* 
κατά άλλη πληροφορία, το σύνολο τιυν θυμάτων ανήλθε στο 1/3 του συνο
λικού πληθυσμού και το υπόλοιπο εγκατέλειψε το νησί12' . Ωστόσο, το εν λό
γω  πλήγμα δεν επιβεβαιώ νεται επίσης από τα διαθέσιμα μεγέθη, αν και πε- 
ρ ιγράφ ετα ι η εμφάνιση μίας κάμψης, εξαιρουμένου, βεβαίως, του υπερβο
λικού μεγέθους (6.000 ψυχές) γ ια  το 1730. Πάντως, σε ό,τι αφορά στο ύψος 
των συνολικών απωλειών, κατά πάσα πιθανότητα οι αναφερόμενες εκτιμή
σεις (ειδικώς στην περίππυση της πανώλης) εμπεριέχουν ποσοστό υπερβο- 
λής-

Σε σχέση με τις επιμέρους δημογραφικές παραμέτρους, επισημαίνουμε 
κατ’ αρχήν το μικρό εύρος των οικιακιυν ομάδιον στον ορθόδοξο πληθυσμό, 
έναντι αυτού των κ α θ ο λ ικ ο ί (3,74 και 3,57 έναντι 4,46). Εκτός αυτού, δ ί
δονται στοιχεία αναφορικούς με την κατά φύλο σύνθεση του καθολικού 
πληθυσμού: στους ενήλικες ανιχνεύεται η ποσοτική κυριαρχία των θηλέων* 
αντιθέτους, στον παιδικό πληθυσμό δεσπόζουν αριθμητικούς τα αγόρια. Η 
πλασματική σύνθεση που διαπιστώνεται στην τελευταία ηλικιακή κατηγο
ρία  συνδέεται, ενδεχομένους, τόσο με υποκειμενικούς όσο και με αντικει
μενικούς παράγοντες: δηλαδή, με την ελλιπή καταγραφή των κοριτσιών, 
την έξοδο των ενεργών ανδρο3ν ή με άλλους δυσανιχνεύσιμους παράγο
ντες123 124 125.

Με το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821, η ανοπέρω περιγραφείσα 
κατάσταση υπέστη εκτεταμένες μεταλλαγές. Το ζήτημα δεν αφορά, βέ
βαια, αποκλειστικούς στη Σύρο, δεδομένου ότι τα παρεπόμενα επηρέασαν 
δ ιάφ ορες περιοχές της ελληνικής χερσονήσου, μη εξαιρουμένου, εξυπα- 
κούεται, του Α ρχιπελάγους στο σύνολό του. Τώρα, εάν εξειδικεύσουμε την 
παρατήρηση στο θέμα των πληθυσμιακών μετακινήσεων, ανιχνεύουμε κατ' 
αρχήν την εντυπωσιακή έκταση του φαινομένου, συνδεδεμένου, είτε αμέ
σως είτε πλαγίως, με τα  πολεμικά γεγονότα. Κοντολογίς, επρόκειτο για  ένα 
ευρύ κύμα προσφύγων, με προέλευση περιοχές όπου είχε προηγηθεί η κα
ταστολή της εξέγερσης, στο οποίο, πάντως, συγκαταλέγονταν και άλλου τύ
που μετακινήσεις, οικονομικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα. Η θεαματι-

123. Α. Κάρτας, ό.π ., σ. 10* Α. Δρακάκης, Η  Σύρος, σ. 42-52, 81* Μ.Ν. Ροΰσσος-Μηλι- 
δώνης, Syra Sacra, σ. 119-120.

124. Γϊβ. Κίόστας Κοκίτης, Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από  τις κοινωνίες της ελλη
νικής χερσονήσου 14ος-19ος αιώνας, Ηράκλειο 1995, σ. 245-254.

125. Βλ. εδώ  στο κείμενο II, υποσημ. 94-95.
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κότερη από τις συνέπειες των εν λόγω μετακινήσεων υπήρξε η πληθυσμια- 
κή πύκνωση των τόπων εγκατάστασης, συνδεδεμένη, λίγο έως πολύ, με 
ανάλογη οικονομική ανάπτυξη* αντιθέτως, εννοείται, στους τόπους προέ
λευσης σημεκόθηκε δημογραφική και οικονομική κάμψη ή ακόμη και κρί-

Η γαλλική προστασία υπήρξε ο βασικός λόγος για  τον οποίο ένα μεγά
λο μέρος του προσφυγικού πληθυσμού κατέληξε στη Σύρο127. Οι πρώτοι 
πρόσφυγες που αφίχθησαν στο νησί προέρχονταν στην πλειοψηφία τους 
από το Αϊβαλί (Κ ν ό ω ν ία ι) ·  συγκεντρώθηκαν κατ’ αρχάς εντός του οικι
σμού, ανεγείροντας, ακολούθως, κάποια πρόχειρα  παραπήγματα στην (πε
ρίπου) έρημη τότε παραλία12”. Αργότερα, με την έλευση Χιωτών και άλλων, 
επιταχύνθηκαν οι εργασίες σχηματισμού του παράλιου οικισμού129. Η  εξέ
λιξη αυτή, όμως, επέτεινε το αρνητικό κλίμα ανάμεσα στους αυτόχθονες 
και τους διαρκώς πολλαπλασιαζομένους επήλυδες, δεδομένου ότι οι πρώ 
τοι επέδειξαν εξαρχής μία επιφυλακτική στάση απέναντι στην προσφυγική 
εισροή,-ανεξαρτήτως του βαθμού εκδήλωσής της130, πολύ περισσότερο μά-

126. Βλ. εδο) στο κείμενο II, υποσημ. 97-104.
127. Α. Δρακάκης, Η Σύρος, τόμ. Α \  σ. 240-242* ο ίδιος, «Η γαλλική προστασία στην 

τουρκοκρατούμενη Σύρα», Συριανά Γράμματα, τχ. 9, Ιαν. 1990, σ. 3-11* Αγγ. Υψηλάντης, 
ό.π., σ. 167-169* Κ. Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. Β ', Αθήνα 31981, σ. 561. Πβ. ανωτ. υποσημ. 122.

128. Απ. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες και προσφυγικόν ζήτημα κατά την επανάστασιν 
του 1821, εν Θεσσαλονίκη 1939, σ. 69-71* ο ίδιος, Ιστορία, τόμ. 6, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 112* 
Τ. Αμπελός, άπ.,σ. 496-497* Α. Δρακάκης, Ιστορία, τόμ. Β ',  Αθήναι 1983, σ. 150* ο ίδιος, 
«Οι πρόποι Χιοπες πρόσφυγες που καταφυγανε στη Σύρα μετά την Επανάσταση του 1821», 
Συριανά Γράμματα, τχ. 6, Απρ. 1989, σ. 103-114* Β. Κυριαζόπουλος, «Εμπορική και κοινω
νική επικοινωνία της Σΰρας με τη Μακεδονία του 19ου ακύνα (Από το Αρχείο χειρογράφου 
του Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου)», Συριανά Γράμματα, τχ. 8, Οκτ. 1989, σ. 282.

129. Αγγελική Φενερλή, ό.π., σ. 190-191* Απ. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες, σ.60-62* ο 
ίδιος, Ιστορία, τόμ. 6, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 113* Τ. Αμπελός, ό.π.,σ. 496-497* Α. Δρακάκης, 
Ιστορία, τόμ. Α ',  Αθήναι 1979, σ. 179* Στ. Μάνεσης, «Χιοπες και Ψαριανοί πρόσφυγες στη 
Μύκονο», Κυκ?&όικά, τόμ. Α ',  τχ. 2, Μάρτ.-Απρ. 1956, σ. 91, 93. Πβ. Γ. Φίνλεϋ, Ιστορία της 
ελληνικής Επαναστάσεως, τόμ. Β ', Αθήνα 1973, σ. 49-55* Γ.Ν. Μαυρής, Εν δάκρυ επί του 
τάφου λησμονηβέντων ηρώων ήτοι μνημόσυνον των Κασίων αγωνιστών. Τελεσθέν εν τη μη- 
τρυπόλει Αθηνών τη 28 Ιουνίου 1889, εν Αθήναις 1889* Σταύρος I. Βαφίας, «Η “Αδελφότης” 
Κασιων», Συριανά Γράμματα, τχ.8, Οκτ. 1989, σ. 302-310.

130. Απ. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες, σ. 69-71* Α. Δρακάκης, Ιστορία, τόμ. Α ',  Αθήναι 
1979, σ. 115* Β. Καρδάσης, «Ερμουπολη: Αστικές λειτουργίες και συμπεριφορές», Πρακτι
κά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας “Νεοελληνική πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και ελ
ληνικό κράτος'*, Αθήνα 26-28Σεπτ. 1984 και Ερμούπολη 29-30Σεπτ. 1984, τόμ. Β ', Αθ«ν«
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λίστα, εάν λάβει κανείς υπόψη πως οι νεοαφιχθέντες ανήκαν στο ορθόδο
ξο δόγμα.

Εδιό, αξίζει εν προποις να  υπενθυμίσουμε το αρνητικό κλίμα που επι
κρατούσε, κατά το παρελθόν, ανάμεσα στις δύο θρησκευτικές κοινότητες 
του νησιού, με διάφορες μάλιστα κατά καιρούς εξάρσεις131. Ακόμη, θα πρέ- 
πει να  λάβουμε υπόψη την προνομιακή μεταχείριση της καθολικής κοινό
τητας, στο πλαίσιο της Οθοομανικής αυτοκρατορίας και με δεδομένη τη 
γαλλική προστασία132. Συνεποκ, οι καθολικοί, όχι αποκλειστικούς της Σύρου 
αλλά και άλλων περιοχών, δεν είχαν λόγο να ακολουθήσουν την Ε πανά
σταση, γνιοστού όντος μάλιστα ότι από την έναρξή της είχε σαφές θρη
σκευτικό περιεχόμενο133. Ωστόσο, η ενδεδειγμένη ουδετερότητα απέναντι 
στα πολεμικά γεγονότα οδήγησε στη διπλή φορολόγηση της κοινότητας: τό
σο εκ μέρους της Αυτοκρατορίας όσο και της Προσωρινής Διοίκησης134. Οι 
σχέσεις δε με την τελευταία παρουσίασαν ιδιαίτερη ένταση από τον Μ άιο 
του 1823, οπότε διορίσθηκε τοπάρχης του νησιού ο Νέστιορ Φαζιόλης, πρό
σωπο το οποίο είχε ηγηθεί επιδρομής εναντίον του καθολικού οικισμού κα

ί 985, σ. 585-586, 588* Ν. Πανταζόπουλος,ΛυΓοχ0ί>νες και Ετερόχθονες. Η πολιτικοκοινωνι
κή διαμάχη στην επαναστάτη μ ένη ΕΙΛάδα (1827-1829). Η περίπτωση της Σμύρνΐ]ς, Νέα 
Σμύρνη 1986, σ. 13, 18, 22.

131. Βλ. ανοπ.υποσημ. 91.
132. Α. Δρακάκης, Ιστορία, τόμ. A ' , Αθήναι 1979, σ. 3-4* Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 118 και 

18 αντιστοίχως* Κ. Σιμόπουλος, Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του *21, τόμ. 3, 1823-1824, 
Αθήνα 1981, σ. 433-435· ο ίδιος, ό.π., τόμ. 4, Αθήναι 1982, σ. 12* Μ.Ν. Ρουσσος-Μηλιδώνης, 
Syra Sacra, σ. 148. Πβ. ανωτ. υποσημ. 127.

133. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία, τόμ. 6, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 112· Α. Δρακάκης, Ιστο
ρία, τόμ. Α ',  Αθήναι 1979, σ. 3, 8-9* Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 118 και 18* Ιω. Μουτζουρης, Η 
Αρμοστεία των νήσων τον Αιγαίου πελάγονς στα χρόνια της ελληνικής Επαναστάσεως, Αθή
ναι 1984, σ. 12-13. 31 · Κ. Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. 5, 1826-1829, Αθήνα 1984, σ. 388* π. Μάρ
κος Φιυσκολος, Σύντομος ιστορία, σ. 97-98* Βασίλης Κρεμμυδάς, «Υποδοχή των ευρωπαϊ- 
κόίν ιδεών από τον ελληνισμό στο τέλος της τουρκοκρατίας», Θέσεις, τχ. 42, Ιαν.-Μάρτ. 
1993, σ. 30* Αντώνης Παπαρίζος, «Διαφωτισμός, θρησκεία και παράδοση στη σύγχρονη ελ
ληνική κοινωνία», Νίκος Δεμερτζής (επιμ.), / /  ελληνική πολιτική κουλτούρα σήμερα, Αθή
να 21995, σ. 98* Νίκος Θεοτοκάς, «Εκκλησία και έθνος: Σχέση φτιαγμένη από το κράτος», 
εφημ. Η Αυγή, 28/10/2000, σ. 23’ ο ίδιος, «Η ορθόδοξος ανατολική εκκλησία και το “σατα
νικόν φρόνημα” του 1821», Ο Πολίτης, τχ. 86, Μάρτιος 2001, σ. 18.

134. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία, τόμ. 6, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 118* Κ. Σιμόπουλος, ό.π., 
τόμ, 3, 1823-1824, Αθήνα 1981, σ. 434-435* Μάρκος-Μάριος Σίμψας, ό.π., σ. 12, 72* Μ.Ν. 
Ρουσσος-Μηλιδιύνης, Syra Sacra, σ. 158.
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τά  το προηγούμενο έτος135. Τελικώς, η επανάληψη των επεισοδίων απεφεύ- 
χθη, μετά από παρέμβαση του γαλλικού στόλου και σύλληψη του τοπάρ
χη136. Πάντως, εκτός των ανωτέρω σημειοοθηκαν και άλλου τύπου εξελίξεις, 
σε οικονομικό και δημογραφικό επίπεδο.

Καθώς σημεαυνει ο Samuel Howe, «Η Σύρος [=  Ερμούπολη] εξεπετά- 
χθη ως μανιτάρι»137 138. Το σημαντικότερο, ωστόσο, γεγονός υπήρξε η γοργή 
οικονομική ανάπτυξη του νέου αυτού οικισμού, εξέλιξη στην οποία οδήγη
σε η συνύπαρξη δύο καθοριστικών παραγόντων: α) η γαλλική προστασία, 
για  την οποία έχει ήδη γίνει λόγος138, β) η γεωγραφική θέση του νησιού, στο 
μέσον σημαντικών θαλασσίιον δρόμων που συνέδεαν την Ανατολή (και κυ
ρίως τη Σμύρνη), την Κωνσταντινούπολη, τη Ρωσία και τις παραδουνάβιες 
χώρες με την Ευρώπη και τη βόρεια Αφρική (κατά κύριο λόγο την Α λε
ξάνδρεια)139. Στους εν λόγου παράγοντες αξίζει να προσθέσουμε και τον 
ρόλο τουν Χιοοτουν, πολλοί εκ των οποίων ήσαν έμποροι, ενταγμένοι στα 
εμπορικά δίκτυα, με επάρκεια  κεφαλαίιυν ή, τουλάχιστον, με πιστωτική 
επιφάνεια140. Έ τσ ι, με γρήγορους ρυθμούς ο οικισμός εξελίχθηκε σε σημα
ντικό διαμετακομιστικό κέντρο, κυρίως δε των σιτηρών, για  τα  οποία 
υπήρξε αυξημένη ζήτηση λόγω των πολεμικουν συγκυριών141. Ε ίναι χαρα

135. Απ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 115-118· Τ. Αμπελός, ό.π., σ. 519-524· Α. Δρακάκης, 
Ιστορία, τόμ. Α ',  Αθήναι 1979, σ. 51-76* ο ίδιος, «Νέστωρ Φαζιόλης. Έ νας Έλλην στα χρό
νια της ελληνικής Επαναστάσεως», Κυκλαδικά, τόμ. Β ', τχ. 7, Ιαν.-Φεβρ. 1958, σ. 12-18* 
Μ.Ν. Ρουσσος-Μηλιδιύνης, Syra Sacra, σ. 156' ίάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 118-119 και 18-19.

136. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία, τόμ. 6, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 119-120* Τ. Αμπελός, 
ό.π., σ. 519-524· Α. Δρακάκης, Ιστορία, τόμ. Α ',  Αθήναι 1979, σ. 51-76* ο ίδιος, Νέστωρ Φα- 
ζιόλης, σ. 19.

137. Σόμουελ Χόου, Ημερολόγιο από τον Αγώνα 1825-1829, εισαγ. Οδ. Δημητρακόπου- 
λος, Αθήνα 1971, σ. 123· Κ. Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. 5 ,1826-1829, σ. 370.

138. Βλ. ανοπ. υποσημ. 132.
139. Β. Καρδάσης, ό.π., σ. 586* ο ίδιος, Σύρος. Σταυροδρόμι της ανατολικής Μεσογείου 

(1832-1857), Αθήνα 1987, σ. 23* Χρ. Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην 
Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1986, σ. 84* Μανόλης Τούντας, «Πόλη και βιομηχανία. Η πε- 
ρίπτιυση της Ερμοΰπολης», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, ό.π., σ. 610· Φρει
δερίκος Τιρς, Η Ελλάδα του Καποδίστρια, τόμ. Β ', Αθήνα 1972, σ. 74.

140. Β. Καρδάσης, Σύρος, σ. 32· ο ίδιος, Ερμούπολη, σ. 586* ο ίδιος, Αγορά και κεφά
λαια, σ. 51* Χρ. Αγριαντόίνη, ό.π., σ. 84-85* Μ. Τούντας, ό.π., σ. 610* Μαρία Συναρε'λλη, 
Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα 1830-1880, Αθήνα 1989, σ. 160* Έλενα Φραγκάκη-Syrett, 
Οι χιοπες έμποροι στις διεθνείς συναλλαγές (1750-1850), Αθήνα 1995, σ. 51.

141. Β. Καρδάσης, Σύρος, σ. 23-102* ο ίδιος, Από του ιστίου εις τον ατμόν. Ελληνική
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κτηριστικό ότι η εμπορική δραστηριότητα έφθασε σε τέτοιο επίπεδο, ώστε 
από το 1826 ο οικισμός έλαβε επισήμως την ονομασία Ε ρ μ ο ύ π ο λ η ,42.

Εκτός της εμπορικής δραστηριότητας, με τη συμβολή Ψαριανιόν (από το 
1824) κα ι άλλων, αναπτύχθηκε αναλόγω ς η ναυτιλία, γνωστού όντος ότι πα 
ραδοσιακά ναυτιλιακά κέντρα (Ύ δρ α , Ψ αρά  κ.ά.) είχαν ήδη οδηγηθεί 
στην παρακμή, από το τέλος των ναπολεόντειων πολέμων και, κυρίως, από 
τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση143. Ανάλογη ανάπτυξη σημείωσαν οι 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες144 και από το τέλος του αιώνα ο δευτε
ρογενής τομέας (και κυρίως η ναυπηγική)145.

Εν προκειμένω , θα πρέπει να επισημανθεί πως η ανωτέρω περιγραφεί- 
σα εξέλιξη περιορίσθηκε αποκλειστικούς στον χώρο της Ερμούπολης, ενώ 
ο παλαιός οικισμός με την ενδοχώ ρα του εξακολούθησε να επιβιώνει μέσω 
της υποτυπώδους αγροκτηνοτροφικής οικονομίας του παρελθόντος. Για 
συγκριτικούς λόγους παραθέτουμε, εν συνεχεία, την επαγγελματική σύν
θεση του πληθυσμού κατά το έτος 1838, επ ί τη βάσει των δεδομένων κατά 
δήμο146.

εμπορική ναυτιλία 1858-1914, Αθήνα 1993, σ. 19, 33-340* ο ίδιος, Αγορά και κεφάλαια, σ. 50* 
Χρ. Αγριαντιόνη, ό.π., σ. 84-85* Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία, τόμ. 6, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 
122* Κ. Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. 3, 1823-1824, Αθήνα 1981, σ. 433 και τόμ. 5 ,1826-1829, Αθή
να 1984, σ. 447* Κ. Τσουκαλάς, Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος. Η συγκρότηση τον δημό
σιου χώρου στην Ελλάδα, Αθήνα 1981, σ. 228. Πβ. Β. Κυριαζόπουλος, ό.π., σ. 282-295* ο 
ίδιος, «Άγνιυστα στοιχεία για την εμπορική επικοινωνία Θεσσαλονίκης-Συρας τον 19ο αιώ
να. Από το αρχείο χειρογράφων του Λαογραφικου Μουσείου Μυκόνου»,Συμπόσιο *Ή δια
χρονική πορεία τον κοινοτισμού στη Μακεδονία ", Θεσσαλονίκη 1991, σ. 569-594.

142. Τ. Αμπελός, ό.π., σ. 513* Ιω. Τραυλός -  Α. Κόκκου, ό.π., σ. 28-29* Απ. Βακαλόπου
λος, Ιστορία, τόμ. 7, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 398.

143. Β. Καρδάσης, Σύρος, σ. 103-143* ο ίδιος, Από τον ιστίου εις τον ατμόν, σ. 19* Απ. 
Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες, σ. 62* Ιω. Τραυλός -  Α. Κόκκου, ό.π., σ. 35-38.

144. Β. Καρδάσης, Σύρος, σ. 190-291.
145. Β. Καρδάσης, Σύρος, σ. 144-189* Χρ. Αγριαντώνη, ό.π., σ. 84-98* η ίδια, «Προσεγ

γίσεις στο βιομηχανικό τοπίο των Κυκλάδων», Κυκλάδες. Ιστορία τον τοπίου και τοπικές 
ιστορίες, ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΙΕ, Αθήνα 1998, σ. 411-414* Ιω. Τραυλός -  Α. Κόκκου, ό.π., σ. 41- 
46.

146. Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.ττ. (εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 3).
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Π ίν . 8. Ε π α γ γ έ λ μ α τ α  Σ ύ ρ ο υ  (1 8 3 8 )

Δήμος Ερμούπολης Δήμος Σύρου
Επαγγέλματα Απόλυτες

συχνότητες
Σχετικές

συχνότητες
Απόλυτες

συχνότητες
Σχετικές

συχνότητες

Γεωργοί 36 0,01 655 0,25
Ποιμένες 18 0,01 40 0,02
ΤεχνΙται 1.093 0,25 275 0,11
Κτηματιαι μεγάλοι 9 0,00 40 0,02
Κτηματιαι μικροί 1.711 0,39 830 0,32
Ά λλοι βιομήχανοι 445 0,10 450 0,17
Έμποροι μικροί 322 0,07 170 0,07
Στρατιωτικοί 60 0,01 6 0,00
Ναυτικοί 450 0,10 25 0,01
Υπάλληλοι πολιτικοί 51 0,01 5 0,00
Υπάλληλοι στρατιωτικοί 31 0,01 17 0,00
Συγγραφείς 8 0,00 — —
Διδάσκαλοι 35 0,01 — —
Ιατροί 8 0,00 2 0,00
Δικηγόροι 10 0,00 — —
Πένητες άνίκανοι 
νά έργάζωνται

73 0,02 50 0,02

Ιερείς 20 0,01 30 0,01

Σύνολο 4.380 1,00 2.595 1,00

Το περιεχόμενο του πίνακα, πράγματι αναμενόμενο, περ ιγράφ ει δύο 
διαφορετικές οικονομίες στην περίπτωση των γεο^ργοίν, των κτηνοτροφών, 
των τεχνιτών και των ναυτικών. Ακόμη, παρατηρείται ότι οι υπάλληλοι και 
οι επιστήμονες συγκεντριόνονται σχεδόν αποκλειστικώς στην Ερμούπολη, 
στοιχείο το οποίο αρμόζει στο κοσμοπολίτικο περιβάλλον της πόλης. Ωστό
σο, τα μεγέθη που αντιστοιχούν σε δύο άλλες κατηγορίες δηλόίνουν μάλλον 
προβλήματα αξιοπιστίας των δεδομένων παρά ό,τι άλλο: Κτηματιαι μι
κροί, 1.711 στον δήμο Ερμούπολης και 830 στον δήμο Σύρου* Έ μ π ο ρ ο ι μι
κροί, 322 και 170 αντιστοίχως. Στην προπη από αυτές διαπιστώνεται η 
απουσία συνάφειας με την οικονομία σε επίπεδο δήμου. Ό σ ον αφορά στην 
κατηγορία των εμπόρων, παρά το γεγονός ότι η αναλογία περιγράφει την 
ύπαρξη μερικής συνάρτησης, εν τούτοις το μέγεθος που αντιστοιχεί στην 
ενδοχώρα είναι σχετικώς υψηλό. Σε αυτό το σημείο, είναι σκόπιμο να ν//'Λ.

'Β;

1
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στραφούμε σε κάποια  μεταγενέστερα δεδομένα, του 1861 u\  Εν προκειμέ- 
νω εντοπίζονται τα  κάτωθι στοιχεία: ΚτηματΙαι, 48 στον δήμο Ερμούπολης 
και 33 στον δήμο Σύρου* Μ ικρέμποροι, 69 αποκλειστικούς στον δήμο Ε ρ
μούπολης. Δ ιαπιστώ νεται η ύπαρξη τελείας απόκλισης, σε σχέση με τα 
προηγούμενα μεγέθη. Π άντως, είναι αδύνατον να διερευνηθεί ο βαθμός 
αξιοπιστίας εκάστης πηγής, λαμβανομένου υπόψη μάλιστα πως τα στοιχεία 
του 1861, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στην επαγγελματική σύνθεση, παρου
σιάζουν πολλαπλά προβλήματα (όποος λ.χ. η μη συμπερίληψη των ναυτι
κών).

Ο διαφορετικός χαρακτήρας των δύο οικισμών επισημαίνεται σε δ ιά 
φορα περιηγητικά κείμενα της εποχής, χωρίς να λείπουν και οι αξιολογι
κές αναφορές. Έ τσ ι, ο Buchon αναφερόμενος το 1841 στους κατοίκους της 
Α ν ω  Σ ύ ρ ο ν  (το χαρακτηριστικό «Άνω» προστέθηκε μετά την ίδρυση της 
Ερμούπολης) σημειώνει, μεταξύ των άλλων, και τα εξής: «...ils sont tres 
certainem ent les plus pauvres et les plus ignorants et les plus sales habitants 
de rA rchipel...»147 148. Α ργότερα, το 1845, η Χριστίνα Λυτ θα επισημάνει: «...Η 
Χώρα δεν ήταν τόσο όμορφη όσο φαινόταν από τη θάλασσα. Ο ι δρόμοι 
ήταν στενοί και οε μεγάλο βαθμό ακάθαρτοι...»14". Περισσότερο σαφής, ως 
προς τις δ ιαφ ορές ανάμεσα στους δύο οικισμούς, είναι η αναφορά του 
Γκωτιέ, το 1852: «...Η Σύρα παρουσιάζει ένα αρκετά περίεργο αντιφατικό 
φαινόμενο μιας πόλης που ερημώνεται και μιας άλλης που χτίζεται. Η κά
τω πόλη είναι γεμάτη σκαλωσιές, πέτρες, σοβάδες που φράζουν τους δρό
μους, τα σπίτια φυτριυνουν από τη μια στιγμή στην άλλη* στην άνω πόλη τα 
πάντα καταρρέουν, γκρεμίζονται, η ζωή αφήνει το κεφάλι και καταφεύγει 
στα πόδια...»150. Τέλος, σε μία διαφορετική, αλλά συμπληρωματική των 
προηγουμένων, επισήμανση είχε ήδη προχωρήσει από το 1830 ο Edgar 
Quinet: «...Οι παλιο ί κάτοχοι του νησιού, που ανήκουν στο λατινικό δόγμα,

147. Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός του έτους 1861, εν Αθήναις 1862, ανατυπ. Πο
λιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ και ΕΜΝΕ, προλεγόμενα-επιμ. ανατύπωσης Γιάννης 
Μπαφούνης, Αθήνα 1991, σ. 80-81.

148. Alexandre Buchon, Voyage dans VEubie, les ties ioniennes et les Cyclades en 1841, 
Παρίσι 1911, σ. 18.

149. Χριστίνα Λυτ, Αρμενίζοντας. Πέντε ταξίδια στο Αιγαίο 1845-1851, Αθήνα 1999, σ. 
29.

150. Τρεις Γάλλοι ρομαντικοί στην Ελλάδα. Λαμαρτίνος - Νερβάλ - Γκωτιέ, πρόλ. Π. 
Μουλλάς, Αθήνα 1990, σ. 130. Πβ. Π.Κ. Ενεπεκίδης,Λ07/να/χά, Αττικοβοιωτικά, Δωδεχα- 
νησιακά 1815-1980, Αθήνα 1991, σ. 131.
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14. Σχέδιο Ερμοΰπολης - Άνω Σύρου (Λ. Ζαβός, 1840 περίπου) 
[Ιω. Τραυλός -  Α. Κόκκου, Ε ρμ ούπ ολη , Πίν. 6].
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μένουν απομονωμένοι στα υψώματα και δεν έχουν καμία επικοινωνία με 
την καινούργια  πόλη...»151.

Π ροκειμένου να  γ ίνει αντιληπτή και να ερμηνευθεί η στάση της καθολι
κής κοινότητας, καθώ ς επισημαίνεται από τον Quinet, θα  πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι επ ί α ιώ νες διαμόρφω νε τη συλλογική της ταυτότητα επ ί τη βάσει 
της αντιπαλότητας με τους ορθοδόξους του νησιού, αλλά και τους πέραν 
αυτού (το ίδιο έκαναν και οι ορθόδοξοι, εξάλλου)152. Δηλαδή, η ίδρυση της 
Ερμούπολης δεν εσωτερικεύθηκε ως απλή παρέμβαση στον χώρο, αλλά ως 
έξω θεν εισβολή του αιωνίου αντιπάλου, με παράπλευρα πολιτισμικά και 
κοινωνικά παρεπόμενα153. Ο  συγκεκριμένος τρόπος πρόσληψης, όπως ση
μειώνει κα ι ο Q uinet, κατηύθυνε τον αυτόχθονα πληθυσμό προς την εσω
στρέφεια, εκδήλωση της οποίας υπήρξε, θα πρέπει να τονισθεί, και η ονο- 
ματοδοτική του συμπεριφορά: είναι χαρακτηριστικό πως επί χρόνια απέ
φευγε να χρησιμοποιήσει την ονομασία «Ερμούπολη», προτιμιύντας το πα- 
λαιότερο σημαίνον «Γιαλός» και το νεότερο, αλλά με βάση τον καθολικό 
οικισμό, «Κάτω Χώρα» (ενίοτε δε απλώς «Κάτω»)154.

Επιστρέφοντας στο θέμα της Ερμούπολης, επισημαίνουμε ότι στο δεύ
τερο ήμισυ του 19ου ακύνα σημειώθηκε μία σαφής κάμψη στις εμπορικές 
δραστηριότητες της πόλης, γ ια  δύο κυρίως λόγους: α) εξαιτίας του αντα
γωνιστικού Π ειραιά , ο οποίος ως επίνειο της νέας πρωτεύουσας, από τον 
Δεκέμβριο του 1833, ακολούθησε τη δική του αναπτυξιακή πορεία, απορ
ροφώντας, εκτός από τα  τμήματα της οικονομικής δραστηριότητας, και κά-

151. Edgar, Quinet, Η  Ελλάδα τον 1830 και οι σχέσεις της μ ε  την αρχαιότητα, Αθήνα 
1988, σ. 236. Ειδικιός για την πολεοδομία της Ερμούπολης: Ιω. Τραυλό; -  Α. Κόκκου, ό.π., 
σ. 64-71.

152. Πβ. Έ φη Αβδελά, «“Ετερότητα'’ και “ταυτότητα”: Ιστοριογραφικές προσεγγί
σεις», Σύγχρονα Θέματα, περ. Β \  χρόνος 18ος, τχ. 54, Ιαν.-Μάρτ. 1995, σ. 17-19.

153. Στ. Σταυρίδης, Η  συμβολική σχέση με τον χώρο. Πώς οι κοινωνικές αξίες διαμορ
φώνουν και ερμηνεύουν τον χώρο, Αθήνα 1990, σ. 18* Θεανιύ Σ. Τερκενλή, Το πολατισμικό 
τοπίο: γεω γραφικές προσεγγίσεις, Αθήνα 1996, σ. 18, 112, 114* Φωτεινή Τσαλίκογλου, Ψν- 
χο-λογικά. Οι παγίδες του αυτονόητου, Αθήνα 1994, σ. 122. Ο Γκυ Ντεμπόρ σημειώνει σχε- 
τικώς: «...Το θέαμα δεν είναι ένα σύνολο εικόνων αλλά μια κοινωνική σχέση μεταξύ προ
σώπων δια μέσου των εικόνων...» (Γκυ Ντεμπόρ, Η  κοινωνία τον Θεάματος, Αθήνα 1972, σ. 
8).

154. Αντ. Σιγάλας, Η  ελληνική καταγωγή, σ. 294* Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία, τόμ. 7, 
Θεσσαλονίκη 1986, σ. 398.
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ποιους από τους Χιώτες της Ερμοΰπολης (203 νοικοκυριά έως το 1837)155* 
β) ένεκα της χρήσης του ατμού, γενικευμένης από τη δεκαετία του 1870, η 
οποία συντόμευσε τον χρόνο τιυν θαλασσίων μεταφορών και, κατά συνέ
πεια, υποβάθμισε τον διαμετακομιστικό ρόλο της Ερμοΰπολης156 157 158. Η  εκβιο
μηχάνιση που έλαβε χώρα αργότερα λειτούργησε, κατά κάποιο τρόπο, ως 
αντιστάθμισμα της εμπορικής κάμψης.

Το ερώτημα είναι κατά πόσον οι ανωτέρου μεταλλαγές συνδέονται με 
ανάλογες δημογραφικές διαφοροποιήσεις. Έ τσ ι, στο σημείο αυτό, προχω
ρούμε στον επόμενο πίνακα.

Π ίν. 9. Π λ η θ υ σ μ ό ς  Σ ύ ρ ο ν  (1 8 2 8 -1 9 9 1 )

Αριθ. ψυχιυν

Έτος Ερμούπολη
πόλη-δήμος

Avco Σύρος 
πόλη

Χωριά 
(εξαιρείται 
η Γυάρος)

Σύνολο
νησιού

'Alika στοίχεία- 
Παρατηρήσεις

1828"7 3.805 6.402 20.207 Στον πληθυσμό της Ανω Σύρου 
συγκαταλέγονται 1.134 «Έρ- 
μουπολίται» πρόσφυγες. Π ά
ντως, το τεκμήριο, όπιυς τουλά
χιστον δημοσιεύεται από τον 
Αμπελά, παρουσιάζει αθροιστι
κά σφάλματα. Τα αναφερόμενα 
εδώ μεγέθη αποτελούν προϊόν 
διόρθωσης.

1828ι<ί 5.725 Συμπεριλαμβάνονται 557 πρό
σφυγες. Αναλυτικά στοιχεία, 
όπως περιέχονται στο τεκμήριο: 

Αύτόχθονες άρσενικοΐ 
Νυμφευμένοι 969 
Χηρευμένοι 138

155. Βλ. ανωτ. στο κείμενο II, υποσημ. 19 και Β. Καρδάσης, Σύρος, σ. 99* Πολ. Ενεπε- 
κίδης, Η Ελλάδα, τα νησιά και η Μικρά Ασία του Καρόλου Κρουμπάχερ, Αθήνα 1994, σ. 143.

156. Χρ. Αούκος, «Μια ελληνική πόλη σε παρακμή. Η Ερμοΰπολη το δεύτερο μισό του 
19ου αι.», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, ό.π., σ. 591.

157. Τ. Αμπελός, ό.π., σ. 600-601* Emile Kolodny, «Hermoupolis - Syra. Naissance et 
evolution d’une ville insulaire grccque», Midiletranee, no 2, avril-juin 1969, σ. 193 και στην 
ελληνική έκδοση «Ερμούπολις-Σύρος. Γέννησις και εξέλιξες μιας ελληνικής νησιοπικής πό- 
λζως», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. 8 (1969-1970), σ. 255.

158. Α. Δρακάκης, Ιστορία, τόμ. Β ' , ΑΟήναι 1983, σ. 111. ιΧ\ ^ 0 Μ / ο
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Έ τ ο ς

Αριθ. ψυχιόν

Ερμοΰπολη Ανω  Σύρος 

πόλη-δήμος πόλη

Χο^ριά Σύνολο 

(εξα ιρ είτα ι νησιού 

η Γυάρος)

Άλλα στοιχεία-
Παρατηρησεις

Ν εολαία κα ι βρέφη 1.278 
Γέροντες 93 2.478

’Ί δ ιο ι θη λυκα ι

Νυμφευμένοι 
Χηρευμέναι 
Ν έαι κα ι βρέφη 
Γρα Ια ι

969 
173 

1.492 
56 2.690 

5.168
Δ ια ίρεσ ις παροίκων 

Ν υμφευμένοι κα ι νέοι 250 
Ν υμφευμένοι κα ι νέαι 307 557

1828,5Μ 16.943

1829,Λ0

1832159 160 161 162 163 15.469

1834,Μ 12.392

1836,Μ

4.551

4.551

30.000 Μ ε βάση τη γαλλική Exped ition  

Scien tifiq ue .

20.020 Ο  αντίστοιχος αριθμός νοικοκυ

ριώ ν ανέρχετα ι σε 3.536 κα ι 
1,018. σύνολο 4.554. Δηλαδή, 
μέσο μέγεθος νοικοκυριώ ν: 

4 ,37 , 4,47 κα ι 4,40 μέλη/νοικ.

16.943 Α ρ ιθ . νοικοκυριώ ν: 2.812 κα ι 

1.018, σύνολο 3.830. Μ έσο μέγε

θος: 4 ,41 , 4,47 κα ι 4,42 μέλη/ 

νο ικ . αντιστοίχως.

17.572

159. Λ . Μ πίστης, «Ο  πληθυσμός των Κυκλάδω ν. Δημογραφική κίνησ ις μιας.εκατονταε
τίας 1861-1961», Επετηρίζ Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. 6 (1967), σ . 49.

160. Μ . Χο υλια ρ ά κης, ό.π., τόμ. Α ' ,  μέρος I ' , Α θήναι 1973, σ . 45* Χ ρ . Λούκος, Η  αντι
πολίτευση κα τά  του Κυβερνήτη Καποόίστρια 1828-1831, Αθήνα 1988, σ . 404.

161. Renseignements statistiques* Κ . Κόμης, Ιστορική δημογραφία, σ . 95.
162. Εφ η μ ερ ίς της Κυβερνήσεω ς, αριθ. 4,26/2/1835, Δ ια ίρεσ ις κατά δήμους τοϋ  Νομοϋ  

τω ν Κ υκλάδω ν' Ε . Ko lodny, ό.π., σ . 193 κα ι 255 αντιστοίχως.
163. F r . Strong , Greece as a Kingdom, or a statistical description o f  that country from  the 

arrival o f  king Otto in 1833 dnum tn the present time, Λονδίνο 1842, σ . 5 .
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Έτος

1838,Λ4

Αριθ. ψύχουν

Ερμούπολη
πόλη-δήμος

Ανω Σύρος 
πόλη

Χωριά 
(εξαιρείται 
η Γυάρος)

Σύνολο
νησιού

Αλλα στοιχεία-
Παρατηρήσεις

11.923 2.878 14.801 Στο τεκμήριο εντοπίζονται ασά
φειες, αναντιστοιχίες ή υπολογι
στικά ενδεχομένως σφάλματα. 
Με κάποιες επιφυλάξεις, παρα
τίθενται τα αναλυτικά στοιχεία: 
2.183 νοικοκυριά στον δήμο Ερ- 
μούπολης και 930 στον δήμο Σύ
ρου (δηλαδή, μέσο μέγεθος 5,46 
και 3,09 μέλη/νοικ. αντιστοί- 
χως), σύνολο 3.113 (με μέσο 
4,75 μέλη/νοικ.)· ενήλικες, 1.805 
άρρενες και 2.208 θήλεις στον 
δήμο Ερμούπολης έναντι 1.307 
και 1.161 αντίστοιχος στον δήμο 
Σύρου* παιδιά έ<υς 18 ετιόν, 
2.103 αγόρια και 2.252 κορίτσια 
έναντι 602 και 633* άγαμοι νέοι 
18-25 ετο3ν, 271 και 100 κατά δή
μο* σύνολο 8.639 ψυχές (ενιύ 
αναφέρονται 11.923) έναντι 
3.803 (αντίστοιχος 2.878) και σε 
επίπεδο νησιού 12.442 ψυχές 
(συνεπώς 14.801 ψυχές). Σημει- 
οπέον: ο αναφερόμενος αριθ
μός δημοτιόν ανέρχεται σε 8.973 
και 4.500 κατά δήμο, σύνολο

1842,6ί 11.170 3.911

13.473.

15.081 Αριθ. νοικοκυριού: 2.780 στον 
δήμο Ερμούπολης και 965 στον 
δήμο Σύρου, σύνολο 3.745. Μέ
σο μέγεθος: 4,02, 4,05 και 4,03 
μέλη/νοικ. αντιστοίχους.

164. Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π., Πληθυσμός των κατοίκων τής Διοικήσεως Σύρον 
tv  Ιτιι 1838 (εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 3).

165. Renseignements statistiques* Κ. Κόμης, ό.π., ο. 95.
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Α ρ ιθ . ψυχιύν

Έ τ ο ς Ερμούπολη

πόλη-δήμος
Άνω  Σύρος 

πόλη

Χω ριά  

(εξα ιρ είτα ι 

η Γυά ρος)

Σύνολο

Νησιού

Α λλα  στοιχεία- 

Παρατηρήσεις

1844'“ 12.148 4.097 16.245

1844’6’ 12.148

1848'“* 19.410 5.092 24.502

1849'“ 19.517 5.156 24.673

1850"" 19.562 5.179 24.741

1851"' 19.395 5.214 24.609 -

1852'73 19.441 5.247 24.688 Μ ε βάση τον πίνακα των Γ Α Κ

166. Πίναξ Χωρογραφιχός της Ελλάδος Περιέχων τα Ονόματα, τας Αποστάσεις xat τον 
Πληθυσμόν των Δήμων, Πόλεων, Κωμοπόλεων χαι Χωρίων νπό Ι.Δ. Σταματάχη, εν Αθήναις 
1846, σ . 86.

167. 1. Δ ε-Κ ιγά λλα ς, «Γεω γραφ ική περιγραφή του νομού Κυκλάδω ν», Αποθήχη των 
Ωφελίμων χαι Τερπνών Γνώσεων, έτος Β ' (1848 ), σ . 81 [αντιγραφικό σφάλμα].

168. Μ . Χουλιαράκης, ό.π., τόμ. Α \  μέρος I I ' , Αθήναι 1974, σ . 8* Ε λ . Γ . Σκια δά ς, Ιστο
ρικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912. Σχηματισμός -Σύσταση - ΕξΟαξη - Πλη
θυσμός - Εμβλήματα, Αθήνα 1994, σ . 435, 437* Λ . Μ πίστης, ό.π., σ. 49* Εφ ημερίς της Κυ- 

βερνήσειος, αριθ . 22, 5/8/1850, Πίναξ rot? πληθυσμόν τοϋ Κράτους των έτων 1848 χαι 
1849, σννταχθείς διά μέν τό 1848 έτος έπί τη βάσει των ύποβληθέντων παρά των Νο
μαρχών άπογραφιχών πινάκων, διά δέ τό 1849 έπί τη βάσει τοϋ πληθυσμού τον 1848 χαι 
τϋ προσθαφαιρέσει των κατά τό 1849 λαβουσών χώραν γεννήσεων χαι άποβιώσεων.

169. Μ . Χουλιαράκης, ό.π., σ. 8* Ε λ . Γ . Σκ ια δ ά ς. ό.π., σ. 435. 437* Εφημερίς της Κνβερ- 
νήσεως, ό.π.’ Γ Α Κ , Συλλογή Βλαχογιάννη, Δ 62 , (έντυπος) Πίναξ τοϋ πληθυσμού τοϋ Κρά
τους τοϋ έτους 1850, σννταχθείς έπί τη βάσει τοϋ διά τοϋ ύπ' άριθ 22 φύλλου της έφη- 
μερίόος τής Κνβερνήσεως τοϋ έτους 1850 δημοσιενθέντος πληθυσμού τοϋ 1849, xai τή 
προσθαφαιρέσει των χατά τό 1850, λαβουσών χώραν γεννήσεων καί άποβιώσεων.

170. Μ . Χουλιαράκης, ό.π., σ . 8* Ε λ . Γ . Σκ ια δ ά ς, ό.π., σ . 435,437* Γ Α Κ , ό.π.
171. Μ . Χουλιαράκης, ό.π., σ. 8* Ε λ . Γ . Σκ ια δ ά ς. ό.π., σ . 435 ,437 .

172. Μ . Χουλιαράκης, ό.π., ο. 17* Ε λ . Γ . Σκ ια δ ά ς, ό.π., σ. 435,437* Ιά κ . Ραγκαβής. ό.π, 
σ . 250 κα ι 150 αντιστοίχως* Γ Α Κ , Ο θω νικό Α ρ χείο , Υπ ονργ. Εσω τερικώ ν, φάκ. 266, Συ
γκριτικός πίναξ τοϋ πληθυσμού τών δήμων κατά την στατιστικήν άπογραφην τών κα
τοίκων καί κατά τάς συνεπείς της ύπ9 άριθ. 64 έγκυκλίου τοϋ 1851 γενομένας χαταγρα- 
φάς Κ . Κόμης, ό.π., ο. 81.
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Έ τος

Αριθ. ψυχίύν

Ερμούπολη
πόλη-δήμος

Άνιυ Σύρος 
πόλη

Χα>ριά 
(εξαιρείται 
η Γυάρος)

Σύνολο
νησιού

Άλλα στοιχεία-
Παρατηρήσεις

(Οθ. Αρχ., Υπ. Εσωτ., φάκ. 266) 
τα συγκεκριμένα μεγέθη περι
λαμβάνονται στη στήλη «στατι
στικοί πίνακες». Στη στήλη 
«Πληθυσμός κατά την ύπό των 
έπιτροπών γενομένην καταγρα
φήν» περιέχονται τα μεγέθη 
19.981 και 4.475 αντιστοίχους 
(σύνολο 24.456 ψυχές). Προστί
θεται επίσης η «Αύξησις» στον 
δήμο Ερμούπολης (54Θ ψυχές) 
και η «Μείωσις» στον δήμο Σύ
ρου (772 ψυχές).

1853'73 19.981 4.671 24.652

1854174 19.483

1855175 19.539

4.663

4.705

24.146 Επιδημία χολέρας (11/7-31/8/ 
1854): 166 νεκροί (94 άρρενες 
και 74 θήλεις). Σύμφιυνα με νε
ότερους υπολογισμούς, ο συνο
λικός αριθμός νεκριύν υπερέβη 
τους 500 [Cion Stephanos, La 
Grece au point cle vue naturel, 
elhnologique, anthropologique et 
medical Extrait de Dictionnaire 
Encyclopedique des Sciences 
Medicales, Παρίσι 1884, σ. 515* 
Χρ. Αούκος, «Επιδημία και κοι
νωνία. Η χολέρα στην Ερμού
πολη της Σύρου (1854)», Μνη
μών, τόμ. 14 (1992), σ. 52-53].

24.244

173. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 17* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 435, 437· Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 
49· Ε. Kolodny, ό.π., σ. 193 και 255 αντιστοίχως* Renseignemen(s statistiques* K. Κόμης, ό.π., 
σ. 95.

174. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 17* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 435, 437. ■
175. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 17· Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 435, 437* Εφημερίς της Κυ- 

βερνήσεως, αριθ. 53,22/11/1858, Πίναξ τοϋ πληθυσμόν τοϋ Κράτους τοϋ έτους 1856.
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Α ρ ιθ . ψυχιύν

Έ τ ο ς Ερμοΰπολη

πόλη-δήμος

Ανω  Σύρος 

πόλη

Χ ιυρ ιά  

(εξα ιρ είτα ι 

η Γυάρος)

Σύνολο

νησιού

Α λλα  στοιχεία- 

Παρατηρήσεις

1856m 16.830 4. 44 20.974

1861176 177 178 18.511 4.567 400 23.478 Αναλυτικά στο ιχεία : στην πόλη 

της Ερμουπολης 8.651 δημότες, 

6.895 ετεροδημότες, 290 « Έ λ λ η 
νες μή καταγεγραμμένοι Δημό- 

ται» κα ι 2.675 αλλοδαποί* στον 

δήμο Συρου 3.399 δημότες, 751 

ετεροδημότες κα ι 414 αλλοδα

ποί (σύνολο 4.567 αντί του ανα- 

φερομένου 4 .564). Ο  πληθυσμός 

τιον 400 ψυχών που περιέχετα ι 

εδιυ στη στήλη «χωριά» ανήκει 

στην π εριφ έρεια  της Ερμουπο

λης. Σύνθεση  κατά φυλό: 

Ερμοΰπολη, 8.851 άρρενες ένα

ντι 9.088 θηλέω ν Σύρος. 2.351 
έναντι 2.216* σύνολο νησιού 

23.478 ψυχές αντί του αναφερο- 
μένου 22.506 (έστω  23.078, εάν 

εξα ιρ εθ εί το 400 των χωριών).
4CΟΓ"00V—

4 20.996 4.914 570 26.480 Ο  πληθυσμός των χωριών αφο

ρά στην ενδοχώρα του δήμου

176. Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός τον έτους 1861, σ. 22* Ε . Ko lodny, ό.π, σ. 193 

κα ι 255. Σ ε  άλλα δημοσιεύματα εντοπίζεται σφάλμα στο μέγεθος του δήμου Συρου : 8.723 

(σύνολο 25.553) αντί του ορθού 4.144. Σχετικώ ς: Μ . Χουλιαράκης, ό.π., σ. 26* Ε λ . Γ . Σκ ια - 

δάς, ό.π., σ. 435, 437* Λ . Μ πίστης, ό.π., σ. 49.
177. Στατιστική της Ελλάδος, ό.π., σ. 14 ,22 ,30* Μ . Χουλιαράκης, ό.π., σ. 35* Ε λ . Γ . Σ κ ιά 

δας, ό.π., σ. 435, 437* Λ . Μ πίστης, ό.π., σ. 49· Ε . Ko lodny, ό.π., σ. 193 κα ι 255* Α . Μ ανσό- 

λας, Πολιτειογραφιχαί πληροφορίαι περί ΕλΛάδος, εν Αθήναις 1867, ανατυπ. Καραβίας 

1980, σ . 30* Πίναξ Χωρογραφιχός της Ελλάδος Περιέχων τα Ονόματα, τας Αποστάσεις και 
τον Πληθυσμόν των Δήμων, Πόλεων, Κωμοπόλεων καί Χωρίων υπό Ι.Δ. Σταματάκη, εν Αθή- 

να ις 1863, σ . 96.
178. Μ . Χουλιαράκης, ό.π., σ . 46· Ε λ . Γ . Σκ ια δ ά ς, ό.π., σ . 435,437* Λ . Μ πίστης, ό.π., σ. 

49* Ε . Ko lo d ny, ό.π., σ . 193 κα ι 255* Θ εμ . Ιω αννίδης, Στατιστική τον συνοικισμού και της τα
χυδρομικής γραμμής της Ελλάδος, εν Π άτραις 1871, σ . 100.
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Αριθ. ψύχουν

Έτος Ερμούπολη
πόλη-δήμος

Άνω Σύρος 
πόλη

Χο^ριά 
(εξαιρείται 
η Γυάρος)

Σύνολο.
νησιού

Άλλα στοιχεία- 
Παρατηρήσεις

Σύρου, όπο}ς και στις επόμενες 
περιππυσεις* εξαιρείται ο πλη
θυσμός της Γυάρου, μέγεθος στο 
οποίο, όπως επίσης σε κάποια 
υπολογιστικά σφάλματα και πα
ρατυπίες, οφείλονται διάφορες 
αποκλίσεις ανάμεσα στα χρησι
μοποιούμενα εδο5 δημοσιεύμα
τα. Κατά τον Θεμ. Ιωαννίδη: 
στον δήμο Ερμούπολης 20.996 
κάτοικοι αλλά 11.313 δημότες, 
ενο) στον δήμο Σύρου 5.484 και 
4.189 αντιστοίχους.

1879'” 21.540 4.398 1.008 26.946 Σύνθεση κατά φύλο: στον δήμο 
Ερμούπολης, 10.716 άρρενες και 
10.824 θήλεις* στο δήμο Σύρου, 
2.775 και 2.631 αντιστοίχοίς.

1889"" 22.104 8.296 1.173 31.573 Σύνθεση κατά φύλο: στον δήμο 
Ερμούπολης, 11.335 άρρενες και 
10.769 θήλεις* στον δήμο Σύρου, 
4.805 και 4.664 αντιστοίχους.

1896'" 18.760 3.605 5.391 27.756

1907'“ 18.132 2.652 6.541 27.325 Σύνθεση κατά φύλο: στον δήμο

179. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 86* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 435, 437' Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 
49* Ε. Kolodny, ό.π., σ. 193 και 255* Μ.Β. Girard, La Grice en 1883, Παρίσι 1884, σ. 38.

180. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 152* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 435, 437* Ε. Kolodny, ό.π., σ. 
193 και 255* Ιω. Νουχάκης, Νέος χωρογραφικός πίναξ σννταχθείζ και εκόοθείς εγκρίσει του 
Υπουργείου των Στρατιωτικών, εν Αθήναις 1890, σ. 244-245* Υπουργείον Εσωτερικών -Δι- 
εΰθυνσις Δημοσίας Οικονομίας και Στατιστικής, Στατιστική της Ελλάδος, Πληθυσμός. Απο- 
γραφή της 15-16 Απριλίου 1889, Μέρος Δεύτερον, Πίνακες A ', εν Αθήναις 1890, σ. 105. .

181. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 220* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 435, 437* Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 
49* Ε. Kolodny, ό.π., σ. 193 και 255* Ιω. Νουχάκης, Ελληνική Χωρογραφία, σ. 782-784* 
Ελλάς, ό.π., σ. 540.

182. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 308* Υπουργείον m>v Εσωτερικοί, Απογραφή του πληθυ-
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Α ρ ιθ . ψυχών

Έ τ ο ς Ερμούπολη

πόλη-δήμος

Άνω  Σύρος 

πόλη

Χω ριά 

(εξα ιρ είτα ι 

η Γυάρος)

Σύνολο

νησιού

Ά λλα  στοιχεία- 

Παρατηρήσεις

Ερμούπολης, 8.407 άρρενες κα ι 

9.725 θήλεις* στον δήμο Σύρου, 

4.603 κα ι 4.615 αντιστοίχω ς 

[σύν. 27.350 αντί 27.325].

1920’“ 18.663 2.368 3.565 24.596

1928,β4 21.416 2.298 3.949 27.663 Μ έρος της πληθυσμιακής αύξη

σης, ειδικώ ς της Ερμούπολης, 

ο φ είλετα ι στην εγκατάσταση 

προσφύγιον. Σ ε  ανέκδοτη ανα

λυτική απογραφή, αποκείμενη 
στα Α ρ χεία  Νομού Κυκλάδων, 

περιλαμβάνονται εν συνόλω 

2.169 νοικοκυριά , περικλείοντα 

7.805 ψυχές [Γ Α Κ -Α Ν Κ , Μη- 
τρώον προσφύγων Σύρον Χ ρ . 

Λούκος, «Ο ι Μ ικρασιάτες πρό

σφυγες στην Ερμούπολη. Πρώ

τες υποθέσεις μιας έρευνας για  

τα προβλήματα εγκατάστασης 

κα ι ενσιομάτωσης», Επιστημονι
κό Συμπόσιο, ό .π ., σ . 203], αλλά 
στο «Δημοτολόγιον προσφυγιάν 

τού Δήμου Έρμουπόλεω ς», των 

ιδίω ν Α ρχείω ν, περιέχονται μό-

σμού κατά την 27 Οκτωβρίου 1907. Μέρος δεύτερον - Πίνακες αριθμητικοί Λ  ' Πληθυσμός 
πραγματικός, εν Α θήνα ις 1908, σ . 156-157* Ε λ . Γ . Σκ ια δ ά ς, ό.π., σ . 435, 437* Λ . Μ πίστης,

ό.π., σ . 49* Ε . K o lo d ny, ό.π., σ. 193 κα ι 255.
183. Κ Ε Δ Κ Ε , Στοιχεία σνστάσεως και εξελίξεως δήμων και κοινοτήτων, τόμ. 28, Νομός 

Κυκλάδων, Α θήνα ι Ιούλιος 1962, σ . 260-263, 268-279* Ε . Ko lodny, ό.π., ο. 193 κα ι 255* Λ . 

Μ πίστης, ό.π., σ . 49* Γ . Γ ια γκά κη ς, Δημογραφικά Κυκλάδων 1821-1971, Αθήναι 1978, Π ίν . 

6.
184. Κ Ε Δ Κ Ε , ό.π., σ . 260-263, 268-279* Ε . Ko lodny, ό.π., σ . 193 κα ι 255 (όπου στην ελ

ληνική έκδοση ο συνολικός πληθυσμός αναγράφεται ως 27.664 αντί 27.663)* Λ . Μ πίστης, 

ό.π., ο. 49* Γ . Γ ια γκά κη ς, ό.π., Π ίν . 6 .
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Έ τος

Αριθ. ψύχουν

Ερμοΰπολη Άνω Σύρος
πόλη-δήμος πόλη

Χωριά 
(εξαιρείται 
η Γυάρος)

Σύνολο
νησιού

Άλλα στοίχεία-
Παρατηρήσεις

λις 5.104 “ψυχές [Χρ. Άοΰκος, 
ό.π., σ. 204]. Επιπλέον, στη γενι
κή απογραφή προσφυγών, δη
μοσιευμένη το 1923, τα μεγέθη 
είναι παρεμφερή, αν και οπωσ
δήποτε μεγαλύτερα από το τε
λευταίο:

Ά ρρενες Θ ήλεις Σύνολο

Ε ρμούπολη 2.160 3.258 5.418
Ά νω  Μ εριά 4 12 16
(Ά νω ) Σύρος 80 125 205

Σύνολο 2.244 3.395 5.639

Σχετικούς: Υπουργείον Υγιει
νής, Προνοίας και Αντιλήψειυς - 
Τμήμα Στατιστικής, Απογραφή 
προσφύγων διενεργηθείσα κατ’ 
Απρίλιον 1923, εν Αθήναις 1923, 
σ. 30. Ακόμη μικρότερα μεγέθη 
εντοπίζονται στην απογραφή 
του 1928: στο σύνολο των -Κυ
κλάδων αναφέρονται μόλις 
4.782 πρόσφυγες· οι περισσότε
ροι, πάντως, από αυτούς (3.032, 
ποσοστό 63,40%) εμφανίζονται 
εγκαταστημένοι στην Ερμούπο- 
λη (το 14,16% του συνολικού 
πληθυσμού της). Σχετικούς: Γενι
κή Στατιστική Υπηρεσία της Ελ
λάδος, Στατιστική επετηρίς της 
Ελλάδος 1930, σ. 39-40. Στην 
ίδια απογραφή περιέχονται, 
εκτός τιυν άλλων, και αναλυτικά 
στοιχεία για τη θρησκευτική 
σύνθεση του πληθυσμού. Ειδι
κούς για τους καθολικούς: στο 
σύνολο των Κυκλάδιυν 10.994 
(το 8,48% του συνολικού πληθυ-
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Α ρ ιθ . ψυχιόν

Έ τ ο ς Ερμοΰπολη

πόλη-δήμος

Ανω  Σύρος 

πόλη

Χ ιυρ ιά  

(εξα ιρ είτα ι 

η Γυάρος)

Σύνολο

νησιού
Ά λλα  στοίχε ία- 

Παρατηρήσεις

σ μ ο ύ )· στην επαρχία  Σύρου 

6.818 (το 21.18%  αντιστοίχως)* 

στην Ερμούπολη 1.367 (το 

6 ,3 8 % ). Σχετικώ ς: Υπουργείον 

Εθ ν ικ ή ς Ο ικονομία ς - Γεν ικ ή  

Στατιστική Υπ ηρεσ ία  της Ελλά 
δος, Σ τατιστικά  Αποτελέσματα  
της Α πογραφ ής τον Πληθυσμού 
της Ελλάδος της 15- J6 Μαίον 
1928. Τόπος γεννήσεωζ - Θρη
σκεία και Γλώσσα - Υπηκοότης . 

εν Α θήναις 1935, Π ίν . 5, 6 , 7. 
Πάντως, ειδικώ ς στη Σύρο πρέ

π ει να σημεκόθηκε κάποια κάμ
ψη του καθολικού πληθυσμού, 

από τις αρχές του 20ού αιώνα, 
εξα ιτία ς μετακίνησης: στα δη

μοτολόγια της Ν άξου αναφέρο- 

νται πολιτογραφήσεις Συριανώ ν 

καθολικού δόγματος, στοιχείο 

το οποίο αποτελεί ενδεχομένως 

ένδ ειξη  μ ίας μεγαλύτερης σε 

έκταση εγκατάστασης (Δ Ν , Πα
λα ιό  δημοτολόγια).

1940*“·* 18.925 2.732 4.264 25.921

1951“ 16.971 2.069 4.090 23.130 Εδώ  διαπιστώνεται η γενική δη- 
μογραφική κάμψη, παρεπόμενο 

των κακουχιώ ν της κατοχικής 

περιόδου. Έ ν α ς  σημαντικός πα

ράγων απωλειών υπήρξε η ασι

τία , που οδήγησε στον θάνατο 

300.000 περίπου (κατά  άλλη

185. Κ Ε Δ Κ Ε , Α χ , σ . 260-263, 268-279· Ε . Ko lodny, Α χ . α  193 κα ι 255

186. Κ Ε Δ Κ Ε , Α χ , σ . 260-263, 268-279· Ε . Ko lodny, Α χ , σ . 193 κα ι 255· Λ . Μ πίστης,.'J- ίν
ό.π., σ . 49* Γ . Γ ια γκά κη ς, Δημογραφικά, Π ίν . 7* ο ίδιος, Σ υστηματική  θεώρηση, α  30.

>7
.--4.
5. >;

,|'s
"ν~ ·-' a
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Αριθ. ψυχιυν

Έ τος Ερμοΰπολη
πόλη-δήμος

Άνω Σύρος 
πόλη

Χουριά 
(εξαιρείται 
η Γυάρος)

Σύνολο
νησιού

Άλλα στοιχεία- 
Παρατηρήσεις

*cr —  -

προσέγγισιι 100.000) άτομα συ
νολικούς. Ειδικούς στη Σύρο, το 
φαινόμενο παρουσίασε έξαρση 
από τον Σεπτέμβριο του 1941 
έιυς τον Ιούνιο του 1942* κατά 
τα έτη αυτά η φυσικέ] εξέλιξη 
σημείωσε αρνητικό πρόσημο 
(-654 και -1.964 αντιστοίχους), 
εφόσον 524 και 326 γεννήσεις 
συνέπεσαν με 1.178 και 2.290 
αποβαύσεις. Περισσότερο έπλη
γη η Ερμούπολη, με 1.293 γεν
νήσεις έναντι 3.630 αποβιο^σεο^ν 
στο διάστημα 1939-1944. Το 
στοιχείο αυτό διευκόλυνε το 
στερεότυπο (κοινό και στην Τή
νο, απ’ όσον γνωρίζουμε), ότι οι 
καθολικοί, σε σύγκριση με τους 
ορθοδόξους, έτυχαν καλύτερης 
μεταχείρισης από τις κατοχικές 
αρχές. Παρά ταύτα, καθο^ς φαί
νεται, η διαφορά οφείλεται στην 
πρόσβαση που είχε (και έχει) ο 
καθολικός πληθυσμός στην 
αγροτική ενδοχοίρα, εν αντιθέ- 
σει προς τον αστικό πληθυσμό 
της Ερμούπολης. Σχετικούς: Κ. 
Καλλιγάς, «Οι θυσίες και οι 
απόκλειες του ελληνισμού κατά 
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλε
μο», Επιστημονικό Συμπόσιο ‘Ή  
Ελλάδα του '40”, 19 και 20 
Απριλίου 1991, Αθήνα 1993, σ. 
13, 16* Χάγκεν Φλάισερ, Στέμ
μα και σβάστικα. Η Ελλάδα της 
Κατοχής και της Αντίστασης 
1941-1944, τόμ. 1, Αθήνα 1989, 
σ. 195-196· δ ! Βαρθαλίτης, «Η 
κίνηση του πληθυσμού της Σύ-

/ -
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Α ρ ιθ . ψυχοίν

Έ τ ο ς Ερμούπολη

πόλη-δήμος

Άνω  Σύρος 

πόλη

Χω ριά  

(εξα ιρ είτα ι 

η Γυάρος)

Σύνολο

νησιού

Ά λλα  στοιχεία- 

Παρατηρήσεις

-

• ■

ρας κατά την Κατοχή», Συριανά  
Γράμματα, τχ. 15, Ιούλ. 1991, σ . 

251-252* Δημ. Χάλαρης, Τα Κα
τοχικά, τόμ. Α \  Αθήνα-Σύρος 
1997, σ . 160-184* Χ ρ . Λούκος, 

«Θ άνατοι από πείνα στη Σύρο , 

1941-1944. Μ ύθοι κα ι πραγματι

κότητες», Δελτίο  του Κέντρου 
Ερεύνης της Ιστορίας του Νεω- 
τέρον ΕΙ^ηνισμού, τόμ. 1, Μνή
μ η  Ελευθερίου Πρεβελάκη, 
Αθήνα 1998, σ . 191-192* ο ίδ ιος, 

«Τα  δημογραφ ικά της Κατο
χής». Αρχειοτάξιο, τόμ. 3 , Μ άιος 

2001, σ . 91-92. Στην απογραφή 
του 1951 περιέχονται κάποια 

γεν ικά  στο ιχεία , αναφορικοκ με 
τον καθολικό πληθυσμό, άξια  

μ νεία ς: σύνολο χώρας 28.430, 

εκ tojv οποίων 24.965 ελληνό

φωνοι* κα θο λικο ί Κυκλάδω ν 

11.366 (το 40%  του συνόλου), ο ι 

11.307 ελληνόφωνοι. Σχετικώ ς: 
Α ποτελέσματα  της Απογραφής  
του πληθυσμού της 7ης Απριλίου  
1951, τόμ. I I ,  Πίνακες Δημογρα- 
φικών και Κοινωνικών χαρακτη
ριστικώ ν του Πληθυσμού, εν 

Α θήνα ις 1958, Π ίν . 7.

1961 14.405 1.773 3.395 19.573
•

1971 '» 13.502 1.671 3.469 18.642

187. Κ Ε Δ Κ Ε , ό .π ,  σ . 260-263, 268-279* Ε . Ko lodny, ό .π ,  σ . 193 κα ι 255* Λ . Μ πίσ ιης, 
ό.π., σ . 49* Γ . Γ ια γκά κη ς, Δ  ημογραφικά, Π ίν . 7* ο ίδ ιος, Σ υστηματική  θεώρηση, ο. 30.

188. Ε Σ Υ Ε , Πληθυσμός της Ελλάδος κα τά  την απσγραφ ήν της 14ης Μ αρτίου 197L 
Π ραγματικός πληθυσμός κατά  νομούς, επαρχίας; δήμους, κοινότητας και οικισμούς, Αθήναι 

1972, σ . 116* Γ . Γ  ιαγκάκης, Δ  ημογραφικά, Π ίν . 7* ο ίδ ιο ς, Σ υστηματική  θεώρηση, ο. 30.



ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-ΡΟΔΟΣ 237

Αριθ. ψυχιόν

Έ τος Ερμούπολη Άνιο Σύρος Χα>ριά Σύνολο Αλλα στοιχεία-
πόλη-δήμος πόλη (εξαιρείται 

η Γυάρος)
νησιού Παρατηρήσεις

1981·.. 13.876 1.689 4.103 19.668

1991”» 13.030 1.652 5.188 19.870 Σήμερα οι έλληνες καθολικοί 
υπολογίζονται σε 45-50.000. Εάν 
συμπεριληφθούν οι ξένοι με
τανάστες, με κυριότερους τους 
Πολωνούς (60.000-80.000) και 
τους Φιλιππινέζους (45.000· έως 
το 1994, 21.084 Φιλιππινέζοι εί
χαν άδεια παραμονής), το σύ
νολο τιυν καθολικιύν που διαμέ
νει στην Ελλάδα κυμαίνεται με
ταξύ 200 και 300 χιλιάδων 
[εφημ. Ελευθεροτυπία, 29/12/ 
1998, σ. 45* αυτ., 4/10/2000, σ. 42 
και 6/5/2001, σ. 49* Leodinito Υ. 
Cafiete, «Η φιλιππινέζικη κοινό
τητα στην Ελλάδα στο τέλος του 
20ού αιοίνα», Αθ. Μαρβάκης -  
Δ. Παρσάνογλου — Μ. Παύλου 
(επιμ.), Μετανάστες στην Ελλά
δα, Αθήνα 2001, σ. 283].

Στον πίνακα δεσπόζουν οι μη στρογγυλοί αριθμοί, ένδειξη αξιοπιστίας 
συνήθως* παραλλήλως, όμως, δεν λείπουν οι διακυμάνσεις, στοιχείο το 
οποίο οδηγεί σε σκεπτικισμό ως προς την αρχική εντύπωση189 190 191. Π άντως,ένα 
τμήμα τουλάχιστον των αυξομειώσεων πρέπει να οφείλεται στις πληθυ- 
σμιακές μετακινήσεις: ειδικούς στην Ερμούπολη πρόκειται γ ια  παρεπόμενο

189. ΕΣΥΕ, Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 14ης Μαρ
τίου 1971. Πραγματικός πληθυσμός κατά νομούς, επαρχίας, δήμους, κοινότητας και οικι
σμούς, Αθήναι 1972, σ. 116* Γ. Γιαγκάκης, Δημογραφικά, Πίν. 7* ο ίδιος, Συστηματική θεώ
ρηση, σ. 30.

190. ΕΣΥΕ, Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρτί
ου 1991 κατά νομούς, επαρχίες, δήμους, κοινότητες και οικισμούς, Αθήνα 1994, σ. 150.

191. Βλ. ανωτ. υποσημ. 55 και Κ. Κόμης, Ιστορική δημογραφία, σ. 28 κ.ε.
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της διαδικασίας πύκνωσης και, εν συνεχεία, αποπύκνωσης του πληθυσμού* 
στην ενδοχιόρα, όμως, το φαινόμενο συνδέεται ενδεχομένως, έστω εν μέ- 
ρει, και με τον εκάστοτε τρόπο καταγραφής-κατανομής του δημογραφικού 
δυναμικού στις επιμέρους ενότητες (Άνω Σύρος - Χωριά).

Καθώς παρατηρείται, από το 1828 ο καθολικός πληθυσμός είχε ήδη με
τατραπεί σε μειονότητα: οι κάτοικοι της Ερμούπολης αποτελούσαν το 
68,32% του συνόλου έναντι μόλις 31,68% (εκ του οποίου μάλιστα το 5,61% 
αφορούσε σε «Ερμουπολίτες») στην Avco Σύρο. Εν συνεχεία, για  το σύνο
λο του πληθυσμού διαπιστώνεται κλιμακωτή αύξηση έως το 1889, οπότε 
ακολούθησε αντίστροφη πορεία , προφανούς εξαιτίας της οικονομικής κάμ
ψ ης192. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης υπολογίζεται σε 7,34%ο* εδιό, το ύψος 
του δείκτη καταδεικνύει τη συνεχή έλευση επήλυδων, στο πλαίσιο αναζή
τησης οικονομικιόν ευκαιριώ ν193. Εν τούτοις, διαπιστώνονται επιμέρους 
διαφοροποιήσεις: 7,75%ο στην Ερμούπολη αλλά 6,44%ο στην ενδοχώρα. 
Βέβαια, στη δεύτερη περίπτωση οι υπολογισμοί εδράζονται ενδεχομένως 
σε ελλιπή στοιχεία, έστω κατά ένα μικρό βαθμό, δεδομένου ότι το μέγεθος 
που περικλείουν τα  χω ριά  αναφέρεται γ ια  πρώτη φορά στην απογραφή του 
1861. Πάντως, εν συνεχεία, τα χωριά παρουσίασαν αξιοσημείωτο ρυθμό 
ανάπτυξης, αντλώντας, κατά τα φαινόμενα, από το διαρκώς συρρικνούμε- 
νο πληθυσμιακό κεφάλαιο της Άνω Σύρου, αν και κάποιο ρόλο, ως προς το 
τελευταίο, πρέπει να έπαιξε επίσης η μικρή, έστω, μετακίνηση καθολικών 
προς την Ερμούπολη194. Έ τσ ι, ενώ αρχικώς, το 1861, τα χωριά περιείχαν 
μόλις το 1,70% του συνολικού πληθυσμού (έναντι 19,45% στην Άνω Σύρο), 
το 1896 η αναλογία είχε ήδη ανέλθει στο 19,42% (έναντι 12,99% αντιστοί- 
χως). Οι εν λόγω τάσεις εμφανίζονται ολοκληρωμένες στα δεδομένα του 
1991, όπου η συμμετοχή κατά ενότητα ανέρχεται στο 26,11% έναντι μόλις 
8,31%. Ως συμπλήρωμα των τελευταίων διαπιστώσεων, υπολογίζεται η ετή
σια μεταβολή για  το διάστημα 1861-1991, κατά επιμέρους πληθυσμιακό σύ
νολο. Το αποτέλεσμα είναι ανάλογο: σημαντική αύξηση (κατά 19,91 % ο) 
στα χωριά, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες συγκεντρώσεις. Ως προς το δεύ
τερο σκέλος, η μεγαλιπερη μείωση παρατηρείται στην Άνω Σύρο (κατά 
7,8%ο), ενώ στην Ερμούπολη καταλαμβάνει κατώτερη κλίμακα (κατά 
2,7% ο). Ας συμπληρώσουμε την εικόνα, σημειώνοντας ότι σε επίπεδο συ

192. Βλ. ανωτ. υποσημ. 155, 156.
193. Βλ. ανωτ. υποσημ. 70, 120.
194. Ε. Kolodny, ό.π., σ. 192 και 254-255.
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νόλου ο αρνητικός δείκτης είναι ακόμη μικρότερος, μόλις κατά 1,3%ο' εδώ 
είναι προφανής η συμβολή της θετικής εξέλιξης που σημειώθηκε στα χωριά 
του νησιού.

Συνεχίζουμε με μία άλλου τύπου αξιοποίηση των δεδομένων: πρόκειται 
για διερεύνηση της δημογραφικής εξέλιξης, σε συνάφεια με συγκυριακούς 
παράγοντες. Κατ’ αρχάς, εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στην επιδημία χο 
λέρας του 1854195. Η σύγκριση των μεγεθών που αντιστοιχούν στο συγκε
κριμένο έτος με αυτά του 1853 επικυροόνει τα ήδη γνιυστά περί ανθρωπίνων 
απωλειών. Πράγματι, διαπιστώνεται γενική πληθυσμιακή μείωση (κατά 
2,05%), με ανάλογο ποσοστό στην Ερμούπολη (κατά 2,5%) και στα χιυριά 
του νησιού (κατά 2,05%). Εν τούτοις, στην Άνω Σύρο υπολογίζονται ασή
μαντες απόκλειες (μόλις κατά 0,17%). Κοντολογίς, τουλάχιστον ο κ  προς την 
Ερμούπολη παρατηρείται ότι οι ενδείξεις του πίνακα συμπίπτουν εν πολ- 
λοίς με την εξέλιξη της επιδημίας. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, η εισ
ροή προσφύγων κατά την Κρητική Επανάσταση 1866-1869, και κυρίως με
τά τη λήξη της, είχε θετικές επ ιδράσεις196. Από τη σύγκριση των στοιχείων 
του 1870 με αυτά του 1861 προκύπτει γενική αύξηση κατά 12,79%. Το θε
τικό πρόσημο εντοπίζεται τόσο στην Ερμούπολη (13,42%) όσο και στην 
Άνω Σύρο, αν και λιγότερο σε αυτή (7,60%). Πάντως, το πληθυσμιακό κε
φάλαιο της τελευταίας φαίνεται πως αποτέλεσε τον κύριο τροφοδότη των 
χωριών, στα οποία η αύξηση υπήρξε πράγματι θεαματική (42,5%). Α νάλο
γα αποτελέσματα κόμισε και η εγκατάσταση προσφύγων κατά το 1922197, 
καθώς συνάγεται από τη συσχέτιση των δεδομένων του 1928 με τα αντί
στοιχα του 1920. Οι υπολογισμοί οδηγούν σε μία γενική αύξηση κατά 
12,47%, ενώ ειδικούς στην Ερμούπολη κείται σε υψηλότερη κλίμακα 
(14,75%). Ό σον αφορά στην Άνου Σύρο και στα χωριά του νησιού, για  μία 
ακόμη φορά αναδεικνύεται η μεταξύ τους αρνητική συνάφεια, εφόσον η 
μείωση (κατά 2,96%) στην προπη περίπτωση αντιστοιχεί σε μία σχετικώς 
θεαματική αύξηση στα χωριά (κατά 10,77%)· εδώ, πάντως, δεν πρέπει να 
παραβλέπεται και η μετακίνηση καθολικών προς την Ερμούπολη, τη Νάξο 
ή και πέραν αυτών198. Τέλος, από τη σύγκριση των μεγεθών του 1951 με τα

195. Βλ. ανοπ. Πίν. 9, σχόλια για το έτος 1854.
196. Ιω. Νουχάκης, ό.π., σ. 781* Κ. Παπαδάκης, «Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου και η 

Επανάσταση των Κρητικουν 1866-1869», Συριανά Γράμματα, τχ. 4, Οκτ. 1988, σ. 368-373.
197. Βλ. ανοπ. Πίν. 9, σχόλια για το έτος 1928.
198. Ε. Kolodny, ό.π., σ. 192 και 254-255* βλ. ανοπ. Πίν. 9, σχόλια για το έτος 1928.
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αντίστοιχα του 1940 επικυρώνονται οι ανθροιπινες απώλειες της Κατοχής, 
στις οποίες έχει ήδη γίνει αναφ ορά199. Αναλυτικότερα, προκύπτει γενική 
μείωση κατά 10,77%, με ισοδύναμο περίπου ποσοστό στην Ερμούπολη 
(10,33%). Ε ιδικώς, πάντως, στην Άνω Σύρο, η υπερβολική μείωση που πα- 
ρατηρείται (24,27%) συνδέεται μάλλον με την εκροή, κατά κύριο λόγο 
προς τα χωριά, όπου η αρνητική εξέλιξη υπολογίζεται μόλις σε 4,08%, και 
δευτερευόντο)ς προς την Ερμούπολη' εξάλλου, καθώς είναι γνωστό, οι 
απώ λειες της ενδοχώρας υπήρξαν σχετικιός αμελητέες2"".

Η  εν συνεχεία εξέλιξη συνοψίζεται ως εξής: διαπιστώνονται γενικοκ 
αρνητικές τάσεις, διόλου ισοϋψείς, όμιος, προς τις εντοπιζόμενες σε άλλες 
νησιωτικές ή ορεινές περιοχές του ελληνικού χώρου, στις οποίες παρατη
ρήθηκε ένα ογκώδες πράγματι μεταναστευτικό ρεύμα κατά τη μεταπολεμι
κή περ ίοδο201. Μερική, έστίο, εξαίρεση αποτελούν και εδώ τα χωριά του νη
σιού, στα οποία  διαπιστώνονται αυξητικές τάσεις, από τη δεκαετία του 
1970 και εξής. Π άντοχ, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απογραφικά μεγέθη πε
ριγράφουν ελλιπώς τα (σύνθετα) κοινωνικά φαινόμενα, αναδεικνύοντας 
περιοριστικώ ς μόνο κάποιες από τις πλευρές τους, κρίνεται σκόπιμο να 
διατυπω θεί εδιό η ακόλουθη επισήμανση: παρά την ασήμαντη παρουσία 
τους κατά το παρελθόν, σήμερα πολυάριθμοι καθολικοί διαθέτουν επιχει
ρήσεις ή ασκούν κάποιο άλλο επάγγελμα στην Ερμούπολη, διαμένοντας, 
όμως, στην Άνω Σύρο (ή στα καθολικά χωριά), όπου και απογράφονται202. 
Εξάλλου, το φαινόμενο παρουσιάζει ευρύτατη διάδοση τα τελευταία χρό
νια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πέραν αυτής.

Τέλος, στο περιεχόμενο του πίνακα συγκαταλέγονται επίσης κάποια 
επιμέρους στοιχεία δημογραφικού ενδιαφέροντος. Κατ’ αρχήν, ως προς 
την κατά φύλο σύνθεση του πληθυσμού παρατηρείται ότι ειδικώς στους κα
τοίκους της Ερμούπολης δεσπόζει αριθμητικώς το γυναικείο φύλο, στα δε
δομένα των ετών 1838, 1861, 1879 και 1907 (έστω, με τη μερική εξαίρεση 
αυτών του 1889)· δηλαδή, διαπιστώνεται σύγκλιση του συγκεκριμένου πα 
ραδείγματος προς τα αντίστοιχα άλλων νησιωτικών περιοχών203. Ο φείλου

199. Βλ . ανοπ. Π ίν . 9 , σχόλια γ ια  το έτος 1951.
200. Αντ.
201. Κ . Κόμης, «Μ ικρονησιω τικά: το παράδειγμα των Πεταλίω ν», Δωδώνη, τόμ. Κ Ζ \  

τχ. 1 (1998 ), σ . 232-233, όπου εκτενής σχετική βιβλιογραφ ία . Επ ίσης, εόώ Α ντί Εισαγω γής, 

υποσημ. 325-343.

202. Ε. Kolodny, ά.π., σ. 192 και 254.
203. Β λ . ανωτ. στο κείμενο  I I ,  Π ίν . 3 κα ι υποσημ, 94.
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με δε να σημειώσουμε ότι ανάλογη σύνθεση ανιχνεΰεται επίσης στους πρό
σφυγες που εισέρρευσαν το 1922 στο νησί, αν και αυτό ισχύει κατά κανό
να στους προσφυγικούς πληθυσμούς204. Π αρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία τα 
οποία αναφέρονται στον καθολικό πληθυσμό χαρακτηρίζονται από αντι
φάσεις: ενό3 στις απογραφές τιυν ετιυν 1828 και 1907 αλλά και στα δεδομέ
να του 1838 (ειδικώς στην κατηγορία ra>v ενηλίκων) κυριαρχεί αριθμητι
κούς το γυναικείο φύλο, αντιθέτους τόσο στα δεδομένα του 1838 (εν προκει- 
μένω στον παιδικό πληθυσμό) όσο και στις απογραφές των ετο5ν 1861,1879 
και 1889 δεσπόζουν οι άρρενες.

Έ ν α  άλλο στοιχείο, άξιο ιδιαίτερης μνείας, είναι η σημαντική αριθμητι
κή διαφορά ανάμεσα στον νόμιμο (πολιτογραφημένο) και τον πραγματικό 
πληθυσμό. Ειδικούς στην Ερμούπολη, ο πραγματικός πληθυσμός εμφανίζε
ται κατά πολύ μεγαλύτερος του νομίμου, στα δεδομένα του 1838 και στις 
απογραφές των ετών 1861 και 1870* προφανούς, πρόκειται για  απόρροια 
της διαρκούς πληθυσμιακής εισροής, εφόσον η χρονική στιγμή άφιξης τιυν 
νεήλυδων προηγήθηκε της καταγραφής τους στο δημοτολόγιο. Πάντοκ, η 
συγκεκριμένη διάσταση εντοπίζεται επίσης στον δήμο Σύρου, αν και σε μι
κρότερη κλίμακα, στις απογραφές των ετών 1852, 1861 και 1870.

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν στις τελευταίες παραγράφους, ση
μειώνουμε τούτο: η Ερμούπολη υπήρξε προϊόν πολεμικών συγκυριών, με 
διαφορετικά λόγια ένα εκ του μηδενός συσταθέν αστικό μόρφωμα και από 
άλλη άποψη, στην εξέλιξή της, μία πόλη χωρίς αγροτική ενδοχώρα ή καλύ
τερα αποκομμένη από αυτή20'. Από την πλευρά των αυτοχθόνων τιόρα, η δη
μιουργία της πόλης αποτέλεσε από μόνη της μία «παρατυπία», την πληθυ- 
σμιακή βαρύτητα της οποίας περιγράφει με σαφήνεια το περιεχόμενο του 
τελευταίου πίνακα. Το ίδιο το γεγονός, ωστόσο, δεν ήταν παρά ένα από τα 
συμπτώματα των διεργασκυν, στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας, με 
αφετηρία την έναρξη της Επανάστασης. Το ιδεολογικό περιεχόμενο της τε
λευταίας, ως βασικό κριτήριο, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε επαρκείς ερ
μηνείες των διαφόρων, και παραλλήλων, εντάσεων που δημιούργησε ή, 
απλώς, έφερε στην επιφάνεια, στις οποίες, βέβαια, συγκαταλέγεται και το 
αρνητικό κλίμα, στην όποια εκδοχή του, εις βάρος του καθολικού πληθυ
σμού206.

204. Αυτ., υποσημ. 131.
205. Ε. Kolodny, υ.π., σ. 192-193 και 256.
206. Βλ. ανωτ. υποσημ. 134-136.
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Ο ι δ ιεργασίες και τα  παρεπόμενα  της Επανάστασης ανέτρεψαν ισορ
ροπίες αιώνων, τόσο ανάμεσα στον κυριαρχούμενο πληθυσμό και την οθω
μανική εξουσία όσο κα ι ανάμεσα στην Εκκλησία του ελλαδικου χοίρου και 
το Ο ικουμενικό Π ατριαρχείο207 208. Π αραλείποντας τα αυτονόητα, αξίζει να 
επισημάνουμε πως η τοπική Εκκλησία, με τη συμμετοχή της στην Ε πανά
σταση, οδηγήθηκε σε διάσταση με το Πατριαρχείο* το τελευταίο, ως μηχα
νισμός ελέγχου της Ο θωμανικής αυτοκρατορίας, από την έναρξη των συ- 
γκρούσειυν, με δ ιάφ ορες εγκυκλίους προσπάθησε να μεταπείσει τους με- 
τέχοντες στο εγχείρημα, ώστε να  δηλώσουν υποταγή («...έπιστηριζόμενοι 
είς την ευσπλαχνίαν του κραταιοτάτου ημών βασιλέως...»)20*.

Η  συμμετοχή του κλήρου (αλλά και κάποιιυν εκκλησιαστικόν αυθε
ντιών) στις επαναστατικές διαδικασίες επέδρασε αναλόγιος τόσο στο επί
πεδο των συλλογικών συμπεριφορών όσο και σε αυτό των ιδεολογικόν δ ια 
μορφώσεων. Εξυπακούεται, όμοος, ότι σε κάθε περίπτωση τα φαινόμενα 
δεν εξελίχθηκαν ερήμην των ήδη σχηματισμένον στερεοτυπών, από την 
προηγηθείσα οθωμανική εποχή. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι ακρό
τητες το ν  στρατευμάτων της Επανάστασης, όπως η γνωστή επιδρομή ενα

207. Κ. Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα 1982, σ. 161,327* Πασχάλης Μ. Κι- 
τρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 1996, σ. 468 κ.ε.* Λένα Διβάνη, Η εδαφική 
ολοκλήρωω} της Ελλάδας (1830-1947). Απόπειρα Πατριδογνωσίας, Αθήνα 2000, σ. 44 · Ν. 
Θεοτοκάς, Η ορθόδοξος ανατολική εκκλησία, σ. 18* ο ίδιος, «Παράδοση και νεοτερικότητα: 
Σχόλια για το “Είκοσι ένα”», Τα Ιστορικά, τόμ. 9, τχ. 17, Δεκ. 1992, σ. 348* ο ίδιος, «Το πα
λίμψηστο της εθνικής μνήμης», εφημ. Η Εποχή, 23/3/1997, σ. 19* Σία Αναγνοχττοπουλου, 
«Ελληνικότητα και Ορθοδοξία. Η πραγματική ιστορική σχέση τους και τα σύγχρονα μυ
θεύματα», εφημ. Η Αυγή, 4/6/2000, σ. 24-25.

208. Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, «Εγκύκλιοι (Αΰγ. 1821-Ιαν. 1822) του Οικουμενικού Πα
τριάρχη Ευγενίου Β ' περί δουλικής υποταγής τιυν Ελλήνων στον Οθωμανό καταχτητή», 
Δελτίο τον Κέ\προν Ερενι^ς της Ιστορίας τον Νεωτέρον Ελληνισμού, τόμ. 2 (2000), σ. 19-43, 
το απόσπασμα σ. 37* Βάσος Τσιμπιδάρος, To 1821 χωρίς δάφνες και στέφανα, Αθήνα 2001, 
σ. 31, 33-38. Βλ. επίσης ανωτ. υποσημ. 207. Γενικώς για το Πατριαρχείο: Παρασκευάς Κο- 
νόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικονμενικό Πατριαρχείο. 17ος-αρχές 20ον αιώνα, 
Αθήνα 1998, κυρίως σ. 40-42, 124-131, 198-199, 364* Gunnar Hering, Οικονμενικό Πα
τριαρχείο και ευρωπαϊκή πολιτική 1620-1638, Αθήνα 1992, κυρίως σ. 24-27, 180, 189-190* 
Νικηφόρος Διαμαντούρος, Οι απαρχές της συγκρότησης συγχρόνου κράτους στην Ελλάδα 
1821-1828, Αθήνα 2002, σ. 73-74, 240-241* Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογο
τεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, Αθήνα 92000, σ. 59-60· Λ. Διβάνη, ό.π., σ. 
40-44* Σ. Αναγνωστοπουλου, ό.π.
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ντίον της Σύρου209 και η μαζική εξόντωση Εβραίων (στην Τρίπολη και στο 
Αγρίνιο)210 αλλά και αμάχων μουσουλμάνων211.

Πάντως, στη διάρκεια της Επανάστασης, η Εκκλησία παγίωσε και ενί- 
σχυσε τη θέση της στο εσωτερικό της κοινωνίας και δημιούργησε ευνοϊ
κούς όρους για τον ρόλο της στο υπό διαμόρφωση κράτος. Έ τσ ι, άπαντα τα 
επαναστατικά συντάγματα, παρά τις αναμφισβήτητες επιρροές τους από 
τον γαλλικό Διαφωτισμό, όριζαν σαφώς ότι «Ή  επικρατούσα θρησκεία εις 
την Ελληνικήν επικράτειαν είναι ή της ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου τού 
Χριστού ’Εκκλησίας»212. Εν τούτοις, η πλήρης χειραφέτηση συντελέσθηκε 
με το διάταγμα της 23ης Ιουλίου / 4ης Αυγούστου 1833, οπότε η Ελλαδική 
Εκκλησία ανακηρύχθηκε αυτοκέφαλη213. Η εξέλιξη αυτή, ισοδύναμη με 
«κρατικοποίηση» (και όχι «εθνικοποίηση») της Εκκλησίας, επέτεινε τη 
διαδικασία εκκοσμίκευσης και ενίσχυσε τους δεσμούς με το κράτος και την 
υπό διαμόρφωση εθνικιστική ιδεολογία* ας τονισθεί, οι επιρροές στους δύο

209. Βλ.ανοπ. υποσημ. 134-136.
210. Λύσανδρος Π. Παπανικολάου, Αθέατες πλευρές της νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα 

1997, σ. 31 · Γ. Φίνλεϋ, Ιστορία της ελληνικής Επαναστάσεως, τόμ. Α ',  Αθήνα 1973, σ. 229* 
Απ. Βακαλόπουλος, Τα ελληνικά στρατεύματα του 1821. Οργάνωση, Ηγεσία, Τακτική, Ήθη, 
Ψυχολογία, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 163-164* Nicholas Ρ. Stavroulakis -  Timothy J. Devinney, 
Jewish sites and Synagogues in Greece, Αθήνα 1992, σ. 266, 269* Γ. Μαργαρίτης, «Ελληνικός 
αντισημιτισμός: μια περιήγηση, 1821, 1891, 1931», Ο Ελληνικός Εβραϊσμός. Επιστημονικό 
Συμπόσιο (3 και 4 Απρ. 1998), Αθήνα 1999, σ. 18* Νίκος Αλεξίου, «Η σφαγή των Εβραίων 
στο Βραχοϊρι το 1821», Contact, τχ. 2, Αθήνα-Αγρίνιο Ιούλιος 2001, σ. 16-20.

211. Λ. Π. Παπανικολάου, ό.π., σ. 31* Απ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 169-170.
212. Α. Παπαρίζος, ό.π., σ. 90-93* Τα ελληνικά συντάγματα 1822-1952. Αλεξάνδρου Σβώ- 

λ,ου, Η συνταγματική ιστορία της Ελλάδος, εκδ. Στοχαστής, Αθήνα 31972, σ. 65, 79, 93, 111. 
Πβ. Κιύστας Βεργόπουλος, «Η δυναμική του 1821», Θεωρία και Κοινωνία, τχ. 2, Σεπτ. 1990, 
κυρίως σ. 87-88* Π.Μ. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, σ. 468-469.

213. Π. Κονόρτας, ό.π., σ. 228-229* Π. Ματάλας, ό.π., σ. 48-51* Γιιυργος Καραγιάννης, 
Εκκλησία και Κράτος 1833-1997. Ιστορική επισκόπηση των σχέσεών τους, Αθήνα 1997, σ. 
13* Ι.Α. Πετρόπουλος -  Αικ. Κουμαριανού, Η θεμελ/ωση του ελληνικού Κράτους. Οθωνική 
περίοδος 1833-1843, Αθήνα 1982, σ. 103* Δημήτρης Μαλέσης, «Αφετηρίες ανορθολογικών 
τάσεων στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Πολιτισμικές συγκρούσεις γύρα> από το 
Αυτοκέφαλο της ελληνικής Εκκλησίας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 87 (1995), σ. 
3-27 και κυρίως σ. 4* «Εκκλησία και Έθνος. Μια συζήτηση (Χρ. Γιανναράς, Στ. Ζουμπου- 
λάκης, Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Νίκος Κοκοσαλάκης, Αντ. Μανιτάκης, Πάνος Νικολόπου- 
λος)», Σύναξη, τχ. 79, Ιούλ.-Σεπτ. 2001, Εκκλησία και Έθνος. Δεσμοί και Δεσμά, κυρίους σ. 
5-14. \νλ\Η\ /,

/
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φορείς εξουσίας (Κράτος-Εκκλησία) υπήρξαν αμφίπλευρες214.
Έ χο ντα ς υπόψη το ανώτερου γενικό πλαίσιο, επικεντριυνουμε εκ νέου 

το ενδιαφέρον μας στη Σΰρο. Η αντιπαλότητα ανάμεσα στην Ερμοΰπολη 
και την Άνω Σύρο έλαβε σαφείς διαστάσεις κατά την Δ ' Εθνική Συνέλευ
ση του Ά ργους (1829). Εκεί, οι πληρεξούσιοι του καθολικού οικισμού αμ
φισβήτησαν το δικαίωμα εκπροσώπησης των Ερμουπολιτιόν, με βασικό 
επιχείρημα πως επρόκειτο για  «παροίκους»215. Δηλαδή, η συγκεκριμένη 
διαμάχη αποτέλεσε, κατά κάποιο τρόπο, κλάσμα του γενικού προβλήματος 
μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνω ν σε μία περισσότερο ενισχυμένη μά
λιστα εκδοχή, εφόσον εδοο παρεισέφρησε και ο θρησκευτικός παράγων. 
Πάντως, η διαπάλη αυτοχθόνων-ετεροχθόνων έλαβε τεράστιες διαστάσεις 
αργότερα και απασχόλησε ιδιαιτέρως την Εθνική Συνέλευση του 1844 αλ-

214. Αντιόνης Μανιτάκης, Οι σχέσεις της Εκκλησίας με το Κράτος-έθνος. Στη σκιά των 
ταυτοτήτων, Αθήνα 2000, σ. 23-27, 38, 75* Λ.Π. Παπανικολάου, ό.π., σ. 46, 70-72* Ι.Α. Πε- 
τρόπουλος -  Αικ. Κουμαριανου, ό.π., σ. 104-105* Π. Ματάλας, ό.π. * Π.Μ. Κιτρομηλίδης, Νε
οελληνικός διαφωτισμός, σ. 470,477-478* ο ίδιος, «Ορθοδοξία και συλλογική ταυτότητα στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη», Βαλ.κάνια και Ανατολική Μεσόγειος 12ος-17ος αιώνες. Πρακτι
κά τον Διεθνούς Συμποσίου στη μνήμη Δ.Α. Ζακυθηνού, Αθήνα 14-15 Ιανουάριον 1994, Αθή
να 1998, σ. 128, 138* Δόμνα Μιχαήλ, 'Εθνος, Εθνικισμός και Εθί'ΐκή σννείόηω]. Μια ανθρω- 
πολθ)>ική προσέγγιση, Αθήνα 1992, σ. 59* Ν. Θεοτοκάς, Η ορθόδοξος ανατολική εκκλησία, 
σ. 18* ο ίδιος, Παράδοση και νεοτερικότητα, σ. 363-366* ο ίδιος, Εκκλ,ησία και έθνος, σ. 23. 
Γενικώς για τη σχέση θρησκείας-εθνικισμου: Π.Ε. Λέκκας, ό.π., σ. 158-166* ο ίδιος. Το παι
χνίδι με τον χρόνο. Εθνικισμός και νεοτερικότητα, Αθήνα 2001, σ. 56, 124-125, 137-138* Δ. 
Σταματόπουλος, ό.π., σ. 183-220* Ernest Gellner, Έθνη και Εθνικισμός, Αθήνα 1983. σ. 22, 
107-108, 133-136* ο ίδιος. Εθνικισμός. Πολιτισμός, Πίστη και Εξουσία, Αθήνα 2002, κυρίως 
σ. 116-121* Νίκος Μαραντζίδης, Γιασασίν Μιλλέτ, Ζήτω το Έθνος. Προσφιγιά, Κατοχή και 
Εμφύλιος: εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθό
δοξους του Δυτικού Πόχπου, Ηράκλειο 2001, κυρίως σ, 39-55* Ε. Kedourie. ό.π., κυρίως σ. 
105-161* E.J. Hobsbawm, Έθνη και Εθνικισμός από το 1780μέχρι σήμερα. Πρόγραμμα, μύ
θος, πραγματικότητα, Αθήνα 1994, σ. 99, 101-103, 244-245* Μπένεντικτ Άντερσον, Φα\πα- 
σιακές κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση τον εθνικισμού, Αθήνα 1997, 
σ. 31-32, 45* Νίκος Δεμερτζής, Ο λόγος τον εθνικισμού. Αμφίσημο σημασιολογικό πεδίο και 
σύγχρονες τάσεις, Αθήνα-Κομοτηνή 1996, σ. 152* Θεόφιλος Βέικος, Εθνικισμός και εθνική 
ταυτότητα, Αθήνα 1993, σ. 38* Αθ. Παρέσογλου, «Μουσουλμανικές μειονότητες στα Βαλ
κάνια», Θ. Βερέμης (επιμ.), Βαλκάνια. Από τον διπολισμό στη νέα εποχή, Αθήνα 21995, κυ
ρίως σ. 753-768.

215. Απ. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες, σ. 118-121* Έλλη Σκοπετέα, Το “πρότυπο βασί
λειο” και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), Αθήνα 
1998, σ. 51.
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λά και την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Επιπροσθέτως, καθώς απο
δείχθηκε επρόκειτο πράγματι για  ένα σύνθετο και δυσεπίλυτο ζήτημα, συ
ναφές τόσο με το τοπικιστικό πνεύμα, απόρροια των οθωμανικών δομών, 
όσο και με οικονομικούς ανταγωνισμούς, δεδομένα αλληλένδετα και ισχυ
ροποιημένα από τα γεγονότα του 1821216.

Εδώ, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου 
(3/2/1830) έληξε το καθεστοκ της γαλλικής προστασίας για  τους καθολι
κούς της Σύρου, εφόσον οι καθολικές κοινότητες της ελληνικής επικράτει
ας ετέθησαν πλέον στη δικαιοδοσία του νεοπαγούς κράτους. Παραλλήλως, 
εξασφαλίσθηκε η ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής λατρείας και ο σε
βασμός των υφισταμένου καθολικών αποστολών, των επισκοπών και των 
καθιδρυμάτων* τέλος, κατοχυρώθηκε η πλήρης ισότητα μεταξύ καθολικο5ν 
και ορθοδόξου217. Εν συνεχεία, το 1870 έλαβε χώρα αναδιοργάνωση των

216. Επισημαίνονται διαφορετικές αλλά συμπληριυματικές επί του θέματος προσεγγί
σεις και σχετικές πηγές: Ιω. Δημάκης, Η πολιτειακή μεταβολή τον 1843 και το ζήτημα των 
αυτοχθόνου και ετερυχθόνων, Αθήνα 1991, κυρίως σ. 17-21, 25-167, 214-215, 224* Έλλη 
Σκοπετέα, ό.π., σ. 50-56* John A. Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ε?Ληνι- 
κύ Βασίλειο (1833-1843), τόμ. Β ', Αθήνα 1986, σ. 611-615* Χρ. Μούλιας, Η διάσταση αυτο
χθόνου και ετεροχθύνο)ν στη μετεπαναστατική Πάτρα (1828-1850), Πάτρα 1995, διάσπαρ- 
τες πληροφορίες* Κ. Θ. Δημαράς, Κ. Παπαρρηγόπουλος. Η εποχή του - Η ζωή του - Το έρ
γο του, Αθήνα 1986, σ. 109-110,122* Ν. Παπαζόκουλος, Αντόχθονες και ετερόχθονες, σ. 13- 
18,50-51* ο ίδιος, Ο ε)Ληνικάς κοινοτισμός και η νεοελληνική κοινοτική παράδοση, Αθήνα 
31993, σ. 29* ο ίδιος, «[.’organisation communale, les Lumieres et les liberties humaines», 
Actes clu Ille Colloque d'Histoire "La Revolution Franqaise et THellenisme modeme”, Athenes 
14-17 oct. 1987, Αθήνα 1989, σ. 306* N.B. Ροτζιυκος, Επανάσταση και Εμφύλιος στο Εικο- 
σιένα, Αθήνα 1997, σ. 11-12, 28-31* ο ίδιος, «Το ζήτημα της εξουσίας στην Επανάσταση», 
εφημ. Η Αυγή, 18/3/2001, σ. 26* Νικ. Παπαντωνίου, Οι μορφές ελεύθερου κράτους που ορα
ματίζονταν οι αγωνιστές τον *21, Αθήνα 1988, σ. 27-28* Κ. Τσουκαλάς, ό.π., σ. 281* Τα ελλη
νικά συ\ηάγματα, ό.π., σ. 66, 80-81, 94, 112* Α. Παπαρίζος, ό.π., σ. 93* Πρακτικά της ενΑθή- 
ναις της τρίτης Σεπτεμβρίου Εθνικής των Ε)1ήνων Συνελεύσεως, εν Αθήναις 1844, κυρίως σ. 
146-154, 514, 705, 735-736* Δημ. Σκάλκος, «Κλεφταρματολοί και “στρατιωτικοί”», εφημ. Π 
Αυγή, 18/3/2001, σ. 22* Ελ. Δ. Ανδριάκαινα, «Αυτοχθονισμός και Επανάσταση. Η αντίδρα
ση στον εκσυγχρονισμό», αυτ., 24/3/2002, σ. 27. Για τη σύγχρονη εκδοχή του τοπικισμού, στη 
μεταμοντέρνα Ελλάδα: Νίκος Ξυδάκης, «Η νόσος των τόπι καιν κοινωνιών», εφημ. Η Καθη
μερινή, 12/8/2000, σ. 13 [το ίδιο στην εφημ. Η Μυκονιάτικη, έτος ΙΒ ', αριθ. 129, Αύγ. 2000, 
σ. 9).

217. Α. Υψηλάντης, ό.π., σ. 171* Γ.Σ. Μαριδάκης, «Γάμος Ελλήνων καθολικών και το 
Πρωτόκολλον του Λονδίνου της 3 Φεβρουάριου 1830», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της 
Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 23 (1976), εν Αθήναις 1978, σ.
4-5,9* π. Μ. Φοίσκολος, Συντο/ο/ ιστορία, σ. 98-99* C. Frazee, ό.π., ο. 35.
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καθολικών επισκοπών της εγγύς Ανατολής, συμπεριλαμβανομε'νης της 
Ελλάδας, καθεστώς το οποίο διατηρήθηκε μέχρι σήμερα* η αναδιοργάνω 
ση στα «νέα εδάφη» συντελέσθηκε αργότερα, στον 20ό αιώ να21*.

Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Ερμούπολη (κατά κάποιο τρόπο 
και η Τήνος), φαίνεται να  επικυρώ νει κατ’ αρχάς τον ισχυρισμό περ ί ειρη
νικής συμβίωσης των δύο κοινοτήτων* παράγοντες όπως η έντονη πλέον 
παρουσία των καθολικών στην πόλη και ο πολλαπλασιασμός των μικτών 
γόμων συντείνουν τα μέγιστα στην παραγωγή θετικιον εντυπώσεων21". Π αρ’ 
όλα αυτά, καθώ ς δεικνύουν άλλες αναγνιύσεις, η πραγματικότητα είναι πε
ρισσότερο σύνθετη, εν αντιθέσει προς την εξωτερική όψη των πραγμά
των218 219 220. Σε ανεξάρτητη, πόντιος, τροχιά  από το επίπεδο αρμονικής συμβίω
σης των δύο κοινοτήτιον στη Σύρο ή αλλαχού, θα πρέπει να σημειωθεί πως 
η Καθολική Εκκλησία δεν διαθέτει στην Ελλάδα, ακόμη και σήμερα, νομι
κή υπόσταση221. Το εν λόγω νομικό κενό, το οποίο αντιμετιοπίζουν και άλ
λες εκκλησίες (όπως λ.χ. η Ευαγγελική), δημιουργεί ευνόητα προβλήματα 
στη λειτουργία των καθιδρυμάτων, ακυρώνοντας εν πολλοίς την κατοχυ
ρωμένη, κατά τα  άλλα, θρησκευτική λατρεία222. Βέβαια, εσχάτως έλαβε χώ
ρα μία νομική ρύθμιση (Φ ΕΚ  138, 5/7/1999), η οποία, παρά ταύτα, περ ιέ
λαβε αποκλειστικώς τα παλαιότερα  καθιδρύματα (τα συσταθέντα ή λει-

218. π. Μ. Φοχτκολος, ό.π., σ. 99.
219. Δημ. Κρίνος, Η αληθινή Ερμούπολις επαγωγικός... Μια άλλη γνωριμία με τη Σύρο, 

Ερμούπολη 2003, σ. 303-304. Πβ. και επισημάνσεις σε διάφορα κείμενα στα Συριανά Γράμ
ματα, τχ. 31, Ιούλ. 1995, σ. 115-120 και στην επιφυλλίδα του Αντώνη Καρκαγιάννη, «Οι Κα
θολικοί της Σύρου», εφημ. Η Καθημερινή, 5/3/1998, σ. 20.

220. Α. Καρκαγιάννης, ό.π.' ο ίδιος, «Πάρος», αντ., 10/6/1998, σ. 16. Ενδιαφέρον, από 
αυτή την άποψη, παρουσιάζουν επιστολές αναγνωστών, στην ειδική στήλη της Καθημερινής 
«Γράμματα Αναγνωστών» (αντ., 10, 13/3 και 4, 18-19/4/1998).

221. Δ. Σαλάχας, ό.π., σ. 300-301 * Ν.Κ. Αλιβιζάτος, «Κράτος, Εκκλησία και θρησκευτι
κή ελευθερία»,Σι?γχρονα Θέματα, περ. Β ',  χρόνος 22ος, τχ. 73, Ιούν. 2000, σ. 8* Κώστας Ε. 
Μπέης, «Η θρησκευτική ελευθερία στην καθημερινή ελληνική πρακτική» και Μάρκος 
Φρέρης, «Η θρησκευτική ελευθερία, όπως τη βιώνουν στην Ελλάδα οι Καθολικοί», στο Η 
θρησκευτική ελευθερία. Θεωρία και πράξη στην ελληνική κοινωνία και εννομη τάξη, επιμ. Κ. 
Ε. Μπέης, Αθήνα 1997, σ. 207-212 και 401-415 αντιστοίχως.

222. Δ. Σαλάχας, ό.π., σ. 301* Κ.Ε. Μπέης, ό.π., ο. 207-212· Μ. Φρέρης, ό.π., σ. 401-415. 
Πβ. ανωτ. υποσημ. 217.
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τουργούντα προ της 23ης Φεβρουάριου 1946)223. Επομένως, το πρόβλημα 
παραμένει μετέωρο, έστω εν μέρει* πολύ περισσότερο μάλιστα, εάν ληφθεί 
υπόψη ότι δεν ισχύει κάτι ανάλογο στην περίπτωση της «επικρατούσας 
θρησκείας» (όρος ο οποίος ενυπάρχει ακόμη και σήμερα στον καταστατι
κό χάρτη της χώ ρας)224.

Επεκτείνοντας τα  προαναφερθέντα, τα τελευταία χρόνια η Ελλαδική 
Ορθόδοξη Εκκλησία εμφανίζεται ιδιαιτέρως ενισχυμένη, εξαιτίας διαφ ό
ρου συγκυριών, τόσο εσωτερικών όσο και εξιυτερικών. Η  εκδήλιυση της εν 
λόγω ισχύος, με ευανάγνωστα κοσμικά και πολιτικά χαρακτηριστικά (βλέ
πε, επί παραδείγματι, τις λεγάμενες «λαοσυνάξεις», κατά το πρότυπο πολι- 
τικιυν-κομματικιον συγκεντρώσεων, αλλά και τη συλλογή υπογραφών που 
ακολούθησε)225, οδηγεί την Εκκλησία σε σύγκρουση, ή έστω σε συγκυρια
κές τριβές, με το κράτος, το οποίο, υιοθετώντας τα διεθνή δεδομένα της 
εποχής, επιδεικνύει ενίοτε κάποιες απόπειρες εκκοσμίκευσής του. Το φ α ι
νόμενο εκδηλώνεται σε διάφ ορα πεδία  και με ανάλογες αφορμές, αλλά η

223. Δ. Σαλάχας, ό.π., σ. 311-312.
224. Αυτ.’ Μ. Φρέρης, ό.π., σ. 401.
225. Αλ. Τζιόλας, «Το κόμμα της Εκκλησίας», Αντί, περ. Β \  τχ. 718-719, 21 Ιουλ.-6 Σε- 

πτ. 2000, σ. 52-53· Δημ. Δημητράκος, «Ο Διαφοπισμός και οι αγιατολάδικες προτροπές», 
εφημ. Το Βήμα, 25/6/2000, σ. 610-611* Κόστας Ε. Μπέης, «Απάντηση στη μομφή του θρη
σκευτικού φονταμενταλισμού», εφημ. Ελευθεροτυπία, 17/5/2000, σ. 9· ο ίδιος, «Η διεκδι- 
κούμενη από την Εκκλησία κοσμική εξουσία», αυτ., 26/7/2000, σ. 9* Σπήλιος Παπασπηλιό- 
πουλος, «Θρησκεία και ορθός λόγος», αυτ., 6/6/2000, σ. 10* ο ιός της Κυριακής, «Το κόμμα 
του μαύρου σταυρού», αυτ., 18/6/2000, Έψιλον, τχ. 480, σ. I-VI* Αγγελος Ελεφάντης, 
«Εκκλησία και κράτος: το παζάρεμα», εφημ. Η Αυγή, 21/5/2000, σ. 23-24* ο ίδιος, «Ορθο
δοξία, ελληνικότητα, εθνικό κράτος», αυτ., 18/6/2000, σ. 31* ο ίδιος, «Η αναβίιυση της θρη
σκείας και ο φόβος του Θεού», αυτ., 8/10/2000, σ. 18, 23* ο ίδιος, «Αλαλα τα χείλη το>ν ασε
βούν;», Ο Πολίτης, τχ. 90-91, Ιούλ.-Αύγ. 2001, σ. 12-15* Φίλιππος Ηλιού, «Περί ταυτοτήτων, 
παραδόσεων και άλλων τινιύν...», εφημ. Η Αυγή, 11/6/2000, σ. 26, 31* Σία Αναγνοστοπού
λου, ό.π.’ η ίδια, «“Λαοσυνάξειυν το ανάγνιυσμα” ή “εθναρχισμού” τερτίπια», εφημ. Η Αυ
γή, 2/7/2000, σ. 25, 32* Αλ. Ηρακλείδης, «Ο νεορθόδοξος εθνικιστικός λόγος: δαιμονοποίη- 
ση Δύσης και Τουρκίας», αυτ., 4/2/2001, σ. 24-25* ο ίδιος, «Εκκλησία και νεοορθοδοξία», 
εφημ. Τα Νέα, 23/8/2001, σ. 6. Βλέπε επίσης: Γρηγ. Καλοκαιρινός, «Χριστόδουλος κατά 
ιντελιγκέτσιας», εφημ. Η Καθημερινή, 12/10/2000, σ. 5 και γενικούς αυτ., 29/8/2001* εφημ. 
Ελευθεροτυπία, 23/6, 25/9 και 11/10/2000, 29/8/2001* εφημ. Η Αυγή, 18/6/2000. Γενική προ
σέγγιση επί του θέματος: Φώτης Τερζάκης, Ανορθολογισμός, Φονταμενταλισμός και Θρη
σκευτική Αναβίωση: ταΧρυψατα της Σκακιέρας, Αθήνα 1998, σ. 59-68. Ιστορικό υλικό, σχε
τικό με τον ρόλο της Εκκλησίας κατά την Κατοχή και τον Εμφύλιο, στο: Γιώργος Ν. Καρα- 
γιάννης, Η Εκκλησία από την Κατοχή στον Εμφύλιο, Αθήνα 2001.
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κορύφωση του εντοπίζεται σε δύο κυρίως περιπτώσεις: στο «θέμα των ταυ
τοτήτων» (κατά τους θερινούς μήνες του 2000, αλλά με κατά περιόδους 
εξάρσεις και αργότερα)226 και στις αντιδράσεις (από το 1999 έιος το 2001) 
απέναντι στην προοπτική επίσκεψης της χώρας από τον Πάπα Ιωάννη 
Παύλο Β' , στο πλαίσιο περιοδείας του στα «χνάρια του αποστόλου Παύ
λου» (με προφανείς πολιτικούς στόχους). Σε σχέση με το δεύτερο ζήτημα 
πάντως, η Ιερά Σύνοδος οδηγήθηκε τελικώς σε μία επαμφοτερίζουσα στά
ση, ενώ η επίσκεψη υλοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2001* ως συνήθως, ο ελ
ληνικός τύπος επικεντρώθηκε στην εξωτερική (και θεαματικότερη) όψη 
του γεγονότος, παραβλέποντας τις πολιτικές του προεκτάσεις227. Αξίζει να

226. Νίκος Κ. Αλιβιζάτος. Ο αβέβαιος εκσυγχρονισμός και η Θολή συνταγματική αναθε
ώρηση, Αθήνα 2001, σ. 311-320* Αλέξ. Καζαμίας. «Ο Ελληνοχριστιανισμός στο στάδιο της 
παγκοσμιοποίησης». Αντί, περ. Β \  τχ. 745. 7/9 2001. σ. 15-17* Δημήτρης Τσαρδάκης. «Από 
τονΤζορντάνο Μπρουνο στον κ. Χριστόδουλο», εφημ. Ελευθεροτυπία, 31/8/2001. σ. 9* 
Ανδρέας Πανταζόπουλος. «Ορθόδοξος μηδενισμός», αντ,, σ, 10* Γιώργος Βότσης. «Ναι. θα 
πολιτεύονται οι ιεράρχες σε κράτος άκρως θρησκευόμενο», αυτ.. 10/9/2001, σ. 9* X. Γειυρ- 
γουλας, «Εκκλησία και πολιτική: μια σχέση που διαρκςί». εφημ. Η  Εποχή, 2/9/2001. σ. 4 και 
γενικώς εφημ. Η  Καθημερινή, 14.22/6/2000, 22 έιος 31/8/2001* εφημ. Ελευθεροτυπία  14. 15, 
21.22/6/2000,22 έιος 31/8/2001 * εφημ. Το Βήμα, 26/8/2001 * εφημ. Ταυτότητα, 23/3/2001. Έ να  
σχετικό και φονταμενταλιστικό κείμενο: Θ. Χαραλαμπόπουλος, αρχιμ., Ελληνική Ορθόδοξη 
Χριστιανική Αλτίστασις, Αθήναι 22002. σ. 16-19. Πβ. ανιοτ. υποσημ. 225.

227. Γρηγ. Καλοκαιρινός, «Όλοι “νίπτουν ταςχείρας"». εφημ- Η  Καθιμιερινή, 22/4/2001, 
σ. 26* Βασ. Ιιυακείμ, «Ορθόδοξοι και Καθολικοί», εφημ. Η  Εποχή, 29/4/2001, σ. 2* Παντε
λής Μπουκάλας, «Α, ναι. “αγαπάτε αλλήλους’», εφημ. Η  Καθημερινή, 3/5/2001, σ. 13* Αγγε
λική Κωνσταντακοπουλου, «“Propaganda fidei”. Σκέψεις για τα ταξίδια τριών ιεραρχίαν», 
εφημ. Η Αυγή, 22/7/2001, σ. 23 και γενικώς εφημ. Η  Καθημερινή, 3 και 5/9/1999, 3/2/2000, 
17/2, 11/3. 20, 24. 26, 28 και 29/4. 2 και 3/5/2001* εφημ. Ελευθεροτυπία, 31/8 και 7/9/1999. 
28/1,1 και 25/3/2000,19/2 και 7,8,20, 21, 30/3 και 8,17,20,22.24.29/4.2 και 3/5/2001* εφημ. 
Το Βήμα, 26/11/2000, 25/2, 11/3 και 29/4/2001* εφημ. Η Αυγή, 23/3. 22 και 29/4, 3/5,COO 1 και 
εφημ. Τα Νέα, 27-28/1, 28-29/4/2001. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιπαράθεση επί του Θέ
ματος ανάμεσα στον Κ. Μπέη και τον π. Γ. Μεταλληνό: εφημ. Ελευθεροτυπία, 14 και 
21/9/1999. Για την κατ’ επίφασιν ουδέτερη τελικώς θέση της επίσημης Εκκλησίας, απέναντι 
στην προοπτική επίσκεψης του Ποντίφικα: εφημ. Ταυτότητα  30/3/2001, κυρίως σ. 1, 8-9. 
Επιπλέον, σε σχέση με τις εξελίξεις των ημερών αλλά και την απήχηση της επίσκεψης: 
Γρηγ. Καλοκαιρινός, «Όλοι κέρδισαν από την επίσκεψη Αγάπης», εφημ- Η  Καθημερινή, 
6/5/2001. σ. 14* Παντελής Μπουκάλας, «Ο απόηχος ενός χειροκροτήματος», αντ., 8/5/2001, 
σ. 1* Φαίδων Μαλιγκουδης, «Το καλωσόρισμα ενός Ορθοδόξου», εφημ. Ελευθεροτυπία  
4/5/2001. σ. 15* Ευγένιος Αρανίτσης, «Η σιωπή των δογμάτων», αντ,, 13/5/2001, σ. 25* Κ.Ε. 
Μπέης, «Εκκαθάριση τώρα εκκρεμοτήτων μετά τον ασπασμό», αντ,, 16/5/2001, σ. 9* Αγγε-
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σημειωθεί πως η ένταση ανάμεσα στους δύο πόλους εξουσίας είχε οος απο
τέλεσμα, κυρίοκ κατά το 2000, τον πολλαπλασιασμό δημοσιευμάτων με θέ
μα την αναγκαιότητα διαχωρισμού Πολιτείας-Εκκλησίας ή θέσπισης «δια- 
κριτών ρόλων» μεταξύ τους, εν όψει της αναθεώρησης του συντάγματος· 
τελικώς, επεκράτησαν διάφορες σκοπιμότητες και το καθεστώς παρέμεινε 
ατροποποίητο22*. Παρά ταύτα, το όλο κλίμα επέτρεψε στην Καθολική

λική Ξυδη, «Ο πάπας στην Πνύκα», εφημ. Η Εποχή, 6/5/2001, σ. 1, 3 και γενικιυς εφημ. Η 
Καθημερινή, 4/5, 5/5, 8/5/2001* εφημ. Ελευθεροτυπία, 4/5-10/5/2001* εφημ. Το Βήμα, 
6/5/2001* εφημ. Τα Νέα, 5-6 και 7. 13/5/2001* εφημ. Η Αυγή, 4/5 και 6/5/2001* εφημ. Ταυτό
τητα, 4/5/2001.

228. Ν.Κ. Αλιβιζάτος, ό.π., σ. 299-310* Κ. Ε. Μπέης, Η θρησκευτική ελευθερία, σ. 238- 
242* Α. Μανιτάκης, ό.π., σ. 101-119* Μιχάλης Σταθόπουλος. «Η εκκοσμίκευση της πολιτεί
ας», Θρησκευτική Ε?.ευθερία και Δημοκρατία, έκδ. Κίνησης Πολιτιύν κατά του Ρατσισμού, 
πρόλ. Μ. Σταθόπουλος, Αθήνα 2000, κυρίως σ. 59, 61* Ιω. Κονιδάρης, «Θεσμική Μεταρ
ρύθμιση Σχέσεων Πολιτείας-Εκκλησίας». Θρησκευτική Ελευθερία και Δημοκρατία, ό.π., σ. 
50* Φ. Ηλιού, «Δογματισμός και αυθεντία στις διαδρομές του νεοελληνικού στοχασμού», 
Θρησκευτική Ελευθερία και Δημοκρατία, ό.π., σ. 39* Γ.Χ. Σωτηρέλης, «Ο χωρισμός Κρά- 
τους-Εκκλησίας: Η αναθειυρηση που δεν έγινε», Νομικά ζητήματα Θρησκευτικής Ετερότη
τας στην ΕΜ.άόα, επιμ. Δ. Χριστόπουλος, Αθήνα 1999, σ. 19, 22, 38-39* Γ. Μαργαρίτης, 
«Από τη “Συνωμοσία του αίματος” στη “Συνωμοσία του χρήματος”. Οι πρόοδοι της Ελληνι
κής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην οδό των θρησκευτικοίν και πολιτικιυν διοίξεων», Ο Πολί
της, τχ. 76, Μάιος 2000, σ. 5-7* Ανρί Πενά-Ρουίς, «Η Ευριυπη χρειάζεται ανεξίθρησκε ία. 
Διεκδικήσεις ταυτότητας και ελευθερία συνείδησης», Ο Πολίτης, τχ. 77, Ιούνιος 2000, σ. 23- 
27* Γιοίργος Φαράκλας, «Για τη διάκριση των μορφοίν εξουσίας», αυτ., σ. 28-30* Στέφ. Μπε- 
κατιύρος, «Για τον διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους», Αντί, περ. Β ' , τχ. 712, 28/4/2000, σ. 
46-48* Νίκος Φίλης, «Η μάχη της μπροσούρας. Οι αστυνομικές ταυτότητες και η εθνική ταυ
τότητα»,κΐκπ, περ. Β ', τχ. 715, 9/6/2000, σ. 14-15* Δημήτρης Τσάτσος -  Κωνσταντίνος Τσου
καλάς, «Δημοκρατία και Εκκλησία», εφημ. Τα Νέα, 15-16/7/2000, σ. 8* Αριστόβουλος Μά- 
νεσης, «Το θέμα χωρισμού κράτους-Εκκλησίας», εφημ. Ελευθεροτυπία, 25/6/2000, ένθετο 
Σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας, σ. 6-7* Σπ. Παπασπηλιόπουλος, «Η ανάγκη διαχωρισμού 
Εκκλησίας και Κράτους», εφημ. Ελευθεροτυπία, 14/7/2000, σ. 10* Δημ. Κυρίτσης, «Εκκλη
σία και κράτος: η νομική διάσταση», εφημ. Αυγή, 14/5/2000, σ. 32* Γιάννης Κτιστάκις, «Η 
υπερπροστασία της επικρατούσας θρησκείας», αυτ., σ. 32* Τάκης Φωτόπουλος, «Ώριμο αί
τημα ο διαχωρισμός Εκκλησίας-Πολιτείας», εφημ. Η Αυγή, 8/9/2001, σ. 9. Βλέπε επίσης: 
εφημ. Η Καθημερινή, 31/8/2000 και εφημ. Ελευθεροτυπία, 31/8/2000. Ο αντίλογος: Βλάσιος 
Ιω. Φειδάς, «Ο μύθος του χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας», εφημ. Η Καθημερινή, 
16/7/2000, σ. 23. Αξίζει να σημεκύσουμε ότι από έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 622 νοικο- 
κυριιόν στο λεκανοπέδιο Αττικής, το 67,9% τάχθηκε υπέρ των «διακριτιδν ρόλων» (εφημ. 
Ελευθεροτυπία, 2/2/2001, σ. 17). Το αίτημα του διαχωρισμού εντοπίζεται ήδη στον John 
Lock: «...Ο κοσμικός άρχων δεν πρέπει εξάλλου να απαγορεύει τις θεωρητικές απόψεις που 
αποκτώνται και διδάσκονται στους κόλπους μιας οποιασδήποτε Εκκλησίας, διότι αυτές δεν
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Εκκλησία της χώ ρας να  εξέλθει από την αφάνεια , προβάλλοντας τα  προ
βλήματα λειτουργίας της αλλά και κάποιες, μάλλον κατ' επίφασιν, νεωτε
ριστικές α πόψ εις229. Αυτό, οε συνδυασμό με άλλες συγκυρίες, δημιουργεί 
ενδεχομένω ς την εντύπωση ότι κάποια  μεταβολή συντελείται στο εσωτερι
κό της κοινωνίας* ταυτοχρόνως, όμως, ο ι αντιθετικοί παράγοντες παραμέ
νουν επ ί του παρόντος ισχυροί.

3. Ροδίτες εγκαταστημένοι στην Ερμούπολη (1821-1900)

Ο ι κάτοικοι της Ρόδου, σε αντίθεση με άλλους Δώδεκανησίους, παρέ- 
μειναν «ακίνητοι» απέναντι στην Επανάσταση. Καθώς είναι γνωστό, βασι
κό εμπόδιο γ ια  τη συμμετοχή τους στο εγχείρημα υπήρξε η σημαντική 
στρατιωτική διίναμη του αντιπάλου, εφόσον το νησί αποτελούσε ναυτική 
βάση της Α υτοκρατορίας και διέθετε περ ί τους δυο χιλιάδες στρατιώτες2*. 
Εν τούτοις, κάποιοι Ροδίτες ενεπλάκησαν τελικώς στα γεγονότα, σε πολι
τικό και στρατιωτικό επίπεδο. Επρόκειτο γ ια  τον αρχικό πυρήνα της ρο- 
διακής διασποράς, παραλλήλως με άλλες, ογκωδέστερες, κοινότητες Δω-

αφορούν διόλου τα κοσμικά  δικαιώματα των πολιτιάν...» ( J . Lo ck , Κράτος και Εκκλησία, 
Αθήνα 1998, σ . 4 7 ). Π ερισσότερο σα φ ή ; είνα ι ο M ane « ...Ο  άνθρω πο; χειραφ ετείται πολι

τικά  από τη θρησκεία  εκτοπ ίζοντά ; την από την περιοχή του δημοσίου δικαίου στην περιο

χή του ιδ ιω τικού ...»  [H egel-Feuerbach-M arx. Κράτος και Θρησκειττιχή σηη 'όηση . Αθήνα 

22000, σ . 64* Γ ιά ν ν η ; Μ η λ ιό ; (επ ιμ _). Καρλ Μαρξ, Για τη Γαλλιχή Επανάσταση. Αθήνα 1990, 

σ . 127]. Τ έλ ο ς , ο Ρενάν από το 1882 θεωρούσε ήδη αναχρονιστική αντίληψη τη σύνδεση 

Κ ρ ά το υς-Εκκλη σ ία ;: « ...Δ εν  υπάρχει πια κρατική θρησκεία . Μ πορεί κα νείς να είνα ι Γάλ

λ ο ;, Α γγλο ς, Γερ μ α νό ; κα ι να είνα ι Καθολικός, Διαμαρτυρόμενος. Ισραηλίτης, ή κα ι να μην 

είνα ι οπ α δό ; κ α μ ιά ; θ ρ η σ κεία ;. Η  θρησκεία  έχ ει γ ίν ε ι ιδιω τική υπ όθεση...» (E rn e st Renan. 
Τι είναι έθνος, Αθήνα  1998, σ . 44 ).

229. Εφ ημ . Ελευθεροτυπ ία  13/5 κα ι 11/8/2000,24/4/2001.

230. X . Παπαχριστοδούλου, Ιστορία, σ . 444-456,462-463* Μ άρκος-Μ άριο ; Σ ίμψ ας. ά π ., 
τό μ  4 , Α θήνα ι 1982. σ. 11, 19, 44* Ε . Πρωτοψάλτης, «Η  τύχη των Νοτίων Σποράδων κατά 

την Επανάστασιν κα ι μετ' αυτήν», Κ αρπαθιακαί Μελπται, τόμ  2 (1981 ), σ . 290* ο ίδ ιος. «Ο ι 

απελευθερω τικοί αγώνες των Διοδεκανησίω ν», Δω δεχανησιαχόν Αρχείον ; τόμ. 2 (1956- 

1957), σ . 47-48* ο ίδ ιος, «Η  Δ ω δεκάνησο; κατά την Επανάστασιν», Δ ω δεχανησ ιαχά  τόμ. 2 
(1 967 ), σ . 92-93* Κώ στα ; Σακελλαρ ίδης, «Η  ιστορία των προνομίων των Νοτίων Σπορά

δων», Ν ισνριακά, τόμ. 3 (1969 ), σ . 13* Π . Σαβοριανάκης, ό .χ , σ . 110. Π β . εδώ  στο Παράρ

τημα, εγγρ . 1 [δημοσιευμένο ήδη στο Ε. Πρω τοψάλτη;. Οι απελευθερω τικοί αγώνες, σ . 50 

κα ι Η  Δωδεκάνησος, σ . 94 , όπου εντοπίζονται, όμως, πολυάριθμες επ εμβάσεις ή σφάλματα, 
σε σχέση με το πρωτότυπο κείμ ενο , αλλαγές στη σειρά  των στίχων κ α ι, κυρ ίω ς παράλειψη 

ενός τμήματος του τεκμηρίου].

Φ  ■
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δεκανησίων (Κασιωτών κ.ά.), τις οποίες παρήγαγε η βία του πολέμου2·'1.
Ειδικώς στην Ερμοΰπολη, από το 1821 κατεγράφησαν ήδη τρεις Δωδε- 

κανήσιοι, μεταξύ των οποίων ο Ε υ θ ύ μ ιο ς  !Α ν α σ τ α σ ίο υ  εκ  Ρ ό δ ο υ · εν συ
νεχεία, το 1822 εγκαταστάθηκαν ακόμη τρεις, το 1823 ένας και το 1824 δε
κατέσσερις, αν και για  τους τελευταίους ιδιαιτέρως δεν παρέχονται ανα
λυτικά στοιχεία ως προς την καταγωγή τους231 232. Πάντως, κατά πάσα π ιθανό
τητα η καταγραφή του 1824 είναι προγενέστερη των αιματηρών γεγονότων 
που έλαβαν χώρα στην Κάσο, εφόσον περικλείει ένα αναλογικώς αμελητέο 
μέγεθος* ως γνωστόν, μετά τα γεγονότα ένα πλήθος Κασιωτών προσφύγων 
εισέρρευσε στην Ερμούπολη233. Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η αυξητι
κή πορεία, έστω σε ευρύτερο επίπεδο, σημειώνουμε ποος το 1830 οι ενήλι
κες (άνου των 20 ετο3ν) Δωδεκανήσιοι με τους Σαμιώτες αποτελούσαν το 
3,5% των Ερμουπολιτών αυτής της ηλικιακής κατηγορίας234. Εν τω μεταξύ, 
από το 1828 οι Ροδίτες της πόλης είχαν ήδη αποστείλει δύο σημαντικά έγ
γραφα προς τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια: το πρώτο εξ αυτών αφο
ρούσε σε σχέδιο για την κατάληψη της Ρόδου, εγχείρημα το οποίο επιζη
τούσαν οι υπογράφοντες235· το άλλο, συνημμένο του προπου, αποτελούσε 
ένα σύντομο υπόμνημα για  το νησί, χωρίς, ιυστόσο, να προστίθεται κάτι 
επιπλέον στα ήδη εκτενούς αναλυθέντα εδώ236. Οι υπογράφοντες τα τεκμή
ρια ανέρχονται σε δουδεκα (ακολουθείται η ορθογραφία του πρωτοτύπου): 
Χ ρ ισ τ ο φ ή ς  Μ η λλ ιώ νη ς , Σ τ α μ ά τ η ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο υ , Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  Κ ά ζ η ρ α ς , 

Μ α υ ρ α ν ό ς  Μ ιλιο ινη ς, Ν ικ ό λ α ο ς  Κ α σ τ ρ ίσ ιο ς , μ α ν ό λ ις  κ ά ζ ιρ α ς , Χ ρ ισ τ ό ό ο υ -

231. X. Παπαχριστοδούλου, ό.π., σ. 464-473· Ε. Πρωτοψάλτης, Οι απελευθερωτικοί αγώ
νες, σ. 49 κ.ε.· ο ίδιος, Η Δωδεκάνησος, σ. 93 κ.ε.* Μιλτιάδης Λογοθέτης, «Οι Δωδεκανήσι- 
οι στον κοινοβουλευτικό βίο της Ελλάδας (1821-1981)», Δωόεκανησιακά Χρονικά, τόμ. 8 
(1983), σ. 79* ο ίδιος, «Οι Δωδεκανήσιοι της διασποράς στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 
(1821-1912)», αυτ., τόμ. 10 (1984), σ. 244-245.

232. Α. Δρακάκης, Ιστορία, τόμ. Β ',  Αθήναι 1983, σ. 201, 205, 208-209.
233. Στ. I. Βαφίας, ό.π., σ. 302-310.
234. Ε. Kolodny, ό.π., σ. 203 και 268. Πβ. ο ίδιος, La population cles ilescle la Grece. Essai 

de Geographic insulaire en Mediteiranee Orientate, τόμ. 1, Aix-en-Provence 1974, σ. 195* K. 
Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 213-214' K. Παπαθανασόπουλος, Ελληνική εμπορική ναυ
τιλία (1833-1856), Αθήνα 1983, σ. 255.

235. Εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 1.
236. Εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 2 [δημοσιευμένο ήδη στο Ε. Πρωτοψάλτης, Οι απελευ

θερωτικοί αγώνες, σ. 51, όπου εντοπίζονται, όμως, πολυάριθμες επεμβάσεις στην ορθογρα
φία και στη στίξη]. Για τη Ρόδο βλ. εδώ στο πρώτο κεφάλαιο.
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λ ο ς  ά σ κ λ ιπ ιά δ η ς , Μ α ν ό λ η ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο υ , Π .Γ . Ρ ό δ ιο ς . Ι ω ά ν ν η ς  Ρ ο δ ί

της, Ν ικ ό λ α ο ς  Κ ά λ ο γ λ ο υ  και ά ν τ ώ ν η ς  Π α ύ λ ο ν 237. Ορισμένα από τα ανω
τέρω πρόσο^πα είναι ήδη γνιυστά, από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ή 
εντοπίζονται επίσης σε άλλα ανέκδοτα τεκμήρια. Εν πρώτοις, για  τον Κων
σταντίνο Κ άζηρα γνωρίζουμε ότι υπήρξε επ ί χρόνια  δημογέρων, στη δημο
γεροντία  Σύρου238, όντας επίσης μέτοχος και ένας από τους ιδρυτές του 
Ελληνικού Ασφαλιστικού Καταστήματος23''. Ακόμη, σε εκλογικούς καταλό
γους του 1843 χαρακτηρίζεται ως «έμπορος»* εν προκειμένω αναγράφεται 
και η ηλικία του, 50 ετών240. Έ ν α  άλλο πρόσωπο, ο Σταμάτης Κωνσταντί
νου, υπηρέτησε επίσης στη δημογεροντία, ενώ το 1835 εκλέχθηκε πάρε- 
δρος241* στους εκλογικούς καταλόγους αναφέρεται ομοίως ως «έμπορος», 
με ηλικία 44 ετών242. Στο ίδιο τεκμήριο εμπεριέχεται και ο Μανόλης Κων
σταντίνου, «μεσίτης» 45 ετών243. Επιπροσθέτως, σε κάποιους προγενέστε
ρους εκλογικούς καταλόγους, του 1829, εντοπίζεται ο Χριστοφής Μιλιώ- 
νης244. Τέλος, ένα άλλο άτομο, ο Γ.Π. Ρόδιος, δραστηριοποιήθηκε κυρίως 
εκτός Ερμούπολης: σπούδασε στην Ιταλία και στη Γαλλία, έλαβε μέρος 
στην Επανάσταση και, εν συνεχεία, σταδιοδρόμησε στον στρατό* κατά την 
καποδιστριακή περίοδο αλλά και αργότερα, το 1844 και 1848, χρημάτισε 
υπουργός στρατιωτικών245.

Πάντως, το σχέδιο για  την κατάληψη της Ρόδου δεν υλοποιήθηκε. Ως 
γνωστόν, με το πρωτόκολλο του Λονδίνου (3/2/1830) τα Δωδεκάνησα, όπως 
κα ι άλλες περιοχές, ετέθησαν εκτός ορίων του νεοπαγούς κράτους246. Ακο-

237. Εόώ στο Παράρτημα, έγγρ. 1.
238. Τ. Αιιπελάς, ό.π., σ. 547, 562, 666, 671* X. Παπαχριστοδουλου, άπ., σ. 473* Μ. Λο

γοθέτης. Οι Δωόεχανήσιοι στον κοινοβουλευτικό βίο, σ. 202* ο ίδιος. Οι Δωόεχανήσιοι της 
όιασποράς, σ. 245-246.

239. Β. Καρδάσης, Σύρος, σ. 418.
240. ΓΑΚ. Συλλογή Βλαχογιάννη, φάκ. 296, έγγρ. 71. Πρακτικά της Σνναθροίσεως τών 

Έρμονπολιτών διά την έχλογήν τών έκλογέων. 1843. 'Ονομαστικός Κατάλογος τών έχό- 
ντων δικαίωμα ψήφον διά την έχλογήν τών έκλογέων τών 'Ερμονπολιτών:

241. Τ. Αμπελός, άπ., σ. 646-647,651* Κ. Γερασιμίδης, άπ., σ. 41.
242. ΓΑΚ. άπ .
243. ΓΑΚ, άπ .
244. ΓΑΚ, Γενική Γραμματεία, φάκ. 197, έγγρ. 64.
245. X. Παπαχριστοδουλου, άπ., σ. 465-470* Μ. Λογοθέτης, Οι Δωόεχανήσιοι στον κοι

νοβουλευτικό βίο, σ. 27-28, 208-209.
246. Ε. Πρωτοψάλτης, Η τύχη, σ. 293* ο ίδιος. Οι απελευθερωτικοί αγώνες, σ. 48* ο ίδιος, 

Η Δωδεκάνησος, σ. 96.
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λούθησαν επιστολές διαμαρτυρίας εκ μέρους Διυδεκανησίων προς τον Κα- 
ποδίστρια, στις οποίες διαφαίνεται και η επιθυμία τους να μεταναστεύσουν 
στην ελληνική επικράτεια* εν τούτοις, κατά τα  φαινόμενα οι πολιτικές συ
γκυρίες δεν ευνοούσαν μία τέτοια προοπτική, εξού και η σχετική απροθυ
μία του Κυβερνήτη247. Με την έλευση του Ό θω να  στην Ελλάδα, το αίτημα 
των Δωδεκανησίων επαναλήφθηκε, ευθαρσούς αυτή τη φορά, με θετική, 
καθώς αποδεικνύεται, αντιμετώπιση248. Πάντως, η Οθιυμανική αυτοκρατο
ρία, έχοντας ως προφανή στόχο, εκτός των άλλιον, να συγκρατήσειτον πλη
θυσμό στα νησιά, παρεχώρησε μία σειρά από προνόμια, κατ’ αρχάς στην 
«Τετράνησο» (Κ ά ?.νμ νος, Λ ε ρ ό ς , Π ά τ μ ο ς  και Ι κ α ρ ία ), τα οποία κατοχυρώ
θηκαν επισήμους το 1835, με ειδικό σουλτανικό φιρμάνι (fen n an ), ενώ αρ
γότερα επεκτάθηκαν και στα υπόλοιπα Διυδεκάνησα* υπ’όψιν ότι ο διακα
νονισμός δεν συμπεριέλαβε τη Ρόδο (όπως και την Κω), αν και το γενικό
τερο κλίμα των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων (T a n z im a t)  οδήγησε και εδο) 
σε ανάλογες εξελίξεις249 250. Πάντως, το 1869, με το πέρας της Κρητικής Ε πα 
νάστασης, ο οθωμανικός στόλος επέβαλε συρρίκνουση των προνομίων* 
ακολούθησαν οι αναμενόμενες αντιδράσεις εκ μέρους των Δωδεκανη-

Π αρ’ όλα αυτά, οι πληθυσμιακές μετακινήσεις είναι αδύνατον να ερμη- 
νευθούν μονομερώς με βάση τις πολιτικές συγκυρίες, εφόσον η έρευνα έχει

247. Ε. Προποψάλτης, Η τύχη, σ. 304-305’ ο ίδιος, Οι απελευθεροπικοίαγώνες, σ. 59-66* 
ο ίδιος, Η Δωδεκάνησος, σ. 97-98.

248. Ε. Προποψάλτης, Οι απελευθεροπικοίαγα>νες, σ. 66’ ο ίδιος, Η Δωδεκάνησος, σ. 98*
ΓΑΚ, OOomv.o Αρχείο, Υπουργ. Εσωτερικιόν, φάκ. 268, Winwandenmg der Symioten (συ- 
ΐιπληρωματικιυς, από άλλη άποψη, αυτ., Einwandening der Carpathioten). Βλ. σχετικούς τη με
τανάστευση τοπ Σαμιοπο>ν στην Εύβοια: Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 209-240.

249. Μ.Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Ιστορία της νήσου Καρπάθου (Δωδεκάνησου), τχ. 4,
Αθήναι 1949, σ. 472, 520-524* Ιπποκράτης Κλ. Φραγκόπουλος, Ιστορία της Κάλυμνου, Αθή
να 1995, σ. 51, 78* Γ. Κουκούλης, «Το φιρμάνι της Τετρανήσου και η επέκτασή του σ’ όλες 
τις Νότιες Σποράδες», Καλυμνιακά Χρονικά, τόμ. 5 (1985), κυρίως σ. 148-156* ο ίδιος, «Μια 
δεύτερη μετάφραση του φιρμανίου για τα προνόμια της Τετρανήσου», αυτ., σ. 170-177* Ιω.
Μελάς, Ιστορία της νήσου Ικαρίας, τόμ. 2, Αθήναι 1957, σ. 183-184* Ε. Προποψάλτης, Η τύ
χη, σ. 306* Κ. Σακελλαρίδης, ύ.π., σ. 17-21* Α. Διβάνη, ό.π., σ. 306.

250. Μ.Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, ό.π., σ. 532-535* Ιπποκράτης Κλ. Φραγκόπουλος, ό.π., 
σ. 99 κ.ε.* Γ. Κουκούλης, «Η συμβολή της Καλύμνου στους αγά>νες για τα προνόμια», Καλυ- 
μνιακά Χρονικά, τόμ. 4 (1984), σ. 29* Ε. Προποψάλτης, Η τύχη, σ. 306-307* Κ. Σακελλαρί
δης, ό.π., σ. 24-25* Κυρ. Χατζηδάκης, «Η Κάλυμνος στα τέλη της Τουρκοκρατίας», Κάλυ- 
μνιακά Χρονικά, τόμ. 8 (1989), σ. 61 κ.ε.* Π. Σαβοριανάκης, ό.π., σ. 112-113, 116-125. f \W ,\/0^

σιων,250
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δείξε ι ότι πρόκειται για  ένα σύνθετο φαινόμενο, συναφές με διάφορες πα 
ραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως ανταλλαγών ή, 
απλώς, της αναζήτησης ο ικ ονομ ικ ο ί ευκαιριιύν εκ μέρους των μετακινου- 
μένων251. Η  διερεύνηση προς αυτή την κατεύθυνση μας οδηγεί σε κάποιες 
πληροφορίες οικονομικού τύπου, οι οποίες περιγράφουν, όσο περιγρά
φουν, την ύπαρξη οικονομικών δεσμών ανάμεσα στη Ρόδο και τη Σύρο:
— Την 27η Απριλίου 1829, αγορά μ α ρ τ ιγ ά ν α ς  (μικρό ιστιοφόρο) στην Ερ- 

μούπολη από τον Β α σ ίλ ε ιο  Ά σ χ λ η π ιά δ η ,  Ροδίτη252 253 254.
— Την 3η Ιουλίου 1834, κατάπλους μ π ρ ικ ιο ύ  (δικάταρτο ιστιοφόρο) στην 

Ερμούπολη, με φορτίο «ξυλική» (300 τόννους)* σημαία αυστριακή και 
πλοίαρχος ο Π α ο γ α /.η ς  Μ π ε ο ν τ α ς 25\

— Τέλος, την 26η Ιουλίου 1834, απόπλους μ α ρ τ ιγ ο ν  (μαρτιγάνας) από την 
Ερμούπολη, με προορισμό τη Ρόδο και φορτίο «διάφορα»· σημαία ελ
ληνική και πλοίαρχος ο Σ τ α μ ά τ ιο ς  Τ α τ τ ά κ η ς 1̂ .

Στο σημείο αυτό, γ ια  την περαιτέρο) διερεύνηση του θέματος, στρέφου
με το ενδιαφέρον μας προς τα δημοτολόγια της Ερμούπολης255. Βέβαια, κα
θώς είναι ευνόητο, η συγκεκριμένη πηγή δεν περικλείει το σύνολο της 
εγκατάστασης, εφόσον κάποιοι από τους επήλυδες δεν διέκοψαν απολύτως 
τους δεσμούς με τον τόπο καταγωγής τους. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, 
εστιάζουμε την προσοχή μας στα δημοτολόγια, όπου κατά περίπτωση περι
λαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: αριθμός εγγραφής, ονοματεπώνυμο 
ανδρός, ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, τόπος καταγωγής 
(εν προκειμένω  Ρόδος), έτος εγκατάστασης στην Ερμούπολη και ημερομη
νία  ορκωμοσίας. Α πό τη σχετική αποδελτίωση προκύπτουν 75 εν συνόλω 
περιπτώ σεις γ ια  την περίοδο 1821-1900256. Εν τούτοις, για  22 από αυτές (πο

251. Εδώ  στο κείμενο II, υποσημ. 102, 125, 127-128, 141-145* Κ. Κόμης, Ιστοριχοόημο- 
γραφικά , σ. 221, 242, 254* ο ώιος. Αημογραψικέζ όψεις της Πρέβεζας, ο. 27, 31-38,86-112.

252. ΓΑΚ. χφ. 177, σ. 120. Για τη μαρτιγάνα: Δικ. Βαγιακάκος, Συμβολή εις την μελέτην  
των ναυτικών εμπορικώ ν και οικονομικών όρων τον ελληνικού χώρον ( 16ος-19ος a t Γλωσ
σικόν σχεδίασμα, Αθήναι 1990, σ. 92.

253. ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, φάκ. 294, εγγρ. 142, Ά ντίγρα φ ον  ix  τοϋ Βιβλίου των 
Κ ατάπλω ν καί ’Α πόπλω ν τοϋ  λιμένος Σ ύρας τοϋ  μηνάς Ιουλ ίου  1834 και Δικ. Βαγιακά- 
κος, ό.π ., σ. 89-90.

254. ΓΑΚ, ό.π. και Δικ. Βαγιακάκος, ό.π., σ. 92.
255. ΓΑΚ-ΑΝΚ, Δημοτολόγια  [μηχανογραφημένα].
256. Εδώ  στο Παράρτημα, έγγρ. 4.
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σοστό 29%) δεν αναγράφεται το έτος εγκατάστασης, οπότε, κατ’ ανάγκην, 
λαμβάνουμε υπόψη το έτος ορκωμοσίας. Πάντως, από το υπόλοιπο (53 πε- 
ριπτώσεις ή το 71%) προκύπτουν οι κάτωθι διαπιστώσεις: α) η ταύτιση 
έτους εγκατάστασης και ορκωμοσίας εντοπίζεται σε δύο μόνο περιπτώσεις 
(αύξ. αριθ. 3,10)* β) η μεγαλύτερη μεταξύ τους απόκλιση ισούται με 30 έτη 
(αύξ. αριθ. 74)· γ) άξιες μνείας αποκλίσεις παρατηρούνται γενικώς στο 
προπο ήμισυ του αιιόνα, αν και για  το δεύτερο ήμισυ, ίσως διόλου τυχαίο, 
παραλείπεται το έτος εγκατάστασης (με μία και μόνη εξαίρεση, αύξ. αριθ. 
27). Δηλαδή, η παράθεση του τελευταίου εντοπίζεται κυρίως στο διάστημα 
κατά το οποίο σημειώθηκε συνωστισμός επήλυδων, έως το 1834, έτος κατά 
το οποίο άρχισε η διαδικασία ορκωμοσίας. Κατά συνέπεια, τουλάχιστον 
για  το δεύτερο ήμισυ του αιιυνα, το έτος ορκιυμοσίας ταυτίζεται περίπου με 
το αντίστοιχο της εγκατάστασης. Για το πρώτο ήμισυ, καθιυς επισημάνθη- 
κε, στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχει σαφής αναφορά ως προς 
την εγκατάσταση. Πάντως, εκτός τιυν ανωτέρω αξίζει να τονισθεί η σιγή 
της πηγής αναφορικούς με τα υπόλοιπα μέλη της οικιακής ομάδας, στις π ε 
ριπτώσεις των εγγάμων ανδριυν.

Διεισδύοντας σταδιακώς στο υπάρχον υλικό, παρατηρείται κατ’ αρχάς 
ότι στα περικλειόμενα πρόσιυπα συγκαταλέγεται ο Ε υ θ ύ μ ιο ς  Α ν α σ τ α σ ίο υ  

αλλά και ο Π α ρ α σ κ ε υ ά ς  Κ ά ζ η ρ α ς , αδελφός του προαναφερθέντος Κων
σταντίνου"7. Ο Παρασκευάς Κάζηρας ανέπτυξε ανάλογη δραστηριότητα 
με αυτή του αδελφού του, όντας παραλλήλους δημογέρων και μέτοχος-συ- 
νιδρυτής του Ελληνικού Ασφαλιστικού Καταστήματος. Επιπλέον, ο ίδιος 
υπήρξε ένας από τους δύο πληρεξουσίους της Ερμούπολης στην Εθνική 
Συνέλευση του Αργους (1829), όπου εκδηλοόθηκε έντονη διαμάχη με τους 
εκπροσοοπους της Άνω Σύρου257 258. Ταυτοχρόνως, όμως, διαπιστο3νεται η μη 
συμπερίληψη, στα δημοτολόγια, ενός γνωστού Ροδίτη, του Γ ε ω ρ γ ίο υ  Μ η - 
λ ιώ νη , από τους ιδρυτές του νοσοκομείου «Ελπίς», του οποίου οι εργασίες 
κατασκευής ολοκληρώθηκαν το 1827259. Ομοίως, παραλείπεται ο Β α σ ίλ ε ιο ς

257. Βλ. ανωτ. υποσημ. 232, 237-240.
258. Τ. Αμπελός, ό.π., σ. 509, 572, 579, 581, 589* X. Παπαχριστοδούλου, ό.π., σ. 473· 

Βασ. Καρδόσης, ό.π., σ. 418* Απ. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες, σ. 118-121* Μ. Λογοθέτης, Οι 
Δωόεκανήσιοι στον κοινοβουλευτικό βίο, σ. 93, 202* ο ίδιος, Οι Δωόεκανήσιοι της διασπο- 
ράς, σ. 245* ΓΑΚ, Πρακτικά, ό.π.

259. Τ. Αμπελός, ό.π., σ. 509, 562, 597* X. Παπαχριστοδούλου, ό.π., ο. 473* Μ. Λογοθέ
της, Οι Δωόεκανήσιοι της όιασποράς, σ. 246* Κ. Γερασιμίδης, ό.π., σ. 118-120.
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Α σ κ ? .η π ιά δ η ς , ο οποίος, αντιθέτως, συγκαταλέγεται στους εκλογικούς κα
ταλόγους του 1829260. Ο ι εν λόγου διαπισαόσεις, εξυπακούεται, περ ιγρά
φουν τα όρια της πηγής που χρησιμοποιούμε εδο), αν και ανάλογα προβλή
ματα αποτελούν τον γενικό κανόνα σε έρευνες του είδους.

Σε κάποιο άλλο επίπεδο, ας επισημάνουμε τη συμπερίληψη, στα δημο
τολόγια, δυο πατριδωνυμικοον ονομάτων: «Άγιομαυρίτης», σε μία περ ί
πτωση* «Μ οσχοβίτης», σε τρεις. Προφανώς, ο σχηματισμός των συγκεκρι- 
μένων ονομάτων παραπέμπει σε προγενέστερες μετακινήσεις, άλλως σε 
παλαιότερη ξένη εισροή στον τόπο προέλευσης. Διαφορετική, αν και πα 
νομοιότυπη, πραγματικότητα περιγράφει το όνομα «Καστρίσιος»* πρόκει
ται για  τον Ν ικ ό λ α ο  Κ α σ τ ρ ίσ ιο , ο οποίος συνυπέγραψε επίσης το σχέδιο 
κατάληψης της Ρόδου2"1. Κ ατά πάσα πιθανότητα, το σημαίνον σχηματίσθη- 
κε σε συνάφεια  με την περιτειχισμένη πόλη της Ρόδου (=  Κ ά σ τ ρ ο ), στο 
πλαίσιο ενδεχομένως τοπικής μετακίνησης κατά το απώτερο παρελθόν. 
Εδώ, ίσως έχει σημασία να μνημονεύσουμε τις ονοματικές διαμορφώσεις 
«Καστρινός» (<  Κ ά σ τ ρ ο , Χ άνδακας) και «Καστρίτης» (<  Κ α σ τ ρ ί  Μυλο- 
ποτάμου), γνωστές στην Κρήτη από τον 14ο και 16ο αιώνα αντιστοίχως262.

Για τη συνέχεια, μετατοπίζουμε την προσοχή μας στη στατιστική ανάλυ
ση των δεδομένων. Στον πίνακα που ακολουθεί εμπεριέχεται το αποτέλε
σμα επεξεργασίας προς αυτή την κατεύθυνση.

Π ίν . 10. Ρ ο δ ίτ ε ς  Ε ρ μ ο ύ π ο λ η ς :  σ υ χ ν ό τ η τ ε ς  ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν  

μ ε  β ά σ η  τ ο ν  χ ρ ό ν ο  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς  (1 8 2 1 -1 9 0 0 )

Επαγγέλματα
Χρονική περίοδος εγκατάστασης

Σύνολο1821-1830 1831-1835 1836-1850 1851-1900

Ναυτικοί 7 1 4 2 14
Έμποροι 7 4 2 3 16
Μαραγκοί 6 4 2 1 13
Κτίστες 1 — — 2 3
Ζαχαροπλάστες — — — 1 1
Σανδαλοποιοί 1 — — 1 2
Ξυλέμποροι «Μ 1 1

- »
260. ΓΑΚ, Γενική Γραμματεία, φάκ. 197, έγγρ. 64.
261. Βλ. ανωτ. υποσημ. 237.
262. Βούλα Κόντη, «Τα εθνικά οικογενειακά ονόματα στην Κρήτη κατά τη Βενετοκρα- 

τία (13ο;-17ος au)». Σύμμεικτα, τόμ. 8 (1989), σ. 163.
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Χρονική περίοδος εγκατάστασης
Επαγγέλματα 1821-1830 1831-1835 1836-1850 1851-1900 Σύνολο

Υποδηματοποιοί — — — 1 1
Λεπτουργοί 1 1 1 — 3
Βυρσοδέψες — — — 1 1
Ξυλουργοί 1 — — 1 2
Σκυτοτόμοι 1 — — — 1
Πριονιστές 1 — — — 1
Ράπτες 1 — 1 — 2
Καφεπώλες 1 — — — 1
Παντοπίύλες — — — 1 1
Εργάτες — — — 1 1
Πρόξενοι — 1 — — 1
Ιατροί — — — 1 1
Γραμματείς-
Γραφείς

2 — — — 2

Σπουδαστές 1 1 — — * 2
Εμπορ. υπάλληλοι- 
Υπάλληλοι

— — — 3 3

Τραπεζ. υπάλληλοι — — — 1 1
Αδηλα — 1 — — 1

Σύνολο 31 13 — 21 75

Στα ανωτέρω δεδομένα παρατηρείται ότι οι μεγαλύτερες συχνότητες 
αντιστοιχούν σε επαγγέλματα συναφή με βασικούς τομείς της ερμουπολίτι- 
κης οικονομίας: 14 ναυτικοί (το 18,67% του συνόλου) και 16 έμποροι (το 
21,33% αντιστοίχως). Επιπροσθέτως, τρία ακόμη επαγγέλματα (του μαρα
γκού, του ξυλουργού και του πριονιστή), πανομοιότυπα μεταξύ τους, περ ι
κλείουν επίσης μία άξια  μνείας συνολική συχνότητα (16, το 21,33%)* χωρίς 
αμφιβολία, πρόκειται γ ια  ειδικότητες σχετικές με τη ναυπηγική, δεδομένου 
ότι τόσο αυτή όσο και η υλοτομία υπήρξαν επί αιώνες αναπτυγμένες στη 
Ρόδο («...δουλεύοντες είς ξυλοτομίας, ναυπηγίας...»* «...οί περισσότεροι 
είναι γεωργοί, άλλοι τεχνήται καί ναΰται καί μέρος Ικανόν μαραγκοί...»)263. 
Συνεπώς, τα συγκεκριμένα επαγγέλματα περιγράφουν, κατά πάσα πιθανό
τητα, οικονομικού τύπου μετακινήσεις, ανεξαρτήτως των πολιτικών συγκυ
ριών. Τ α  υπόλοιπα περικλείουν αμελητέες συχνότητες (μεταξύ 1 και 3), 
στοιχείο το οποίο υποδηλώνει μεμονωμένες εγκαταστάσεις. Σημειωτέον

263. Εδώ  στο Παράρτημα, έγγρ. 1, 2.
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ότι κάποια από αυτά (όπως του βυρσοδέψη και του σκυτοτόμου) δηλώνουν, 
ενδεχομένως, μετακίνηση επί τη βάσει της εξειδίκευσης, αλλά κάποια  άλ
λα (όπως του ράπτη, του καφεπώλη κ.ά.) καλύπτουν γενικές ανάγκες του 
πληθυσμού, άνευ ειδικής σημασίας.

Εν τούτοις, λαμβάνοντας υπόψη την επιμέρους κατανομή των δεδομέ
νων, με βάση τον χρόνο εγκατάστασης, προκύπτουν περισσότερο σύνθετες 
(ή και αντιφατικές) διαπισπυσεις. Έ τσ ι, παρατηρείται εν πρώτοις πως 31 
εγκαταστάσεις (το 41,33% του συνόλου) συντελέσθηκαν εντός της περ ιό 
δου 1821-1830, επιτρέποντας συσχετισμούς με τις πολιτικές συγκυρίες. 
Έ ν α  άλλο, αναλογικούς ασήμαντο, τμήμα (13 ή το 17,33%) εισέρρευσε με
τά το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, έως το 1835· δηλαδή, εδοό αποκλείονται 
ανάλογες με τις προηγούμενες υποθέσεις. Για τη συνέχεια, έως το 1900, 
έλαβαν χώρα 31 εγκαταστάσεις (το 41,33%), συχνότητα σχετικώς υπολογί
σιμη· προφανώς, τα παραχιυρηθέντα προνόμια, στα Δωδεκάνησα, δεν επέ
τυχαν τη συγκράτηση του πληθυσμού στον επιθυμητό βαθμό264. Εξάλλου, σε 
σχέση με την τελευταία επισήμανση, από το σύνολο των δεδομένων επιβε
βαιώνεται προγενέστερη υπόθεση, περ ί κάμψης του ροδιακού πληθυσμού 
κατά το προπο ήμισυ του 19ου αιώ να265.

Παραμένοντας στην αυτή κατεύθυνση, αλλά σε επίπεδο επαγγελματι
κής κατηγορίας, διαπιστώνονται, εν πρώτοις, τα κάτωθι: οι επτά από τους 
ναυτικούς και ισάριθμοι έμποροι (το 50% και 43,75% εκάστης κατηγορίας) 
εγκαταστάθηκαν μεταξύ 1821 και 1830. Κάτι ανάλογο παρατηρείται στις 
κατηγορίες των μαραγκιόν, ξυλουργών και πριονιστών, όπου το ήμισυ των 
εγκαταστάσεων έλαβε χώρα εντός της αυτής περιόδου. Κατά συνέπεια, σε 
παράλληλη τροχιά με τον οικονομικό παράγοντα, στις συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις, χωρίς αμφιβολία συνέβαλαν και οι πολιτικές συγκυρίες. 
Στις υπόλοιπες κατηγορίες, που αφορούν σε μικροεπαγγελματίες, τεχνίτες 
ή υπαλλήλους, με ασήμαντες, πάντως, συχνότητες, η εγκατάσταση δεν φ α ί
νεται να υπακούει σε κάποιο ειδικό κανόνα, εφόσον πρόκειται για  μεμο- 
νοψένες στην πλειοψηφία τους αφίξεις, διασπαρμένες ατάκτιυς στα επιμέ
ρους χρονικά υποσύνολα. Έ τσ ι, έχοντας αποκομίσει τις διαπιστιύσεις της 
συγκεκριμένης ανάλυσης, γ ια  τη συνέχεια, στρεφόμαστε προς μία δ ιαφ ο
ρετικού τύπου διερεύνηση: πρόκειται για  την ενδεχόμενη συνάφεια επαγ
γελματικής - οικογενειακής κατάστασης.

264. Βλ. ανοπ. υποσημ. 249.
265. Βλ. ανωτ. Πίν. 6. ν-
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Πίν. 11. Ρ οδίτες  Ε ρ μ ο ύπ ο λη ς: ο ικ ογενεια κ ή  κατάσταση  
μ ε  β ά σ η  το επ ά γγελμ α  (1821-1900)

Επαγγέλματα Αριθ. εγγάμων Αριθ. αγάμων Σύνολο

Ναυτικοί 4 10 14
Έμποροι 8 8 16

Μαραγκοί 8 5 13
Κτίστες 3 — 3
Ζαχαροπλάστες — 1 1

Σανδαλοποιοί 1 1 2
Ξυλέμποροι 1 — 1
Υποδηματοποιοί — 1 1
Λεπτουργοί 2 1 3
Βυρσοδέψες 1 — 1

Ξυλουργοί — 2 2
Σκυτοτόμοι — 1 1

Πριονιστές — 1 1

Ράπτες — 2 2
Καφεπιόλες 1 — 1

Παντοπιόλες — 1 1

Εργάτες 1 — 1

Πρόξενοι — 1 • 1
Ιατροί — 1 1

Γ ραμματείς-Γ ραφείς — 2 2
Σπουδαστές — 2 2
Εμπορ. υπάλληλοι - 
Υπάλληλοι

2 1 3

Τραπεζ. υπάλληλοι — 1 1

Αδηλα 1 — 1

Σύνολο 33 42 75

Εν πρώτοις, παρατηρείτα ι πως δεσπόζουν αριθμητικώς οι άγαμοι ένα
ντι των εγγάμων (42 έναντι 33 ή 56% έναντι 44%). Συνεχίζοντας με την κα
τανομή των δεδομένων κατά ιδιαίτερη επαγγελματική κατηγορία, επιση- 
μαίνεται ότι ενώ στους ναυτικούς κυριαρχούν οι άγαμοι (10 ή το 71,43%) 
στους εμπόρους συμμετέχουν εξίσου (από οκτώ) άτομα αμφοτέρων των 
καταστάσεων (έγγαμοι-άγαμοι). Αντιθέτως, στους μαραγκούς υπερτερούν 
οι έγγαμοι (8  ή 61,54%). Ό σ ο ν  αφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες, τις πε- 
ρικλείουσες αμελητέες συχνότητες, δεσπόζει η μία εκ των δύο καταστάσε
ων, χωρίς, ωστόσο, να διευκολύνονται έτσι κάποιοι συσχετισμοί επ ί του θέ-
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ματος. Π αρ’ όλα αυτά, έχει πιθανούς κάποια σημασία να  σημειοχτουμε πως 
σε ορισμένα επαγγέλματα που αφορούν σε προσφερόμενες υπηρεσίες δε
σπόζουν απολύτως οι άγαμοι (πρόξενοι, ιατροί, γραμματείς-γραφείς, τρα- 
πεζοϋπάλληλοι και γ ια  ευνόητους λόγους, εδο3, σπουδαστές). Εν τούτοις, 
στην κατηγορία των εμποροϋπαλλήλων-υπαλλήλοον υπερτερούν οι έγγαμοι 
(2:3). Συνεποις, σε αυτό το σημείο, είναι σκόπιμο να διερευνήσουμε μία 
ακόμη παράμετρο: την ηλικία.

Π ίν. 12. Ρ ο δ ίτ ε ς  Ε ρ μ ο ύ π ό λ η ς :  ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  

μ ε  β ά σ η  τη ν  η λ ικ ία  (1 8 2 1 -1 9 0 0 )

Τάξεις ηλικίας Αριθ. εγγάμων Αριθ. Αγάμων Σύνολο

16-20 — 3 3
21-25 1 8 9
26-30 7 19 26
31-35 7 4 11
36-40 5 4 9
41-45 3 2 5
46-50 4 1 5
51-55 2 — 2
56-60 2 — 2
61-65 2 1 3

Σύνο/χ) 33 42 75

Από τα δεδομένα του πίνακα προκύπτει ότι η πλειοψηφία τοον συγκε
κριμένων επήλυδων ανήκει στην ευρεία ηλικιακή κατηγορία 16-30 ετα>ν: 
μερικό άθροισμα 38, δηλαδή το 50,67% του συνόλου. Επιπροσθέτως, στην 
αυτή κατηγορία δεσπόζουν οι άγαμοι: 30 άτομα (το 40% επ ί του συνόλου 
τιυν περιπτιόσεων και το 78,95% επί του συνόλου της συγκεκριμένης ηλι- 
κιακής κατηγορίας) έναντι μόλις 8 εγγάμων (το 10,67% και 21,05% αντι
στοίχους). Π αρά ταύτα, μεγαλύτερη αποδεικτική αξία  διαθέτουν τα  αφορό- 
ντα στην ηλικιακή κατηγορία 26-30 ετών: 19 άγαμοι (το 73,08% της εν λό
γω κατηγορίας) έναντι 7 εγγάμοτν (το 26,92% αντίστοιχος). Επιπλέον, στις 
μεγαλύτερες ακόμη ηλικίες παρατηρείται σχετικούς ασήμαντη ποσοτική κυ
ριαρχία των εγγάμων: στα άτομα ηλικίας 31-45 ετών εντοπίζονται 15 έγγα
μοι (το 60% του μερικού αθροίσματος που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 
ευρεία κατηγορία) έναντι 10 αγάμων (το 40% αντίστοιχος). Στις υπόλοι
πες κατηγορίες, των μεγαλυτέριυν ηλικκόν, δεσπόζουν κατ’ απόλυτο τρόπο  ̂;sUM//



262 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ

οι έγγαμοι (10 έναντι μόλις 2 αγάμων). Α πό το σύνολο των επισημάνσεων 
προκύπτει η ποσοτική κυριαρχία  των αγάμων στις μικρότερες ηλικίες, σε 
αντίθεση με τα  ισχύοντα στις μεγαλύτερες. Ακόμη, φαίνεται ότι γενικώς 
στη μετακίνηση συμμετείχαν ως επ ί το πλείστον άγαμοι έναντι των εγγά
μων* οι τελευταίοι δ ιέθεταν επιπλέον και μεγαλύτερη ηλικία266.

Ο δεύοντας προς το κλείσιμο του κεφαλαίου, σημειιυνουμε, κατ’ αρχήν, 
ότι η ροδιακή εγκατάσταση στην Ερμούπολη παρουσιάζει έντονα τα  χαρα
κτηριστικά της οικονομικής μετανάστευσης, ακόμη και στις αφ ίξεις μεταξύ 
1821-1830. Ωστόσο, παραλλήλως, εντοπίζονται στοιχεία που δηλώνουν συ
νάφ εια  με τις πολιτικές εξελίξεις. Ως προς τις τελευταίες, πάντως, αξίζει να 
τονισθεί η αναποτελεσματικότητα των προνομίων, τα οπο ία  παραχώρησε 
στα Δ ω δεκάνησα η Οθιομανική αυτοκρατορία, με στόχο τη συγκράτηση 
του πληθυσμού στη γενέτειρα . Σε αντίθεση με τα αναμενόμενα, οι αφίξεις, 
τουλάχιστον στην Ερμούπολη, συνεχίσθηκαν ανεξαρτήτως των οθωμανι- 
κιόν προσδοκιών. Η  τελευταία  διαπίστωση, βέβαια, ενισχύει τα  όσα ήδη 
ελέχθησαν π ερ ί του οικονομικού χαρακτήρα της εγκατάστασης. Από μία 
άλλη άποψη τώρα, σε ορισμένες επαγγελματικές εξειδικεύσεις, σχετικές 
κυρίως με την παροχή υπηρεσιών, δεσπόζουν γενικώς οι άγαμοι, χωρίς, εν 
τούτοις, να είναι απόλυτο αυτό. Πάντως, οι άγαμοι κυριαρχούν μεν ποσο
τικούς στις νεαρές ηλικίες, στις οποίες εμπεριέχεται και η πλειοψηφία των 
επήλυδων, αλλά και στις μεγαλύτερες η αναλογία  των εγγάμων είναι ανα- 
λογικώς μικρή. Α πό τη σύζευξη των δύο τελευταίων αξόνων, προκύπτουν 
χαρακτηριστικά τα οποία  αντιστοιχούν, κατά κανόνα, σε μετακινήσεις ο ι
κονομικού χαρακτήρα267.

Κατόπιν των ανωτέρω  διαπιστώσεων, μετατοπιζόμαστε προς το επόμε
νο κεφάλαιο, όντας καθ’ οδόν προς το πέρας του κειμένου.

4. Κ α τα κ λ ε ίδ α

Τ α όσα προηγήθηκαν είχαν ως αρχικό στόχο την ανάδειξη  των δεδομέ
νων εντός (και μέσω) των οποίω ν εξελίχθηκαν οι πληθυσμιακές μετακινή
σεις του 19ου αιώνα, με προέλευση τη Ρόδο και κατεύθυνση την Ερμούπο
λη. Εκ των πραγμάτων, όμως, το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε συναφές, είτε

266. Εδώ  στο κείμενο  I I ,  υποσημ. 149 κα ι Π ίν . 5 . Επ ίσ η ς. Κ . Κ ό μ η ς ,Δημογραψ4χές όψεις 
της Πρέβεζας, σ . 135-136,168-169.

267. Β λ  ανωτ. υποσημ. 266.
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ως απόρροια είτε οκ παράλληλη πραγματικότητα, με άλλες παραμέτρους, 
βαρύνουσας και πολυεπίπεδης σημασίας για  την νεοελληνική κοινωνία· 
και αυτό μας οδήγησε σε αντίστοιχες διαδρομές.

Η περίπτωση της Ρόδου, καθώς αναλύθηκε, αφορά σε ένα χαρακτηρι
στικό νησιωτικό παράδειγμα, και μάλιστα του ανατολικού Αρχιπελάγους, 
στο οποίο η ισορροπία οικονομικών εισροιύν - πληθυσμιακού δυναμικού 
επετεύχθη, εν πολλοίς, μέσω των ανταλλαγών με την απέναντι μικρασιατι
κή ενδοχώρα. Οι ανταλλαγές αυτές ενισχύθηκαν από το 1523, οπότε η Ρό
δος προσαρτήθηκε στην οθωμανική επικράτεια ' την ίδια στιγμή, όμως, ση- 
μεκύθηκε η σημαντικότερη, μέχρι στιγμής, πληθυσμιακή εκροή, την οποία, 
καθώς φαίνεται, δεν κατόρθωσαν να καλύψουν, κατ’ αρχάς, οι εποικισμοί 
που διοργάνωσαν οι Οθωμανοί. Πάντως, εν συνεχεία, το νησί απέκτησε εκ 
νέου, έστω σταδιακώς, την ισορροπία ανάμεσα στα οικονομικά διαθέσιμα 
και το πληθυσμιακό του κεφάλαιο. Η επόμενη δημογραφική κάμψη συ ντε - 
λέσθηκε το 1821, ένεκα της γενικής αναταραχής και κυρίως της διασποράς 
μέρους- του πληθυσμού. Βέβαια, το μέγεθος της ροδιακής κοινότητας, την 
οποία εντοπίσαμε στην Ερμούπολη, δεν ανταποκρίνεται, εξυπακούεται, 
στο σύνολο της εκροής, δεδομένου, εξάλλου, ότι το εν λόγω ζήτημα δεν 
αποτελούσε στόχο της συγκεκριμένης μελέτης. Π αρ' όλα αυτά, η διερεύνη- 
σή της οδήγησε σε διαπισπυσεις ικανές να περιγράφουν τους όρους πραγ- 
μάτωσης της ροδιακής εξόδου. Η τελευταία, καθώς αποδείχθηκε, κινήθη
κε σε ανεξάρτητη τροχιά από τα προνόμια τα οποία παραχιόρησε η Ο θω
μανική αυτοκρατορία, στην οποία παρέμειναν τελικώς τα Δωδεκάνησα με
τά το 1830. Από μία άλλη πλευρά, η εγκατάσταση στην Ερμούπολη υπήρξε 
κλάσμα, έστω αμελητέο ποσοτικώς, των γενικών πληθυσμιακών μετακινή
σεων, οι οποίες οδήγησαν στην εκ του μηδενός δημιουργία της πόλης,αλλά 
και m>v συναφιύν δεδομένων, δηλαδή των προϋποθέσεων, των συμπτωμά
των και των παρεπομένιυν.

Τα πλέον θεαματικά συμπτώματα - παρεπόμενα στη δημιουργία της 
Ερμούπολης υπήρξαν δύο: το οικονομικό και το δημογραφικό* δηλαδή, η 
γένεση του συγκεκριμένου αστικού μορφώματος και η συγκέντρωση ενός 
πλήθους, κατ’ αρχάς, προσφύγων και εν συνεχεία πάσης φύσεως επήλυδων 
οικονομικού τύπου, σε ένα άγονο και μέχρι στιγμής υποτυπιυδώς αγροκτη- 
νοτροφικό νησί. Παραλλήλως, όμως, το γεγονός συνδέθηκε με διάφορους 
τοπικισμούς, απόρροιες των οθωμανικιύν δομών αλλά σε μία ενισχυμένη 
εκδοχή, εξαιτίας συνάφειας με πραγματικότητες τις οποίες δημιούργησε ή, 
απλώς, έφερε στην επιφάνεια  η Επανάσταση. Στη συγκεκριμένη, πάντως,
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περίπτωση η διάσταση αυτοχθόνων-ετεροχθόνων, φαινόμενο το οποίο χ α 
ρακτήρισε την εποχή, εμπεριείχε και ένα επιπλέον στοιχείο, χρονολογού
μενο ήδη στην οθωμανική εποχή: επρόκειτο για  τον θρησκευτικό παράγο
ντα, δηλαδή γ ια  τη διαμάχη ορθοδόξων-καθολικών. Η  τελευταία έλαβε ιδι
α ίτερες διαστάσεις κατά τη διάρκεια  της Επανάστασης, πραγματικότητα 
διόλου ανεξάρτητη από την παράλληλη ενίσχυση της Ο ρθόδοξης Εκκλη
σίας. Κοντολογίς, επρόκειτο γ ια  εξελίξεις οι οποίες οδήγησαν, έστω μέσω 
μεταλλάξεων, σε ζητήματα που αντιμετωπίζει (ή υποκύπτει σε αυτά) η σύγ
χρονη ελληνική κοινωνία* σε ζητήματα δηλαδή, τα  οποία, προς το παρόν 
τουλάχιστον, παραμένουν εκκρεμή.
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ΓΑΚ, Γεν. Γραμ., φάκ. 1, έγγρ. 44 

Έξοχώτατε!
Σδς είναι γνωστή ή νήσος Ρόδος, σάς είναι γνωστότατον καί τό όποιον 
όφελος προξενεί έκ φύσεως καί θέσεως εις την ναυπηγίαν, έμπόριον καί 
άσφάλειαν ίσω ς τής ναυτικής δυνάμεως καί των πέριξ πολλών καί άδυ- 
νάτων νησιδίων, εάν συμπεριληφθή εις τήν έπικράτειαν τής Ε λλάδος.

Οί Ρόδιοι έστάθησαν μέχρι τοϋδε άκίνητοι. εγγύτατα τής ’Ασίας, πλη
σίον τής Α ίγύπτου καί στερημένοι όποιουδήποτε όπλου δέν έδύναντο, 
παρά νά στενάζουν υπό τόν ζυγόν, έξοδεύοντες σχεδόν όλην τήν ζωήν 
τους εις άγγαρίας καί δουλεύοντες εις ξυλοτομίας, ναυπηγίας καί .... 
[σημ. τα αποσιωπητικά στο πρωτότυπο]. Ή  πυρπόλησις όμως τοΰ στό
λου τών πολεμίων, καί ή έλευσις τοΰ πατρός καί προστάτου τούς εμψυ
χώνει. καί ή προθυμία των ήδη δέν περιμένει, παρά τήν πατρικήν Σας 
κηδεμονίαν διά νά έξοπλισθή ό καθείς, όπω ς δύναται, κατά τών τυράν
νων.

Οί έχθροί πεφοβισμένοι ήδη περιορίζονται πάντοτε μέσα εις τό φρού- 
ριον, τοΰ όποιου ή περίμετρος είναι σχεδόν 5 μίλια, διότι περιέχει τήν 
πόλιν, είς τήν όποιαν κατοικοΰν μόνον Τοΰρκοι καί Ε βρα ίο ι. Τό φρού- 
ριον άν καί παλαιόν έργον τών ιππέων, αρκετά όμως δυνατόν ως πρός 
ήμδς. έχει κανόνια υπέρ τά 150 καί ένοπλοι Τοΰρκοι έντόπιοι καί άσια- 
νοί δέν συμποσοΰνται περισσότερον τών δύω χιλιάδων, ώστε μία δύνα- 
μις κατ’ άρχάς από δύω χιλιάδας στρατιώτας καί 4 πλοία  θέλουσι τούς 
άποκλείσει καί πολιορκίσει πάραυτα.

Ρόδιοι 'Έλληνες άξιοι όπλων είναι περί τάς 3.000 μέ έν διάταγμα τής 
εξοχότητάς Σας όλα τά πέριξ νησίδια ήμποροΰν ν ’ άποβιβάσωσι χιλίους 
άνδρας ένόπλους. ’Από τήν Ρόδον έμπορεΐ νά γίνη ώφέλεια χρηματική 
υπέρ τοΰ στρατοΰ, καί ώφέλεια τροφής άπό βόας καί πρόβατα.

ημείς οί έκτος τής πατρίδος μας Ρόδιοι έμποροΰμεν έκ τοΰ ύστερή-

* Τα τεκμήρια δημοσιεύονται ως έχουν στο πρωτότυπο1 χιορίς καμία παρέμβαση στην 
ορθογραφία, τη σύνταξη ή τη στίξη.
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ματός μας νά συνεισφέρωμεν ε’ις τούτο έως πέντε χιλιάδας τάλληρα, 
έχομεν κα ί πεντακόσια τουφέκια έτοιμα, προσφέρομεν έν ταυτφ  τήν 
προθυμίαν καί τήν Ιδικήν μας, καί των λοιπώ ν συμπατριωτών μας, καί 
ζητοΰντες έλεος καί άντίληψιν διά  τήν πολλά πάσχουσαν άνθρωπότητα 
ύποφαινόμεθα μέ βαθύτατον σέβας.

Οί ταπεινότατοι κα ί εύπειθέστατοι δούλοι σας.

Έ ν  Σύρςι τή 10 Ίαννουαρίου  1828

Χριστοφής Μηλλιώνης 
Σταμάτης Κωνσταντίνου 
Κωνσταντίνος Κάζηρας 
Μαυρανός Μιλιώνης

Νικόλαος Καστρίσιος Π. Γ. Ρόδιος
μανόλις κάζιρας Ιωάννης Ροδίτης
Χριστόδουλος άσκληπιάδης Νικόλαος Κάλογλου
Μανόλης Κωνσταντίνου άντώνης Παύλου

2

Α ν τ ., ε'γγρ. 45

Ή  νήσος 'Ρόδος άπέχει τής ’Ασίας 20 μίλια. τής ’Αλεξάνδρειάς 325 καί 
τής Σ υρίας 360. έχει περίμετρον 130 σχεδόν μιλίων. ή γή της εύφορος 
καί καλλίδενδρος. νΟρη κατάσκια κα ί σύνδενδρα. έχει άφθονον ύλην 
ναυπηγήσιμον. π ε ρ ιχ έ ε τ α ι  άπό πολλά καί άφθονα ΰδατα. έχει 44 χω 
ρία τό έν μέ τό άλλο άπό 100 οΙκίας. έχει πολ ίχνιον  τήν Λίνδον, καί 
άκρόπολιν παρημελημένην όμως, έχει πόλ ιν  όμόνυμον μέ τήν νήσον. 
Αυτή είνα ι περιβεβλημένη μέ τείχη καί μέ τάφρον εις τά όποια φαίνο
ντα ι όλα τά παράσημα τής Γαλλίας καί τού Τάγματος τών ’Ιππέων, περί 
τό φρούριον καί εις βολήν κανονιού εύρίσκονται τά προάστυα όπου κα
τοικούν ο ί "Ελληνες.

δ ιά  τήν θέσιν της είναι κοινόν άραγμα κα ί καταφύγιον είς τρικυμίαν 
τώ ν διαπλεόντω ν ά π ’ Α ίγυπτον είς ’Ασίαν καί Ε λλά δα  καί αύτόθεν είς 
Α ίγυπτον, έχει 2 λιμένας καλούς, είναι μία τών πρώτων ναυπηγείων τού 
Σουλτάνου, ήδη έχουσι σκαρομένα 1 φρεγάδα πρώτου μεγέθους και 2 
κορβέττα. ό άριθμός τώ ν κατοίκων κατήντησε διά  τήν τυραννίαν έως 30 
χιλ ιάδες έκ τούτων οί μέν 6  χιλιάδες είναι Τούρκοι, 2 χιλιάδες Ε βρα ίο ι 
κα ί 22 χιλιάδες "Ελληνες, έκ τούτων ο ί περισσότεροι είναι γεωργοί, 
άλλοι τεχνήται καί ναΰται καί μέρος Ικανόν μαραγκοί, τα καλήτερα μέ
ρη τής νήσου καί σχεδόν τό ήμισυ είναι ιδιοκτησία τουρκική.
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IV

Ικαρία: πληθυσμιακο κεφάλαιο και διασπορά (19ος αιώνας)

1. Γ ε ν ικ ή  π ρ ο σ έ γ γ ισ η :  τ ο  π α ρ ε λ θ ό ν

Η Ικαρία ευρίσκεται περ ί τα 10 μιλιά νοτιοδυτικούς της Σάμου, με εν
διάμεσο το  Σ τ ε ν ό  τω ν  Φ ο ύ ρ ν ω ν · επιπροσθέτους, η απόστασή της από τη Μύ
κονο, κείμενη προς δυσμάς, υπολογίζεται σε 25 περίπου μίλια1. Η  συνολι
κή έκταση του νησιού ανέρχεται σε 255,26 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το 
ανάπτυγμα τουν ακτούν του σε 101,9 χιλιόμετρα2. Η  Ικαρία εκτείνεται σε 21 
περίπου μίλια, από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά, ενώ το μεγα
λύτερο πλάτος της, στο νοτιότερο τμήμα, ανέρχεται σε 5 μίλια3. Ο Οθωμα
νός γεωγράφος PM Reis (1520) αναφέρει σχετικώς: «Αυτό το νησί είναι 
ένα πολύ μακρύ βουνό. Έ χ ε ι  περίμετρο εβδομήντα μίλια»4. Αισ>νες αργό
τερα, το 1854, ο Ιάκιυβος Ραγκαβής θα σημειώσει: «Ίκαρος ή Ικ α ρ ία  καί 
κοινώς Νικαριά· είναι στενωτάτη καί επιμήκης έκτεινομένη άπό τού βορ- 
άνατολικού προς τό νοτ-δυτικόν καί άπέχει τής Σάμου 18 μίλια»5.

Το νησί διασχίζεται από την οροσειρά Α θ έ ρ α ς , κατά τρόπο που παρα
πέμπει στις ανωτέρω περιγραφές· η υψηλότερη κορυφή της είναι η Φ ά ρ δ η

1. ΥΥΠΝ, Πλοηγός. Ναυτιλιακές οδηγίες των ελληνικών ακτών, τόμ. Δ ',  Βόρειες και 
ανατολικές ακτές Αιγαίου πέλαγους, Αθήναι 31987, σ. 248* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλώδης, Ονο- 
ματολογική ναυσιπλοΐα στο ελληνικό Αιγαίο. Ο νησιωτικός μικρόκοσμος και μεγάκοσμος 
του Αιγαιακού Αρχιπελάγους, Αθήνα 2001, σ. 160.

2. ΕΣΥΕ, Στατιστική επετηρίς της Ελλάδος 1965, 1970, 1980, 1981, ο. 3, 4, 2 και 2 αντι
στοίχους* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλώδης, ό.π., σ. 160.

3. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 248.
4. Pin Reis, Kitab-ι Bahriye, έκδ. Υπουργείου Πολιτισμού Τουρκίας, τόμ. 1, Istanbul 

1988, σ. 419- Δημήτρης Αούπης, Ο Πιρί Ρεΐς (1465-1553) χαρτογραφεί το Αιγαίο. Η οθωμα
νική χαρτογραφία και η λίμνη του Αιγαίου, Αθήνα 1999, σ. 233. Πβ. Νικ. Τσάγκας, Η νήσος 
Ικαρία στους ευρωπαίους περιηγητές, Αθήνα 2003, σ. 11-12, 16-17, 25, 70, 93, 115, 156.

5. Ιάκ. Ραγκαβής, Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική, 
και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδος, τόμ. 3, εν Αθήναις 1854, σ. 372* Ν. Τσάγκας, 
ό.π., σ. 156.
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(1.041 μέτρα)6. Εν τούτοις, η Ικαρία δεν είναι απολύτους ορεινή, όπως, για  
παράδειγμα, αναφ έρετα ι σε κάποια περιηγητικά κείμενα του παρελθό
ντος7. Σε άλλα κείμενα, και σε νεότερες μελέτες, επισημαίνεται η ύπαρξη 
πηγαίων ή τρεχούμενων υδάτων καθώς επίσης μικρών πεδιάδω ν και κοι
λάδων8. Εξάλλου, αυτό εντοπίζεται ευχερώς και από σημερινές περιηγή
σεις στον χώρο* ιδιαιτέρους μάλιστα στην ενδοχώρα. Ό σ ον  αφορά στην πα
ραγωγή του νησιού, δ ιάφ ορα  τεκμήρια συμπίπτουν οος προς τα κάτωθι 
προϊόντα: μέλι κα ι κερί, φρούτα (κυρίως μνημονεύονται τα σύκα), λαχανι
κά, κτηνοτροφικά προϊόντα (με εξαγουγές στη Χίο και αλλαχού), κρασί 
(μέρος του οποίου εξήγετο επίσης στη Χίο) και μικρή ποσότητα αραβοσί
του· ο τελευταίος, αναφέρεται, δεν κάλυπτε τις διατροφικές ανάγκες παρά 
για  το ήμισυ του έτους, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εισάγουν συ
μπληρωματική ποσότητα από τη Χ ίον. Ωστόσο, τα σημαντικότερα εξαγώγι-

6. Ιω. Μελάς, Ιστορία της νήσου Ικαρίας, τόμ. 1, ΑθήναιΤ955, σ. 18* ΥΥΓΪΝ, ό.π., σ. 249.
7. Emile Legrand, Description des ties de lArchipel par Cristophe Buondelnumti, Παρίσι 

1897, σ. 69, 225' A Description of the present state of Samos, Nicaria, Patmos, and Mount Athos 
by Joseph Georgirenes, Arch-Bichop of Samos, Λονδίνο 1677, σ. 59· B. Randolph, The present 
state of the islands in the Archipelago (or Arches), Οξφόρδη 1687, σ. 53* Jean Thevenot, Voyage 
da Levant, Παρίσι 1980, σ. 180* N. Τσάγκας, ό.π., σ. 11-12, 25, 32, 40, 47. 77, 85. 87, 93, 96- 
97. Η εικόνα αυτή αναπαράγεται σε μία σύγχρονη μελέτη: «Τα νησιά Ικαρία και Φούρνοι 
είναι καθαρά ορεινές περιοχές (...) Στην Ικαρία μπορεί κανείς να πει, ότι δεν υπάρχουν με
μονωμένα φυσικά τοπία, αλλά όλη η περιοχή μαζί με τους παραδοσιακούς οικισμούς της 
αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο που χαρακτηρίζεται από την αγριάδα του τοπίου». (Γιάννης 
Πατέλλης, «Έρευνες στις προβληματικές περιοχές του Ελληνικού Αγροτικού Χιυρου. Θε- 
σπροπία-Σάμος»,Λγραπκ;;. Τριμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό τηςΑΤΕ, τχ. 5, Ιαν.-Μάρτ. 
1978, σ. 47).

8. Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 373* Ιω. Μελάς, ό.π., σ. 18-19* Ν. Τσάγκας, ό.π., σ. 3, 30, 38, 
60, 78-79, 105, 156-157* ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 249.

9. Ε. Legrand, ό.π., σ. 69, 225* J. Georgirenes, ό.π., σ. 60-61* Ν. Τσάγκας, ό.π., σ. 12,17, 
19, 23-24, 26, 30, 38, 42, 48, 58, 60, 71, 79, 93, 99, 103. 116-117, 123. 150, 157-158* Β. 
Randolph, ό.π., σ. 53* Αγαμέμνων Τσελίκας, «Αρχειακές μαρτυρίες για την Ικαρία του 16ου 
και Που αιώνα», Ικαριακά, έτος 32ο, περ. Γ ',  τχ. 31 (87), Δεκ. 1990, σ. 47-52* Vital Cuinet, 
La Turquie dAsie. Geographic administrative, Statistique descriptive et raisonnee de chaque 
province de lAsie-Mineure, τόμ. 1, Παρίσι 1890, σ. 444* Κυρ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες 
στην Ελλάδα, τόμ. Α \  Αθήνα 51984, σ. 300* F.W. Hasluck, «Depopulation in the Aegean 
islands and the turkish conquest», The Annual of the British School at Athens, τόμ. 17 (1910- 
1911), σ. 168* Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 376* Ιω. Μελάς, ό.π., τόμ. 2, Αθήναι 1957, σ. 93,97,102* 
Νικόλαος Γ. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, έτος Η ',  1921, σ. 276. Πβ. Γ. Πατέλλης, ό.π., σ. 
51-52.

$
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μα προϊόντα προέρχονταν από τον δασικό πλούτο του νησιού: ήδη από τον 
17ο αιώνα μνημονεύονται εξαγωγές ξυλείας, και μάλιστα καυσόξυλων, και 
ξυλανθράκων, κυρίως στη Χίο και στη Μ ικρά Ασία* ως απόρροια,αναπτύ
χθηκαν τα αντίστοιχα επαγγέλματα, αυτό του υλοτόμου και του ανθρακέ- 
ως10. Παραλλήλους, οι Ικαριοπες ναυπηγούσαν πλοιάρια, τα οποία  πουλού
σαν σε γειτονικά νησιά". Πάντους, επ ί χρόνια τα προϊόντα εξαγωγής μετα
φέρονταν κυρίους από τους παραγωγούς στα παράλια του νησιού, όπου διε- 
ξαγόταν επιτόπιους η πώληση σε διερχόμενα πλοία12. Επιπροσθέτως όμως, 
και παρά την έλλειψη λιμανιού13, οι Ικαριοπες αναλάμβαναν, επίσης, οι ίδι
οι την εμπορία και μεταφορά των προϊόντων στον τόπο εξαγωγής, χρησι
μοποιώντας ιδιόκτητα μικρά πλεούμενα14.

Ό σ ον αφορά στο δημογραφικό ζήτημα, κατ’ αρχήν αξίζει να  σημεαυθεί 
πως η έρευνα έχει τεκμηριώσει την πληθυσμιακή και οικιοπική συνέχεια 
του νησιού, σε αντίθεση με τη γειτονική Σάμο, η οποία, καθώς αναφέρεται, 
κατά το διάστημα 1475-1571 υπήρξε έρημη15. Ωστόσο, ως προς τη Σάμο,

10. J. Georgirenes, ό.π., σ. 60· Ν. Τσάγκας, ό.π., σ. 42, 70-71 , 79, 85, 93, 96 , 98-99, 104- 

105,150* Joseph de Tournefort, Voyage cl’un botaniste, εισαγ.-σημ. St. Yerasimos, τόμ. 1, Πα
ρίσι 1982, σ. 313-314* Μάρκος Ν. Ρούσσος-Μηλιδίόνης, Ιησουίτες του 17ου και 18ου αιώνα 
περιγράφουν το Αιγαίο, Αθήνα 1989, σ. 35* Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 376* V. Cuinet, ό.π., ο. 
444* Ιω. Μελάς, ό.π., σ. 195* Ν.Γ. Ιγγλέσης, ό.π., σ. 276* Κυρ. Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. Β ', 
Αθήνα 31981, σ. 484. Σχετικούς με την κατασκευή καμινιού για την παρασκευή ξυλανθρά- 
κων: Αλ. I. Πουλιανός,/1 αογραφικά Ικαρίας της στεριάς και της θάλασσας. (Γλο)σσολογικά 
-Αγροτικά - Θαλασσινά), τόμ. Α ',  Αθήνα 1976, σ. 143-147. Για ένα άλλο παράδειγμα του εί
δους: Ν. Τσενόγλου, «Κατασκευή ξυλανθράκων. Προπα αποτελέσματα μιας επιτόπιας 
έρευνας στον Κάτω Σταυρό του Νομού Θεσσαλονίκης», ‘Ιστορία της Νεοελληνικής Τεχνο- 
λογίας”. A ' τριήμερο εργασίας, Πάτρα, 21-23 Οκτ. 1988, Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΤΒΑ - Νο
μαρχία Αχαΐας, Αθήνα 1991, σ. 171-176.

11. J. Georgirenes, ό.π., σ. 60* Ν. Τσάγκας, ό.π., σ. 42, 79* Ιω. Μελάς, ό.π., σ. 99* V. 
Cuinet, ό.π., σ. 444* Αικ. Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου, Οθωμανικά ναυπηγεία στον παρα
δοσιακό ελληνικό γώρο, Αθήνα 1994, σ. 118.

12. Ιω. Μελάς, ό.π., σ. 195.
13. J. Georgirenes, ό.π., σ. 55* Ν. Τσάγκας, ό.π., σ. 26, 57-58, 114* J.P. de Tournefort, 

ό.π., σ. 316* Ιω. Μελάς, ό.π., τόμ. 1, Αθήναι 1955, σ. 19 και τόμ. 2, Αθήναι 1957, σ. 93* V. 
Cuinet, ό.π., σ. 444.

14. Ν. Τσάγκας, ό.π., σ. 26, 42, 58, 60, 70-71, 79, 85, 93, 104, 118, 150* Ιω. Μελάς, ό.π., 
τόμ. 2, Αθήναι 1957, σ. 195.

15. F.W. Hasluck, ό.π., σ. 168* Ν. Vatin, «Deux lies a la derive: Samos et Icarie entre 1475 
et 1572», Studies in Ottoman History in Honour of Professor V.L. Menage, Κωνσταντινούπολη 
1994, σ. 340* Ια>. Μελάς, ό.π., τόμ. 1, Αθήναι 1955, σ. 119* Θεολ. Μπινίκος, «Πληθυσμιακή
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αξίζει να  επισημανθεί, κάποια  τεκμήρια αποδεικνύουν την ύπαρξη κατοί
κων κατά το εν λόγω διάστημα, χωρίς να  αναιρείται, βέβαια, η δημογρα- 
φική παρακμή της16. Πάντως, εστιάζοντας εκ νέου το ενδιαφέρον μας στην 
Ικαρία, ένα  στοιχείο το οποίο χαρακτήρισε επ ί αιώνες το νησί είναι η με
γάλη δ ιασπορά των κατοικούν σε μεμονωμένες αγροτικές εκμεταλλεύ
σεις17. Π ρόκειτα ι γ ια  τα γνωστά «σπιτοκαθίσματα», με διαφορετικά λόγια 
αγροικίες, που εντοπίζει σήμερα η έρευνα αλλά και ο απλός επισκέπτης 
του νησιού18. Έ ν α  χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελούν οι σημαντικότεροι 
οικισμοί, όπω ς αναφέρονται από τον Γεωργειρήνη το 1677: S teli (Στελί), 
C a c h o tia  (Κ α-Χ ωριά, δηλαδή Κάτω Χιοριά) και M u sa ra  (Μ ε σ α ρ ία ) ' \  Πα- 
ρατηρείται πως οι δύο τελευταίες περιπτώ σεις αφορούν σε ευρείες γεω- 
γραφικές-οικιστικές ενότητες, απόρροια , βέβαια, του συγκεκριμένου φαι
νομένου20. Εκτός των ανωτέρω, πάντως, ο Γεωργειρήνης επισημαίνει την 
ύπαρξη κα ι άλλα>ν μικρότερων πληθυσμιακών συγκεντρώσεων, διασπαρ- 
μένων στον χώ ρο21. Επιπλέον, από έτερα τεκμήρια, τόσο του Π ου όσο και 
του 18ου αιώ να, πιστοποιείται η ύπαρξη πολλών από τους σημερινούς ο ι
κισμούς του νησιού22.

Ως προς το πληθυσμιακό κεφάλαιο της Ικαρίας, τα διαθέσιμα στοιχεία 
είναι λιγοστά και, επιπλέον, αντιφατικά: το 1675 ο Paul Ricaut έκανε λόγο 
γ ια  1.000 ψ υχές23, μέγεθος το οποίο επανέλαβε το 1700 ο Toum efort24 και

συνέχεια της Ικαρίας. Στοιχεία από τις πηγές και τα αρχεία ότι η Ικαρία δεν ερημοιθηκε πο
τέ», Α ιγα ίο  και νησιά, τχ. 10, 15 Ιουλ - 15 Avy. 1987, σ. 12-18.

16. Κιύστας Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά. Μ ελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας 
τον ελληνικού χώρον, Αθήνα 1999, σ. 109-114.

17. Ν. Τσάγκας, ό.π., σ. 38, 40, 71, 78, 87, 103, 119, 123* J, Georgirenes, ό.π., σ. 58* Ια>. 
Μελάς, ό.π., τόμ. 2, Αθήναι 1957, σ. 97.

18. Στ. Βαλέτας, «Οι διάσπαρτοι οικισμοί της Ικαρίας», Π ρακτικά  Σ Τ ' Διεθνούς Σν- 
μποσίον τον Α ιγαίον, Αθήνα 1993, σ. 361-363.

19. Ν. Τσάγκας, ό.π., σ. 41* J. Georgirenes, ό.π., σ. 58* Ιω. Μελάς, ό.π., σ. 97· ΚΕΔΚΕ. 
Στοιχεία σνστάσεω ς και εξελίξεως των δήμων και κοινοτήτων, τόμ. 42, Νομός Σάμον, Αθή
ναι Μάιος 1962, σ  16-17.

20. J. Georgirenes, ό.π,, σ. 58 και Ιω. Μελάς, ό.π., σ. 97.
21. Ν. Τσάγκας, ό.π., σ. 41* J. Georgirenes, ό.π., σ. 58* Ιω. Μελάς, ό.π., σ. 97.
22. Ιω. Μελάς, ό.π., σ. 102* J.P. de Toumefort, ό.π., σ. 314-315.
23. The Present state o f  the Greek and the Armenian churches, by Paul Ricaut, late consul 

at Smyrna, Λονδίνο 1679, σ. 365.
24. Ν. Τσάγκας, ό.π., σ. 71* J.P. de Toumefort, ό.π., σ. 314.
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το 1789 ο γεω γράφος Friesem an25, ωστόσο, από το 1656 ο J. Thevenot υπε- 
λόγισε τους κατοίκους σε 3.00025 26, εκτίμηση την οποία υιοθέτησε το 1688 ο 
Francesco Piacenza27. Καθώς σημειώνει, όμως, και πάλι ο Tournefort, η 
Ικαρία δεν υπήρξε ποτέ πυκνοκατοικημένη* ο ίδιος μάλιστα επισημαίνει 
ότι τα στοιχεία του Thevenot οφείλονται σε σύγχυση ανάμεσα στην Ικαρία 
και τη Νίσυρο2*. Κατόπιν τούτου, η άποψη του Hasluck, ότι «η Ικαρία δεν 
υπήρξε ποτέ ένα πυκνοκατοικημένο ή (οικονομικούς) εύρωστο νησί»29, φαί
νεται πως περιγράφει σε ικανοποιητικό βαθμό τόσο τη δημογραφική όσο 
και την οικονομική πραγματικότητα.

Η ισορροπία ανάμεσα στις οικονομικές εισροές και το δημογραφικό 
δυναμικό του νησιού επιτυγχάνετο, υπό κοινοτική  σταθερότητα, μέσω ενός 
απλού μηχανισμού, διαδεδομένου: επρόκειτο για  τη μετανάστευση30. Έ τσ ι, 
στον 11ο aiorva, και αναλυτικότερα στο διάστημα 1088-1093, Ικαριοπες ερ
γάζονταν στην ανέγερση της μονής Πάτμου. Ο ι ίδιοι, με το πέρας των ερ
γασιών, εγκαταστάθηκαν στο νησί, σχηματίζοντας τον αρχικό πυρήνα κο
σμικό5ν επο ίκω ν το επο)νυμο «Καργιωτίνης», αναφερόμενο σε πατμιακό 
κατάστιχο του 1693, σχετίζεται ενδεχομένως με αυτή την αρχική εγκατά
σταση31, ενώ το «Καριώτης», το οποίο ανιχνεύεται σε πηγή του 19ου αιώνα, 
είναι μάλλον συναφές με μεταγενέστερη άφιξη στην Πάτμο32. Σε άλλα τεκ
μήρια, ήδη από το 1300 αναφέρεται επίσης το επώνυμο «Καριώτης» [< 
Ικαρία ή Καρυά(;)], στην Κρήτη: έο^ς το 1640 εμφανίζονται εικοσιεννέα 
συνολικά άτομα με το εν λόγω όνομα33.

Παραλλήλους, όμους, με τις εκροές, σημεκυθηκαν επίσης και εισροές 
πληθυσμού. Κατ’ αρχάς, είναι γνωστή η εγκατάσταση Μ ανιατών στο τέλος

25. Ν. Τσάγκας, ό.π., σ. 71* Κ. Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. Β ',  Αθήνα 31981, σ. 484.
26. Ν. Τσάγκας, ό.π., σ. 25· J. Thevenot, ό.π., σ. 180.
27. Ν. Τσάγκας, ό.π., σ. 32* Ιου. Μελάς, ό.π., σ. 104.
28. Ν. Τσάγκας, ό.π., σ. 74* J.P. de Tournefort, ό.π., σ. 314, 316· Ιω. Μελάς, ό.π., σ. 94.
29. F.W. Hasluck, ό.π., σ. 168. Πβ. Κ. Σιμόπουλος, ό.π., τόμ. Α ',  Αθήνα 51984, σ. 390.
30. Εδϋ) στο κείμενο III, υποσημ. 94* Κ. Κόμης, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης 15ος- 

19ος αιώνας, Ιωάννινα 1995, σ. 34-36.
31. Χρ. Δ. Ιακωβίδης,Λωρα Πάτμου 1088-1912, Αθήνα Μάης 1978, σ. 48-49, 70· Μαρία 

Φινέ, «Πολεοδομική συγκρότηση των παραδοσιακοί οικισμοί τον Κυκλάδο^ν», Κυκλάδες. 
Ιστορία του τοπίου και τοπικές ιστορίες, ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΙΕ, Αθήνα 1998, σ. 384.

32. Σπ. Ασδραχάς, Οικονομία και Νοοτροπίες, Αθήνα 1988, σ. 225.
33. Βούλα Κόντη, «Τα εθνικά οικογενειακά ονόματα στην Κρήτη κατά τη Βενετοκρατία 

(13ος-17ος α ι.)», Σύμμεικτα, τόμ. 8 (1989), σ. 204.
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του 18ου αιώνα, πιθανόν ως απόρροια των «Ορλωφικών»34. Περισσότερες 
σχετικές πληροφορίες αντλούνται από τα πατριδωνυμικά ονόματα του νη
σιού, στον βαθμό, βέβαια, όπου αυτά περιγράφουν πράγματι την καταγω
γή35. Π αραθέτουμε, λοιπόν, εν συνεχεία, το διαθέσιμο ονοματικό υλικό, το 
οποίο έχει αποθησαυρίσει ο Μ ελάς, με βάση τον δηλούμενο τόπο καταγω
γής (ή προέλευσης)* εντός παρενθέσεω ς αναγράφετα ι το έτος αρχικής 
μνείας36.
1) Ο νόματα που δηλώνουν καταγωγή από την ενδοχώρα της ελληνικής 

χερσονήσου: Τ ζ α κ ο ν ίτ η ζ  (το 1710 και 1764) - Τ ζ ά κ ω ν α ς  (1793), Μ ο ν εμ -  

β α σ ιώ τ η ς  (1750), Κ ο υ τ ο ύ φ α ρ η ς  (1832* προερχόμενο από τη Μ άνη37) και 
Μ ω ρ α ΐτ η ς  (1827).

2) Ο νόματα σχετικά με τη Μ ικρά Ασία: Β ρ ουλπ ώ τη ς  (1655) - Β ο ν λ ιώ τ η ς  

(1701), Π η γ ιώ τ η ς  (1657* B iga  - αρχ. Π η γ α ί '%  Α ϊβ α λ ιώ τ η ς  (1895), Φ ω - 

κ ια ν ό ζ  (169339, 1726), Π ο λ ίτ η ς  (1801) και Τ σ εσ μ ελ ή ς  (1838).
3) Ο νόματα σχετικά με άλλα νησιά του Α ρχιπελάγους: Λ μ ο ρ γ ιν ό ς  (1657, 

1760), Σ κ υ ρ ια ν ό ς  (1774), Π α ρ ια ν ό ς  (1777), Ρ ό δ ιο ς  (1779, 1827) - Ρ ο δ ί

τ η ς  (1863), Μ ν κ ο ν ιά τ η ς  (1783), Α έ ρ ιό ς  (1790), Κ α σ ώ τ η ς  (1864), K c d v -  

μ ν ιο ς  (1895) και Χ ιώ τ η ς  (1798).
4) Ό νο μ α  που δηλώνει καταγωγή από την Κρήτη: Κ ρ η τ ικ ό ς  (1810).
5) Ό νο μ α  σχετικό με το Ιόνιο: Τ ζ ιρ ιγώ τ η ς  (1814).

Στα ανωτέρω δεδομένα παρατηρείται ότι ένα μέρος από τα ονόματα 
του είδους αφορά σε μνείες μεταγενέστερες του 1821, χωρίς, εν τούτοις, το 
στοιχείο αυτό να δηλώνει οπωσδήποτε τη χρονική στιγμή σχηματισμού του* 
ούτε, απολύτως, τον συγκεκριμένο τόπο καταγωγής/προέλευσης. Πάντως, 
στο επόμενο κεφάλαιο διερευνώνται, κατ’ αρχάς, οι πληθυσμιακές εισρο
ές που σχετίζονται με τα γεγονότα της Επανάστασης.

34. Ioj. Μελάς, ό.π., σ. 110-119. Ανάλογες περιπτιόσεις εγκατάστασης Μανιατών, και 
άλλιυν Π ελοπον νησιών, εντοπίζονται και στη γειτονική Σάμο: Κ. Κόμης, Ιστοριχοδημογρα- 

φικά, σ. 116.
35. Εδώ  στο κείμενο II, υποσημ. 19.
36. Ιω. Μελάς, ό.π., σ. 158, 272-281. Ως προς τις ονοματικές κατηγορίες που ακολου

θούνται εν προκειμένιυ: εδώ  στο κείμενο II, υποσημ. 20.
37. Κ. Κόμης, Πληθυσμός και οικισμοί της Μ άνης, σ. 100,152,154-157,169,276,283-284, 

298.
38. Ελευθέριος Ε. Κουβαράς, Ευρετήριο και χάρτης των αρχαίων πόλεων της δυτικής 

Μ ικρασίας, Αθήνα 1991, σ. 106.
39. Α. Τσελίκας, ό.π., σ. 51.

ΐ#
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2. Η  ό ι α σ π ο ρ ά  τ ο υ  1 9 ο υ  α ιώ ν α :  ό ρ ο ι  κ α ι  ό ρ ια  τ η ς  π λ η θ υ σ μ ια κ ή ς  

ε κ ρ ο ή ς

Η συμμετοχή της Ικαρίας στην Επανάσταση είχε στην ουσία ως αφετη
ρία το 1822, οπότε ένα ολιγάριθμο εκστρατευτικό σώμα, αποτελούμενο 
από 30 άτομα, έλαβε μέρος, έστω με καθυστέρηση, στην εκστρατεία των 
Σαμιωτιυν εναντίον της Χίου40. Τα αιματηρά γεγονότα, τα οποία ακολού
θησαν είναι, βέβαια, γνωστά41. Εν τούτοις, οφείλουμε να σημειώσουμε εδώ 
ότι «χίλιοι περίπου» από τους Χ ιοπες πρόσφυγες κατέφυγαν στην Ικαρία, 
όπου και εγκαταστάθηκαν42 43. Στη συνέχεια, ακολούθησαν και άλλοι «πά- 
ροικοι», προερχόμενοι κυρίως από τις ακτές της Μ ικρός Ασίας αλλά και 
πειρατές, οι οποίοι κατά βάσιν εγκαταστάθηκαν στο νότιο τμήμα του νησι
ού (Κ ά τ ω  Σ π ό ό α ) Α\  Πάντως, σύντομα δημιουργήθηκαν τριβές ανάμεσα 
στον αυτόχθονο πληθυσμό και τους επήλυδες, με κορύφωση την αποπομπή 
των τελευταίων, τουλάχιστον από τη συγκεκριμένη περιοχή44. Ε ίναι μάλι
στα χαρακτηριστικό πιυς εκδόθηκε σχετικό ψήφισμα, με σαφείς απειλές 
προς όσους από τους κατοίκους είχαν πρόθεση να φιλοξενήσουν στο εξής 
«παροίκους»45:

1827 γεναρίου 29
τή σήμερον έσινφόνισαν δλον τό χορίον ή κατοσποδάνι άπεδό καί 

στο έξις οπιος ήθελεν νά βάνη ξένον άνθρωπον εις τό σπήτι του να πε- 
δεβεται από τούς έπιλήπους τον χορίον και νά κέουν καί τό σπίτι εκεί
νο οπού ήθελε βάλη ξένο μαισα καί νά είναι άκριτον έν παντικριτηρίο 
καί διά τό βέβεον τις άλιθίας εγινε τό παρόν ενώπιον τον κάτοθι γε- 
γραμμένον.

Γεόργιος ιερεύς Ρόδιος επίτροπος του Α γίου  Σάμου, Βασίλης Πε- 
τζάκος, Ά λεξαντρ ίς Πετζάκος, Κωσταντής Πετσάκος, Σταμάτης 
Πετζάκος, Γεώργιος Κράτζας, Ίω . Τζαρναδάκης, Ξένος Γλαρός, Ζαχα
ρίας Λιγηζάκης, Θεόδωρος Μωραΐτης, Ίω . Παμφίλης, Σταυρινός Λυγί- 
ζος, Κωνσταντής Γλαρός, Γεώργις Λακιός, Λέος Κανίνης.

40. Ioj. Μελάς, ό.π., σ. 171· ο ίδιος, «Η Ικαρία του Αιγαίου», Πρακτικά, ό.π., σ. 109.
41. Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 248, 281-294, όπου και εκτενής σχετική βιβλιο

γραφία.
42. Ιοχ Μελάς, Ιστορία, σ. 157* ο ίδιος, Η Ικαρία, σ. 109.
43. Ιω. Μελάς, Ιστορία, σ. 157.
44. Λντ., σ. 157-158. Πβ. εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 215-216.
45. Ιω. Μελάς, Ιστορία, σ. 158.
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Κ αί δλη ή έπίληπι μικρί κα ι μεγάλη.

Εν συνεχεία, το 1828, το νησί εντάχθηκε στην Έ κτακτη Επιτροπεία 
Ανατολικών Σποράδοτν (Σάμος, Κάλυμνος, Λε'ρος, Πάτμος και Ικαρία)46. 
Ωστόσο, με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (3/2/1830), η Ικαρία, όπως και 
άλλα γειτονικά νησιά, ετέθη τελικώς εκτός ορίων του νεοπαγούς κράτους47 48 49. 
Ακολούθησε η παραχώρηση προνομίων, εκ μέρους της Οθωμανικής αυτο
κρατορίας, αν και δεν έλλειψαν οι παλινωδίες, ιδιαιτέρως μετά την επέμ
βαση του οθωμανικού στόλου, το 18694Κ. Πάντως, από την καποδιστριακή 
περ ίοδο  οι Ικαριώτες είχαν ήδη επεκτείνει την ακτίνα εμπορικής δράσης, 
μεταφέροντας ξυλεία και ξυλάνθρακες σε Ανατολή και Δύση (Τσεσμέ, 
Σμύρνη, Α λεξάνδρεια, Σύρο κ.ά.)4\

Στη δ ιάρκεια  αυτής της περιόδου, έως το 1912, η οικονομία εξελίχθηκε, 
βέβαια, στο πλαίσιο των αγροκτηνοτροφικιόν δομιόν του παρελθόντος, κα
θώς περ ιγράφ ετα ι με σαφήνεια στο Η μ ε ρ ο λ ό γ ιο υ  της Ν ο μ α ρ χ ία ς  Α ρ χ ιπ ε 

λ ά γ ο υ ς  (sa ln a m e ), του έτους 1885: «...παράγει [η Ικαρία] έλαίας, άμύγδα- 
λα, ροδάκινα, δπ ια , κάρυα, σύκα, σίτον, κριθήν, πατάτας και κρόμμυα. 
Οί κάτοικοι είναι ώς επί τό πλειστον άνθρακεΐς και γεωργοί. Κατα- 
σκευάζουσι πλοία  καί λέμβους χωρητικότητος 150-300 κοίλων. Ή  νήσος 
εχει περίπου 12.000 αίγας, 1.500 πρόβατα, 400 βόας, 500 χοίρους, 20 
ήμιόνους καί 100 όνους...»50. Παραλλήλως, εντάθηκαν οι μεταναστευτικές

46. Αντ., σ. 159.
47. Αντ., σ. 172-173. Πβ. εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 246.
48. Ιπποκράτης Κλ. Φραγκόπουλος, Ιστορία της Κάλυμνον, Αθήνα 1995, σ. 78, 99 κ.ε.* Γ. 

Κουκουλης, «Το φιρμάνι της Τετρανήσου και η επέκτασή του σ’ όλες τις Νότιες Σποράδες», 
Καλυμνιακά Χρονικά, τόμ. 5 (1985), κυρίως σ. 148-156* ο ίδιος, «Μια δεύτερη μετάφραση 
του φιρμανίου για τα προνόμια της Τετρανήσου», αντ., σ. 170-177* ο ίδιος, «Η συμβολή της 
Κάλυμνου στους αγώνες για τα προνόμια», αντ., τόμ. 4 (1984), σ. 29* Ε. Πρωτοψάλτης, «Η 
τύχη τιυν Νοτίων Σποράδιυν κατά την Επανάστασιν και μετ’ αυτήν», Καρπαθιακαί Μελέται, 
τόμ. 2 (1981), σ. 306-307* Αλέκα Πορή-Τσοΰμου, «Η Ικαρία από το 1830 έως το 1912», Ικα- 
ριακά, έτος 35ο, περ. Γ ',  τχ. 34 (90), Δεκ. 1993, σ. 108* Κώστας Σακελλαρίδης, «Η απορία 
τιυν προνομίων των Νοτίων Σποράδων», Νισνριακά, τόμ. 3 (1969), σ. 17-21, 24-25* Κυρ. Χα- 
τζηδάκης, «Η Κάλυμνος στα τέλη της Τουρκοκρατίας», Καλυμνιακά Χρονικά, τόμ. 8 (1989), 
σ. 61 κ.ε.* Ιω. Μελάς, ό.π., σ. 179 κ.ε. Πβ. εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 249-250.

49. Ιω. Μελάς, ό.π., σ. 195.
50. Ημερολόγιον της Νομαρχίας Αρχιπελάγους (salname) τον έτους 1302 (=  1885), σ. 

117.
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κινήσεις, επί τη βάσει, εξυπακούεται, της επαγγελματικής εξειδίκευσης: οι 
άνδρες συνήθιζαν να μετακινούνται προς ανατολάς, ασχολούμενοι με την 
παρασκευή ξυλανθράκων ή με άλλες εποχιακές εργασίες, επιστρέφοντας 
με το προϊόν του μόχθου τουν αλλά και με τα αναγκαία γ ια  την επιβίωση σι
τηρά* οι νεαρές γυναίκες, από την πλευρά τους, εργάζονταν ως οικιακές 
βοηθοί στη Χίο, στη Σμύρνη ή αλλαχού '1.

Από το τέλος του ακυνα και τις αρχές του επομένου, δύο κυρίως πα ρά 
γοντες συνέβαλαν τα μέγιστα στην υπερπόντια  μετανάστευση: α) η φυλλο- 
ξήρα, η οποία προξένησε εκτεταμένες καταστροφές στους αμπελοινες'2* β) 
οι περιορισμοί για  την καλλιέργεια του καπνού, ο οποίος θα μπορούσε να 
υποκαταστήσει τις πληγείσες αμπελοφυτείες (κατ’ αναλογία με τα συμβε- 
βηκότα στη Σάμο)51 52 53. Εν τούτοις, αναφορικώς με τον δεύτερο παράγοντα, 
ορισμένοι Ικαριώτες, προχώρησαν στην καπνοκαλλιέργεια, παρά το οθω 
μανικό μονοποίλιο54. Κάποιοι άλλοι, όμως, προσαρμόσθηκαν στα δεδομέ
να* παρατίθεται σχετικό απόσπασμα από επιστολή των προκρίτων Μ εσα
ριάς, «Προς τον έξοχώτατον Νομάρχην Αιγαίου» (18/7/1908): «...Την 
άπερίγραπτον ημών π ίστιν καί άφοσίωσιν, εύπείθειαν καί υποταγήν, ήν 
μέχρι τοΰδε έδείξαμεν προς τον Σ: Αύτοκρατορικόν Νόμον άποδεικνύο- 
μεν έτι μάλλον διά τής ρητής ταύτης καί κατηγορηματικής ταύτης δη- 
λώσεως ότι ημείς ουδέποτε έγενόμεθα καλλιεργηταί καπνοφυτείας παρά 
τούς Σεπτούς Νόμους τής Σεβ. ημών Αύτοκρατορίας ...»55. Το ζεύγος των 
ανοπέρω προβλημάτων, καθώς αναφέρθηκε ήδη, συνέβαλε σε μία άξια 
μνείας πληθυσμιακή εκροή, με κατεύθυνση την Αμερική αλλά και την Α ί
γυπτο* ας σημειωθεί εδ(ό ότι από το 1905 συγκροτήθηκε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής η «Ικαριακή Αδελφότης», ενώ στην Αίγυπτο χρο
νολογείται τουλάχιστον στο 191056. Κατά συνέπεια, παρουσιάζει κάποιο

51. Ico. Μελάς, Ιστορία, ο. 191-192· ο ίδιος, Η Ικαρία, σ. 110. Για τη μετανάστευση αυ
τού του τύπου: Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαι
δευτικών μηχανισμών στην ΕΙΧάδα (1830-1922), Αθήνα 1977, σ. 100, 124-126. Πβ. εδώ στο 
κείμενο III, υποσημ. 94.

52. Ioj. Μελάς, Ιστορία, σ. 207, 214.
53. Αντ., σ. 198, 206-209* Ιω. Μελάς, Η Ικαρία, σ. 110-111. Για την περίπτωση της Σά

μου: Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 272-274.
54. Ιω. Μελάς, Ιστορία, σ. 221.
55. ΕΝΣ, ΑΜΣΑ, ε'γγρ. 232.
56. Σία Αναγνοστοπούλου, Μικρά Ασία, 19ος αι. -1919. Οι ε)Χηνορθόδοξες κοινότητες. 

Από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο ελληνικό Έθνος, Αθήνα 1997, σ. 614* Νίκος Ε. Μηλιώρης, Τα
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ενδιαφέρον να  στραφούμε, εν συνεχεία, σε διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με 
το δημογραφικό κεφάλαιο του νησιού.

Π ίν . 13. Π λ η θ υ σ μ ό ς  Ι κ α ρ ία ς  (1 8 2 1 -1 9 1 3 )

Έ τος Αριθ.
ψυχών Άλλα στοιχεία - Παρατηρήσεις

182Γ 

1828!*

2.000

3.110 Αναλυτικά στοιχεία:

Ψυχομετρία
Άνδρες Γυναίκες Αυτό

χθονε;
Πάροικοι •Ιερείς Καλό*

γηροι
Καλό*
γραΐαι

ΣΥΝΟΛΟ

1.650 1.460 2.992 118 47 5 3 3110

ΟΙκοδομετρία
ΟΙκιαι Μύλοι Ένορϊαι Έξωκλήσια Δημόσια οίκοδομήμακι Όλότης οικοδομών
636 2 23 145 2 [808]

Μία άλλη επίσης αναλυτική, αλλά μεταγενέστερη, εκδοχή της ίδιας απο- 
γραφής:

Πόλεις ΟΙκίαι
Ιδιόκτητοι

"Ανδρες Γυναίκες Τό δλον 
τών 

άτόμων

Έχοντες
ιδιόκτητα

Καλλιεργη
μένη Γή ξε

ρική Ίδ

‘Αμπελώνες
κατά

στρέμματα
1. Ικαρία
2. Μεσαρία

636 1.655 1.463 3.118 341
139

946
214

676 
184 f

[Σύνολο] 636 1.655 1.463 3.118 480 1.140 [αντί 
του ορθού 

1.160]

860 Τ

Αον. Καθ’ δλην τήν Νήσον Ικαρίαν εύρίσκονται πάροικοι 118.
Βον. Είς τήν αυτήν Νήσον εύρίσκονται μύλοι 2, δημόσια οικοδομήματα 2.

[Σχετικιός με τη δεύτερη εκδοχή: Αρχείον Ιωάνναν Καποόίστρια, έκδ. 
Εταιρείας Κερκυραΐκιόν Σπουδεύν, τόμ. Η *, Συναγωγή κειμένων - Εισα
γωγή - Σχόλια Κ. Κωστής. Κέρκυρα 1987, σ. 327-328 (πβ. Ελ. Μπελιά, 
«Στατιστικά του ελληνικού κράτους κατά το 1830», Μνημοσύνη, τόμ. 7, εν 
Αθήναις 1978-1979, σ. 314-315)]. Πάντως, ο Μελάς γνωρίζει την πρώτη 
εκδοχή, εφόσον κάνει λόγο για 3.110 (αντί 3.118) κατοίκους (Ιστορία, 
τόμ. 2, Αθήναι 1957, σ. 307).

Βουρλά της Μιχράς Ασίας, Αθήναι 1955, σ. 92* ο ίδιος, Μικρασιατικές επιφυλλίδες, Αθήνα 
1974, σ. 60* Ιιυ. Μελάς, Ιστορία, σ. 207, 209, 214, 293-298* ο ίδιος, Η Ικαρία, σ. 110.

57. ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, Διοικ. Επ., φάκ. 95, Κατάλογος των Τμημάτων των 
Νήσων τοϋ Αιγαίου Πελάγους.

58. ΓΒ, Αρχ. Μουσουρου, φάκ. XVII, έγγρ. 229α, φ. εν-στΓ.
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185459 60 61 62 63

1876*0

1885Μ

1890',:

1905Λ?

7.500

8.000

12.800

10.000

13.495

«...αΐ δέ οίκίαι μόνον 900, διότι συνεχέστατα τρεις οίκογένειαι, ό πατήρ 
και δύο νενυμφευμένοι αυτού υίοί κατοικοΰσιν έν τή αυτή οίκίςχ [...] 
τό μέγιστον χωρίον είναι ή Μεσαρία συγκείμενον έκ 200 οικιών καί 
κείμενον κατά τό μέσον τής νήσου έπί τού όρους [...] κατά τό νοτ-άνα- 
τολικόν τής νήσου υπάρχει όρμος καί παρ’ αύτψ χωρίον ως 20 οίκιών 
"Αγιος Κύρικος...».

Επίσης: «...έργαστήρια 21, μονάς 3, σχολεία 12, λωβοκομεΐα 4...». Εντύ- 
πιοση και σκεπτικισμό προκαλεί η αναφορά σε λωβοκομεΐα.

«...On ne croit pas qu’il y ait dans toute Pile et ses dependances [οι Φούρ
νοι;] plus de 10.000 habitants, qui sont presque tous Grecs - orthodoxes et 
se disent de sang imperial (Porphyrogenetes)...».

Παρατίθενται αναλυτικούς τα δημογραφικά στοιχεία που παρουσιάζουν 
εδώ ενδιαφέρον (οι ονομασίες των οικισμιόν παρέχονται σε μία βελτιω
μένη μορφή):

Όνομα Πόλεως "Ελληνες Τούρκοι Έκκλησίαι 'Ιερείς ’Ορθόδοξοι-’Απαίδευτοι
η Χωρίου

"Αγιος Κήρυκος 1.200 25 1 1
Παναγία 600 — 1 1
Κουντουμάς 450 — 1 1
Γλαρέδες 450 — 1 1
"Αγιος Παντελεήμων 400 — 1 1
Μαυράτον 110 — 1 1
Μαυρικάτον 180 — 1 1
'Οξέα 150 — 1 1
Καταφυγών 650 — 1 2
Περδίκων 750 — 1 1
Ξυλοσύρτης 450 — 1 1
Χρυσόστομος 700 — 1 2
Καραβόσταμον 500 — 1 2

59. Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 373-375.
60. Αριστ. Σταυρίδης, Εγχειρίδιου πολιτικής, φυσικής και εμπορικής γεωγραφίας τον 

Οθωμανικού κράτους εκ διαφόρων νεωτάτων ευρωπαϊκών συγγραμμάτων, εν Κυδο^νίαις 
1876, ανατΰπ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη 1996, 
σ. 89.

61. Ημερολόγιον, ό.π., σ. 117.
62. V. Cuinet, ό.π., σ. 443.
63. Ξενοφάνης, Σύγγραμμα περιοδικόν του Συλλόγου των Μικρασιατών «Ανατολή», τόμ. 

2, τχ. 8, εν Αθήναις Μάιος 1905, σ. 380-383.



288 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ

1913' 14.764

Χωριούδια 350 — 3 1
Εΰδηλος (α) 700 — 1 2
Άρέθουσα 350 — 1 ι
Άκαμάτρα 450 — 1 2
Δρούτσουλας 120 — 1 1
Πλατάνι 120 — 1 1
Δάφνη 300 — 1 1
Κοσοίκια 150 — 1 1
Πετροπούλιον 120 — 1 1
Μαγγανίτης 250 — 1 1
Πλαγιά 100 — 1 1
Χωριά 200 — 1 1
'Ράχαι (β) 1.500 — 3 3
Μάραθον 200 — 1 1
Φραντάτον 350 — 1 1
Στάβλος 300 — 1 1
Λαψαχάδες 250 — 1 1
Κουνιάδοι 100 — 1 2
Προεσπέρα 50 — 1 —

Βρακάδες 150 — 1 1
Λαγκάδα 150 — 1 1
Άμάλον 150 — 1 —

Κάλαμος 120 — 1 1
Τραπάλον 50 — — —

Πέζιον 100 — 1 —

Καρκινάγριον (γ) 200 — 1 1

(α) Τά μέχρι τής Εύδήλου χωρία άπαρτίζουσι τό τμήμα Φαναριού, δαπανώσι όέ διά τήν 
έκπαίδευσιν έν δλω γρ. 45.000.
(β) Τά άπό του χωρίου Άραθούσης [= Άρεθούσης] μέχρι των Χωριών χωρία άπαρτί- 
ζουσι τό τμήμα Μεσαραίας, δαπανώσι όέ διά τήν έκπαίδευσιν έν δλω γρ. 35.000. 
(γ)Τά όέ άπό Ταχών μέχρι Κιρχιναγρίου (= Καρκιναγρίου] άπαρτίζουσι τό τμήμα 
Ταχών καί δαπανώσι διά τήν έκπαίδευσιν γρ. 15.000.

Στην απογραφή περιλαμβάνονται και τα νησιά Φούρνοι: με 1.000 Έλλη
νες, 1 εκκλησία και 2 ιερείς. Για συγκριτικούς λόγους επισημαίνεται ότι 
το 1920 διε'θεταν 1.006 και το 1928 1.130 κατοίκους (ΚΕΔΚΕ, ό.π., σ. 30- 
31* Σαμιακόν Ημερολόγιον 1953, σ. 141).

Αναλυτικά στοιχεία: 7.587 άρρενες και 7.177 θήλεις. Ο St^phanopoli πα
ραθέτει το συνολικό μέγεθος 14.760, αντί του ορθού 14.764 (Jean 
St£phanopoli, Les lies cle I’Egee. Leurs privileges. Avec documents el notes 
statistiques, Αθήνα 1912, σ. 147).

64. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διευθυνσις Στατιστικής, Απαριθμησις των κατοί
κων των νέων επαρχιών τον έτους 1913, εν Αθήναις 1915, σ. 93* Μιχ. Χουλιαράκης, Γεω
γραφική, Διοικητική και Πληθνσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1971, τόμ. Β ',  Αθήναι 
1975, σ. 110.
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Χωρίς αμφιβολία, οι ανωτέρω πληθυσμιακές διακυμάνσεις συνδέονται, 
έστω εν μέρει, με τον βαθμό αξιοπιστίας των διαθεσίμων μεγεθών. Εν τού- 
τοις, σε γενικές γραμμές δηλοποιούνται συγκεκριμένες τάσεις, εν πολλοίς 
αναμενόμενες. Κατ’ αρχάς, η σύγκριση του μεγέθους για  το 1821 με το 
αντίστοιχο του 1913 οδηγεί σε ιδιαιτέρως υψηλούς δείκτες: συνολική αύ
ξηση κατά 638,2% με ετήσιο ρυθμό 22% ο 65. Π αρ’ όλα ταύτα, η αύξηση αυ
τή εντοπίζεται κυρίως στο διάστημα έως το 1885, με αντίστοιχα ποσοστά 
540% και 29,4%ο. Το εν λόγω στοιχείο ερμηνεύεται, τουλάχιστον μερικώς, 
από το ενδεχόμενο έλευσης μεγάλου αριθμού επήλυδων στο νησί, αν και 
δεν πιστοποιείται κάτι τέτοιο από τα διαθέσιμα τεκμήρια* με εξαίρεση, βέ
βαια, το ονοματικό υλικό, το οποίο περιγράφει ως πιθανό τον συγκεκριμέ
νο παράγοντα66. Για τη συνέχεια, υπολογίζονται σαφώς μικρότερες μετα
βολές: 15,3% και 5%ο στο διάστημα 1885-1913* ακόμη μικρότερες, 5,4% 
και 2,5%ο, ειδικώς στο υποδιάστημα 1885-1905. Προφανώς, τα τελευταία 
δεδομένα σχετίζονται με το αξιοσημείωτο μεταναστευτικό ρεύμα της επο
χής67· -

Συνεχίζουμε με την κατανομή του πληθυσμού στον χώρο. Με βάση τα 
δεδομένα του 1905, το μεγαλύτερο μέγεθος εντοπίζεται στις Ράχες (σημ. 
Χριστός Ραχών), κατοικούμενες από 1.500 ψυχές ή ποσοστό 11,11% επί 
του συνόλου. Μ ικρότερος εμφανίζεται ο Άγιος Κήρυκος, 1.200 και 8,89% 
αντιστοίχως. Ε ίναι αξιοσημείωτο πως ο Εύδηλος διαθέτει σχετικούς αμελη
τέο πληθυσμό, 700 και 5,19%. Προκειμένου να διαπισαυσουμε τις μεταβο
λές που ακολούθησαν, παραθέτουμε τα μεγέθη του 1991, για  τους ίδιους ο ι
κισμούς68: Χριστός Ραχών 342 (το 4,5%), Άγιος Κήρυκος 1.797 (το 23,8%)

65. Η ετήσια μεταβολή υπολογίζεται με βάση τον τύπο = Ρ0 * (1 -Hr)k [βλ. εδώ στο κεί
μενο III, υποσημ. 70].

66. Βλ. ανωτ. υποσημ. 36.
67. Βλ. ανωτ. υποσημ. 56. Γενικούς για την εξωτερική μετανάστευση των κατοίκων του 

Αρχιπελάγους: Emile Kolodny, La population des lies de la Grece. Essai de Geographic 
insulaire en Meditenanee Orientate, τόμ. 2, Aix-en-Provence 1974, σ. 569-609. Βλε'πε επίσης: 
K. Τσουκαλάς, ό.π., σ. 147-159· Ι.Κ. Χασιοπης, Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής 
όιασποράς, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 77-112* εδώ Αντί Εισαγωγής, υποσημ. 258-276.

68. ΕΣΥΕ, Πραγματικός πληθυσμός της Ελ)Λδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρτίου 
1991. Κατά νομούς, επαρχίες, δήμους, κοινότητες και οικισμούς (κυρώθηκε με την 24197/Γ' 
3812124-11-1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών), Αθή
να 1994, σ. 204-205’ ΕΣΥΕ,/1 εξικό των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος. Κα
ταρτίστηκε με βάση την απογραφή της 17ης Μαρτίου 1991, Αθήνα 1995, σ.·194, 240, 364.
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και Εύδηλος 438 (το 5,8%)· Η εξέλιξη στους δύο πρώτους οικισμούς περι
γράφ ει ευκρινώς τη μετατόπιση του κέντρου βάρους, από την ενδοχώρα 
στην παραλιακή ζώνη. Η  υπό ανάπτυξη τουριστική οικονομία θα προκαλέ- 
σει, κατά τα φαινόμενα, θεαματικότερες διαφοροποιήσεις στο μέλλον* 
ακόμη κα ι στην περίπτιοση του Ευδήλου, έστω μικρότερης εμβέλειας.

Σε ορισμένες περιπτιυσεις έχουμε τη δυνατότητα περαιτέρω  διερευνή- 
σειον. Κατ’ αρχήν, το 1828 κατεγράφησαν 118 πάροικοι, απόδειξη της ορι
στικής εγκατάστασης ορισμένων από τους επήλυδες, οι οποίοι εισέρρευ- 
σαν στο νησί με τα γεγονότα  του 182Γ9. Ατυχιός, πάντως, δεν παρέχονται 
μεγέθη σχετικά με την κατά φύλο σύνθεση της συγκεκριμένης ομάδας. 
Αντιθέτους, παρατίθεντα ι ανάλογα στοιχεία για  τους αυτόχθονες: σε αμςρό- 
τερες τις εκδοχές του τεκμηρίου δεσπόζουν αριθμητικώς οι άρρενες, κατά 
13% (1.650 έναντι 1.460 γυναικών και 1.655 έναντι 1.463 αντιστοίχως). 
Α ξίζει να  σημειώσουμε ότι την ίδια  μαθηματική σχέση εντοπίζουμε επίσης 
στην απογραφή του 1913, αν και σε μικρότερη κλίμακα (7.587 έναντι 
7.177). Προφανούς, το ικαριώτικο παράδειγμα αποκλίνει από άλλα αντί
στοιχα του Α ρχιπελάγους, συγκλίνοντας, αντιθέτως, προς αυτά της ενδο- 
χώ ρας7".

Μ ετατοπιζόμαστε στο μέσο εύρος των νοικοκυριού. Κατ’ αρχάς, γ ια  το 
1828: 4,70 μέλη/νοικ. (2.992: 636) στην πρώτη εκδοχή του τεκμηρίου και 
4,90 μέλη/νοικ. (3.118:636) στη δεύτερη. Ακόμη, από τα δεδομένατου 1854 
προκύπτει αναλογία  8,33 μελών/οικία (7.500:900)* εάν, όμως, ληφθεί υπό
ψη η συγκατοίκηση νοικοκυριών, για  την οποία κάνει λόγο ο Ραγκαβής, 
ακυρώνονται οι αρχικές εντυπώσεις (υπ’ όψιν: 7.500:1.800 = 4,17 έως 
7.500:2.700 =  2,77). Κατά συνέπεια, σε πυρηνικό επίπεδο, το μέγεθος των 
ικαριώτικων νοικοκυριών φαίνεται ότι συγκλίνει προς τα γενικώς ισχύοντα 
στον ελληνικό χώ ρο69 70 71.

Τέλος, στα δεδομένα του 1905 συγκαταλέγονται οι τούρκοι κάτοικοι: 
μόλις 25 άτομα, εγκαταστημένα στον Άγιο Κήρυκο. Ας επισημάνουμε ότι 
αναλόγως ισχνή παρουσία  διέθεταν επίσης στη γειτονική Σάμο72.

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να συνεχίσουμε με μία άλλου τύ
που διερεύνηση, συναφή, όμως, με τα ανωτέρω. Στόχος μας είναι η άντλη

69. Βλ. ανωτ. υποσημ. 42*45.
70. Βλ. εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 94-95 και στο κείμενο III, υποσημ. 74.
71. Βλ. εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 94-95.
72. Κ. Κόμης, Ιστοριχοδημογραφιχά, σ. 248.
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ση κάποιων διαπιστώσεων, έως κάποιο βαθμό και γενικιον συμπερασμά
των, αναφορικούς με την ικαριώτικη διασπορά στα εδάφη του νεοελληνικού 
κράτους. Κατ’ αρχάς, στρεφόμαστε στην Ερμούπολη, με την οποία, ως γνω
στόν, το νησί διατηρούσε οικονομικές ανταλλαγές73. Στα ήδη αναφερθέντα 
σχετικώς, θα προσθέταμε την πληροφορία ότι κατά το διάστημα 23 Δεκεμ
βρίου 1829 - 18 Ιανουάριου 1830 κατέπλευσαν στην Ερμούπολη δεκαέξι 
ικαριώτικα πλοιάρια, κομίζοντας ξυλάνθρακες και (στη μία εκ των περι- 
πτοισεοιν) κρασί* ατυχώς, δεν παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία επί του θέ
ματος74. Από μία άλλη πηγή, μεταγενέστερη, αντλούμε λεπτομερείς πληρο
φορίες, ειδικώς για  τον Ιούλιο του 183475:
— Την 3η Ιουλίου, κατάπλους στην Ερμούπολη ενός τ σ ε ρ ν ικ ίο υ  (μικρό 

ιστιοφόρο)76, χωρητικότητας 6V94 τόννων, με προέλευση την Ικαρία και 
σημαία «Γραικοθωμανική»* φορτίο ξυλάνθρακες και πλοίαρχος ο Κ ω ν 

σ τ α ν τ ίν ο ς  Α ά μ α λ ο ς .

— Την 5η του ίδιου μηνός, απόπλους του προηγουμένου με προορισμό την 
Ικαρία και φορτίο, και πάλι, ξυλάνθρακες (στοιχείο που επιδέχεται διά
φορες ερμηνείες, εκτός εάν πρόκειται για  σφάλμα της πηγής).

— Την 19η του μηνός, απόπλους της σ α κ ο λ έ β α ς  (μσν. σ α κ ο λ α ίβ α , μικρό 
ιστιοφόρο)77 « Ά γιο ς  Μ ιλιάνος», χωρητικότητας 32/94 τόννων, με προο
ρισμό την Ικαρία και σημαία «Γραικοθωμανική»* φορτίο δύο βαρέλια 
με πυρίτιδα και πλοίαρχος ο Π α ν α γ ιώ τ η ς  Κ α κ ο ύ ζ η ς .

— Την 29η του μηνός, κατάπλους της σακολέβας «Χελιδών», χωρητικότη
τας 4 τόννοιν, με προέλευση την Ικαρία και σημαία «Γραικοθωμανική»* 
φορτίο ξυλάνθρακες και πλοίαρχος ο Ν ικ ό λ α ο ς  Χ λ ίτ α ς .

— Επιστροφή του τελευταίου, χωρίς φορτίο, στις 30 του μηνός.
Θα πρέπει να  σημεκυσουμε πως στα ανωτέρω ανιχνεύονται, και πάλι, οι 

εξαγωγές ξυλανθράκοτν, το κυριότερο εξαγώγιμο προϊόν του νησιού. Πα-

73. Βλ. ανωτ. υποσημ. 49.
74. ΓΕΕ, έτος Ε ' (1830), αριθ. 9, σ. 36* Ιω. Μελάς, Ιστορία, τάμ. 2, Αθήναι 1957, σ. 163. 

Η αναφορά της πηγής έχει ως εξής: «Αιμήν Σύρας. Κατάπλοι έμπορικών πλοίων άπό τής 
23 Δεκεμβρίου μέχρι τής 18 Ιανουάριου [...] Έξ Ικαρίας 15 πλοιάρια μέ άνθρακας καί 
έν μέ οίνον».

75. ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, φάκ. 294, έγγί>· 142, Άντίγραφον έκ τοϋ Βιβλίου των 
Κατάπλων καί :Απόπλων τοϋ λιμένος Σύρας τοϋ μηνός ’Ιουλίου 1834.

76. Δικ. Βαγιακάκος, Συμβολή εις την μελέτην το)ν ναυτικών εμπορικών και οικονομικών 
όρων του ελληνικού χώρου (16ος-19ος αι.). Γλωσσικόν σχεδίασμα, Αθήναι 1990, σ. 95.

ΊΊ.Αυτ., σ. 94.
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ραλλήλως, διαπιστώ νεται η προμήθεια βιομηχανικών προϊόντων (όπως η 
πυρίτιδα) από την Ερμούπολη. Το θέμα είναι κατά πόσον οι εν λόγω οικο
νομικές ανταλλαγές οδήγησαν σε εγκατάσταση Ικαριωτών στην Ερμουπο
λη. Έ τσ ι, γ ια  τη συνέχεια, εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στα δημοτολόγια 
της Ερμούπολης, γνωστού όντος, πάντως, ότι στην εν λόγου πηγή περικλεί
εται μόνο ένα τμήμα της συνολικής εγκατάστασης78· εν συνεχεία, παρατί
θεται το αποτέλεσμα της αποδελτίώσης.

Π ίν . Ί 4 . Ι κ α ρ ιώ τ ε ς  ε γ κ α τ α σ τ η μ ε ν ο ι  σ τη ν  Ε ρ μ ο υ π ο λ η  (1 8 2 1 -1 9 1 3 )

Αυξων
αριθμός

Ονοματεπιυνυμο Ηλικία Επάγγελμα Οικογε
νειακή κα
τάσταση

Έ τος
εγκατά
στασης

Ημερομηνία 
εγγραφής - 

Ορκωμοσίας

1 Δανιήλ Σ. Κυργια- 
κουδάκης

28 Ιεροδιάκονος Αγαμος 1865 8/8/1867

2 Αντώνιος Ζ. Λακα- 
δάκης

25 Βυρσοδέψης Αγαμος 1836 —

3 Γ εώργιος Σταμ. 
Λομβαρδός

28 Ελληνοδιδά
σκαλος

Αγαμος ** 27/12/1891

4 Γεώργ. Σταμ. Σκυ- 
ριανός

32 Ναυτικός Αγαμος 13/8/1883

5 Βασίλειος Ν. Συρια
νός (Τσερεμέγκας)

25 Ναυτικός Αγαμος 24/4/1904

6 Ιωάννης Σταυρ. 
Τσαρνάς

31 Ναυτικός Έ γγαμο; 20/10/1897

Κ ατ’ αρχήν, διαπιστώνεται πως η ικαριώτικη κοινότητα της Ερμούπο
λης, τουλάχιστον με βάση τα δημοτολόγια, υπήρξε ισχνή. Επίσης, παρά το 
γεγονός ότι το έτος εγκατάστασης μνημονεύεται μόνο σε δύο περιπτώσεις, 
φαίνεται πως η κοινότητα σχηματίσθηκε μετά το 1830, ανεξαρτήτως των 
γεγονότω ν του 1821. Α πό την άλλη πλευρά, η επαγγελματική σύνθεση των 
επήλυδων δεν επ ιτρέπει συσχετισμούς ανάμεσα στην εγκατάσταση και τις 
οικονομικές ανταλλαγές Ερμούπολης-Ικαρίας: το ήμισυ των περιπτώσεων 
(3:6) αφ ορά  σε ναυτικούς και το υπόλοιπο σε άλλα επαγγέλματα, ένδειξη, 
εν πολλοίς, μεμονωμένων αφίξεων. Τέλος, η νεαρή σχετικώς ηλικία (25-32 
ετών) και η οικογενειακή κατάσταση (άγαμοι οι πέντε εκ των έξι) περι-

78. Βλ. εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 255 [ΓΑΚ-ΑΝΚ, Δημοτολόγια (μηχανογραφημέ
να)].
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Στοιχείων Γενικού Μητριοου (Δημοτολογίου)]

cS>
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γράφουν μάλλον μετακίνηση οικονομικού τύπου παρά  ό,τι άλλο79 80. Τέλος, 
μία διαφορετική επισήμανση σε σχέση ειδικώς με την πέμπτη κατά σειρά 
περίπτωση: το επιόνυμο Τ σ ε ρ μ έ γ κ α ς  (ή Τ ζ ε ρ μ έ γ κ α ς )  απαντάται από τον 
17ο ήδη ακυνα στην Ικαρία80, επομένως, το χαρακτηριστικό «Συριανός» εί
ναι μεταγενέστερο, στο πλαίσιο μίας πρόσφατης σχέσης του συγκεκριμέ
νου προσιυπου με το νησί ή παρεπόμενο της εγκατάστασής του εκεί81.

Προκειμένου να συμπληρώσουμε την εικόνα, στρεφόμαστε προς τη Μύ
κονο. Εν προκειμένου οι ανταλλαγές της Ικαρίας με την τελευταία ανιχνεύ- 
ονται στο «Βιβλίον περιέχον τήν σύναξιν λιμεναρχίας Μυκώνου», το

79. Βλ. εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 266.
80. Ιω. Μελάς, ό.π., ο. 272.
81. Πβ. Κ. Κόμης, Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας 16ος- 18ος αιώνας, Ιίυάννινα 1999, 

ο. 104-105.
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οποίο καλύπτει το διάστημα Οκτωβρίου 1825 - Μ αρτίου 1826*2. Πάντως, το 
περιεχόμενο του «Βιβλίου» χαρακτηρίζεται από διάφορα κενά, το σημα
ντικότερο των οποίων είναι ότι περιλαμβάνει αποκλειστικούς τους από
πλους (και όχι τους κατάπλους) τιυν πλο ίω ν  έτσι, είναι αδύνατον να διε- 
ρευνηθούν οι εμπορικές εξαγω γές της Ικαρίας προς τη Μύκονο. Εν τέλει, 
από την αποδελτίωση του τεκμηρίου προκύπτουν τα κάτωθι:

— Την 19η Οκτιυβρίου 1825, απόπλους ελληνικής βάρκας, χωρητικότητας 
250 κοιλιόν, με προορισμό την Ικαρία, πλήριομα 4 ναύτες και φορτίο 
«μερικόν Σιτάρι»· «διοικητής» (πλοίαρχος) ο Ε λ ε υ θ έ ρ ιο ς  Ξ η ντά ρ η ζ  
Μ οσχοννήσιος.

— Την ίδια  ημέρα, απόπλους ελληνικού τσ ερ νικ ίον  (μικρό ιστιοφόρο)*3, 
χωρητικότητας 150 κοίλων, με τον αυτό προορισμό, πλήρωμα 4 ναύτες 
κα ι φορτίο «20 κοιλά Σιτάρι»* πλοίαρχος ο Ν ικ. Μ οσχοννήσιος.

— Την 20ή Οκτωβρίου, απόπλους άλλου τσ ερ νικ ίο ν , χιυρητικότητας 200 
κοιλιύν, πλήριυμα 5 ναύτες και άδηλο φορτίο* πλοίαρχος ο Γεώ ργιος  
Π ίσ σ α ς  Χ ίο ς .

— Την ίδια  ημέρα, απόπλους ετέρ ου  τσ ερ ν ικ ίον , με άδηλη χωρητικότητα, 
πλήρωμα 4 ναύτες και φορτίο 4 κοιλά σιτάρι* πλοίαρχος ο Γεώ ργιος Κ ν - 
ρ ια κ ο ϋ  Μ οσχοννήσιος.

— Την 22α του ίδιου μηνός, απόπλους β ά ρ κ α ς , χωρητικότητας 150 κοίλων, 
πλήρωμα 5 και φορτίο 6 κοιλά σιτάρι* πλοίαρχος ο Δημ. Χ ιο ν ά ς

— Την 27η, απόπλους β ά ρ κ α ς , χωρητικότητας 300 κοίλων, πλήρωμα 5 και 
άδηλο φορτίο* πλοίαρχος ο !Α λέξα νδ ρ ο ς  Μ υσ τα κ ονλή ς  Μ νκώ νιος.

— Την 30ή του ιδίου μηνός, απόπλους 3 β α ρ κ ώ ν , χωρητικότητας 300, 200 
κα ι 100 .κοίλων αντιστοίχως και πλήρωμα 5, 4 και 3* φορτίο 10 κοιλά, 
άδηλο και 6 κοιλά σιτάρι αντιστοίχως* πλοίαρχοι οι Ά γγελ ή ς  Ά θ νμ α ρ ί- 
της, Μ α νουή λ  Ά ρ να ο ύ τη ς  και Θ εόδω ρος Τρικαμηνάς.

— Την 2α Νοεμβρίου, απόπλους τρεχαντηριού , χωρητικότητας 100 κοίλων, 
πλήρωμα 4 και άδηλο φορτίο* πλοίαρχος ο Χ ρ ισ το φ ή ς  Σ ονσούρης  
Χ ίο ς .

— Την 6η του ιδίου μηνός, απόπλους β ά ρ κ α ς , χωρητικότητας 150 κοίλων, 
πλήρωμα 4 και φορτίο 10 κοιλά σιτάρι* πλοίαρχος ο Π έτρος Γ. Μ νκώ 
νιος. 82 83

82. Γ Α Κ . χφ . 225, Βιβλίον περιέχον τήν σνναξιν λιμεναρχίας Μ υκώνου.
83. Δ ικ . Βαγιακάκος, ό.ττ., σ. 95.
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— Την 7η του μηνός, απόπλους β ά ρ κ α ς , χωρητικότητας 100 κοίλων, πλή- 
ριυμα 5 και φορτίο 10 κοίλα σιτάρι* πλοίαρχος ο !Α ν τ ώ ν ιο ς  Π α ρ π έρ η ς .

— Την 17η, απόπλους β ά ρ κ α ς  και τ ρ εχ α ν τ η ρ ιο ύ , αμφότερα χωρητικότητας 
150 κοιλιυν, πλήρωμα 5 και 4 αντιστοίχους και φορτίο άδηλο σε αμφότε- 
ρες τις περιπτουσεις* πλοίαρχοι οι Θ εό δ ω ρ ο ς  Σ χ ο ιν ώ τ η ς  Μ ν κ ώ ν ιο ς  και 
Λ ε ό ν τ ιο ς  Π ίσ σα ς.

— Την 18η, απόπλους τ ρ ε χ α ν τ η ρ ιο ύ  και τ σ ερ ν ικ ίο υ , χωρητικότητας 150 και 
200 κοιλιυν αντιστοίχους, πλήρωμα 5 σε αμφότερες τις περιπτώσεις και 
φορτίο 3 και 6 κοιλά σιτάρι* πλοίαρχοι οι Χ ρ ισ τ ό φ ο ρ ο ς  Σ ο υ σ ο ύ ρ η ς  Χ ί ο ς  

και Γ εώ ρ γη ς  Π ίσ σ α ς  Χ ίο ς .

— Την 20ή, απόπλους β ά ρ κ α ς , χωρητικότητας 200 κοίλων, πλήρωμα 6 και 
φορτίο άδηλο* πλοίαρχος ο Ε υ σ τ ρ ά τ ιο ς  Μ ισ ο κ έ φ α λ ο ς  Μ ο σ χο ν ν ή σ ιο ς .

— Την 23η, απόπλους δύο β α ρ κ ώ ν , χωρητικότητας 250 και 150 κοίλων, 
πλήρωμα 5 σε αμφότερες τις περιπτουσεις και φορτίο 20 και 7 κοιλά σι
τάρι αντιστοίχους* πλοίαρχοι οι Π έ ρ ο ς  Κ ο ρ ίν θ ιο ς  και Ε υ σ τ ρ ά τ ιο ς  Μ α 

ν ο υ ή λ  Μ ο σ χο νή σ ιο ς .

— Την 26η, απόπλους λ α τ ιν ιο ύ  (εμπορικό ιστιοφόρο με τριγωνικά ιστία)84, 
χωρητικότητας 100 κοίλων, πλήρωμα 3 και φορτίο 13 κοιλά σιτάρι* πλοί
αρχος ο Γ εώ ρ γ ιο ς  Δ ό ρ υ ζ α ς  Κ ε φ α λ η ν ε ύ ς .

— Την 28η, απόπλους β ά ρ κ α ς , χωρητικότητας 200 κοίλων, πλήρουμα 5 και 
φορτίο άδηλο* πλοίαρχος ο Ν ικ ό λ α ο ς  Μ α ρ ίν ο ς .

— Την 4η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, απόπλους τ σ ερ ν ικ ίο υ , χωρητικότη
τας 200 κοίλων, πλήρωμα 5 και φορτίο 6 κοιλά σιτάρι* πλοίαρχος ο Γ ε 

ώ ρ γ ιο ς  Π ίσ σ α ς.

— Την 7η του ιδίου μηνός, απόπλους β ά ρ κ α ς , χωρητικότητας 150 κοίλων, 
πλήρουμα 4 και φορτίο άδηλο* πλοίαρχος Ε λ ε υ θ έ ρ ιο ς  Ξ η ντά ρ η ς .

— Την 9η του ιδίου μηνός, απόπλους β ά ρ κ α ς , χωρητικότητας 100 κοίλων, 
πλήρωμα 3 και φορτίο «όλίγον Σιτ. καί κριθή»* πλοίαρχος ο Θ εό δ ω 

ρ ο ς  Τ ρ ικ α μ ινά ς .

— Την 17η του μηνός, απόπλους σ α κ ο λ έ β α ς  (μικρό ιστιοφόρο)85, χωρητι
κότητας 150 κοίλων, πλήρωμα 4 και φορτίο άδηλο* πλοίαρχος ο Ν ικ ό 

λ α ο ς  Π έρ το ς .

— Την ίδια ημέρα, απόπλους σ α κ ο λ έ β α ς  και β ά ρ κ α ς , χωρητικότητας 150 
και 130 κοίλων, πλήρωμα 4 σε αμφότερες τις περιπτώσεις και φορτίο 10

84. Δικ. Βαγιακάκος, ό.π., σ. 92.
85. Αυτ., σ. 94.
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και 6 κοίλα σιτάρι αντιστοίχους* πλοίαρχος άδηλος σε αμφότερες τις πε
ριπτώσεις.

— Την 17η Ιανουάριου 1826, απόπλους β ά ρ κ α ς , χωρητικότητας 300 κοι
λιάν, πλήρωμα 5 και φορτίο άδηλο* πλοίαρχος ο Γεώ ργιος Δαμασκηνός.

— Την 18η του ίδιου μηνός, απόπλους τσερνικ ίον, χωρητικότητας 150 κοί
λων, πλήριυμα 4 και φορτίο 6 κοιλά σιτάρι* πλοίαρχος ο !Α ντώ νιο ς  Σ ου- 
σ ουλία ς.

— Την 21η του ίδιου μηνός, απόπλους β ά ρ κ α ς , χωρητικότητας 150 κοίλων, 
πλήριυμα 4 και φορτίο 3 κοιλά σιτάρι* πλοίαρχος ο Θ εόδω ρος Σχοινιώ - 
της.

— Την 6η Φ εβρουάριου, απόπλους σακολέβας, χιυρητικότητας 100 κοίλων, 
πλήριυμα 4 και φορτίο 10 κοιλά σιτάρι* πλοίαρχος ο Γεώ ργιος Κ υ ρ ιά κ ο ν  
Μ οσχοννήσιος.

— Την 8η του μηνός, απόπλους δυο κα ϊκ ιώ ν  και μίας σακ,ολέβας, χωρητι
κότητας 150, 200 και, πάλι, 200 κοίλων αντιστοίχως* πλήρωμα 5 και φορ
τίο άδηλο σε όλες τις περιπτώσεις* πλοίαρχοι οι Δημήτρης του Γ ιάννη  
τής Ά \>νας, Γεώ ργης Π ίσ α ς  Χ ίο ς  και Ά ντώ νη ς  Ά ράπης.

— Την 13η του μηνός, απόπλους β ά ρ κ α ς  και σακολέβας, χωρητικότητας 
150 κοιλών σε αμφότερες τις περιπτιυσεις, πλήρωμα 4 ομοίως, φορτίο 
άδηλο και 3 κοιλά σιτάρι αντιστοίχως* πλοίαρχοι οι Δ ημήτριος Κ ο υ-  
μ π ή ς  και Ε υστράτιος τοϋ  χα τζη Κ ω νσ τα ντίνου .

— Την 16η, απόπλους τσ ερ νικ ίον , χωρητικότητας 200 κοιλών, πλήρωμα 5 
και φορτίο άδηλο* πλοίαρχος ο Σ τυλια νός Κ ομνηνός Μ οσχοννήσιος.

— Την 22α, απόπλους σακολέβας, χωρητικότητας 250 κοιλών, πλήρωμα 6 
και φορτίο 15 κοιλά σιτάρι* πλοίαρχος ο Ε λευθ έρ ιο ς  Ξηντάρης Μ ο - 

σχοννήσιος.
— Την 4η Μαρτίου, απόπλους σακολέβας, χωρητικότητας 100 κοιλών, πλή

ρωμα 4 και φορτίο 5 κοιλά σιτάρι* πλοίαρχος ο Γ ιώ ργιος  Μ οσκοβάκης  
Μ οσχοννήσιος.

— Την 12η του ίδιου μηνός, απόπλους τριών τρεχαντηρίω ν  και μίας β ά ρ 
κας, χωρητικότητας 100, 150, 150 και 300 κοιλιάν αντιστοίχως με πλή
ρωμα 4 σε όλες τις περιπτώσεις* φορτίο άδηλο, 6 και 2 κοιλά σιτάρι και, 
επίσης, άδηλο αντιστοίχως* πλοίαρχοι οι Δημ. Κ ουμπής, Δ ημ . Χ ιονά ς, 
Σ κ α ρ λά το ς  Κ ω νστ. Π ίσσα ς Χ ίο ς  και Ά γ γ ε λ ή ς  Ά θυμαρίτης.

— Τε'λος, την 19η του ίδιου μηνός, δύο σακολέβες, χωρητικότητας 300 και 
150 κοιλών, πλήρωμα 5 σε αμφότερες τις περιπτώσεις, φορτίο 15 κοιλά 
σιτάρι και άδηλο* πλοίαρχοι οι Α ν τ ώ ν ιο ς  Ά ρ ά π η ς  και Σ τυ λ ια νό ς  Κ ο 
μ νηνός.



ΙΚΑΡΙΑ 297

Από τα προηγούμενα προκύπτει η ύπαρξη συχνής επικοινωνίας ανάμε
σα στα δύο νησιά, τα οποία, θα πρέπει να  υπενθυμίσουμε, απέχουν μεταξύ 
των 25 μίλια86. Παραλλήλως, συνάγεται ότι η Ικαρία προμηθευόταν απο- 
κλειστικώς σιτηρά από την αγορά της Μύκονού, τουλάχιστον με βάση τα 
συγκεκριμένα στοιχεία. Α ξίζει μάλιστα να  επισημανθεί ιδιαιτέρως πως οι 
εν λόγω μεταφορές διεξάγονταν κυρίως με πλοιάρια της Μύκονού, καθ’ό- 
σον μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε οι αναγραφές του τεκμηρίου. Επι- 
προσθέτως, κάποιοι από τους πλοιάρχους ήσαν επήλυδες (Χιώτες κ.ά.), 
εγκαταστημένοι στη Μ ύκονο87. Εν τούτοις, το τελευταίο δεδομένο περ ι
γράφει μάλλον τον βαθμό ένταξης των ετεροχθόνων στην κοινωνία της Μ ύ
κονού παρά κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις ανταλλαγές ανάμεσα 
στα δύο νησιά. Επομένους, γ ια  τη συνέχεια, συγκρατώντας τα όσα προανα- 
φέρθηκαν, μετατοπιζόμαστε στο θέμα που αποτελεί και το κύριο ενδιαφέ
ρον μας εν προκειμένω: στην ικαριώτικη διασπορά. Έ τσι, αξιοποιούμε το 
μοναδικό σχετικό τεκμήριο, το δημοτολόγιο Μύκονού του 186188. Το απο
τέλεσμα της αποδελτίωσης είναι πράγματι πενιχρό.

Π ίν. 15. Ι κ α ο ιώ τ ε ς  ε γ κ α τ α σ τ η μ έ ν ο ι  στη Μ ύ κ ο ν ο  (1 8 6 1 )
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1 Καλίσσα έξ ’Ικα 14 Ικαρία Υπη Άγαμη 1
ρίας ρέτρια

2 Σπυρ. Καλίας - Μύκο — Έγγα Σοφία, 35 ’Ικαρία — 2

νος μος σύζυγος
3 Ζαχαρίας 55 ’Ικαρία Ίερεύς Έγγα <σύζυγος> — — — 2

Καράμαλλης μος
[αντί Καρήμαλης]

4 Κωνσταντίνος 40 ’Ικαρία Ναύτης ’Έγγα Άννοΰσα, 35 — — 5
Ρουστάς μος σύζυγος

Εύάγγελος, — Μύκονος —
<γιος>
Μαρία — Μύκονος —

<θυγατέρα>
Άγγερούλα, — Μύκονος —

<θυγατέρα>

86. Βλανωτ. υποσημ. 1.
87. Βλ. εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 150.
88. ΔΒΜ, Δημοτολόγιον tod Πληθυσμόν τον Δήμον Μνκόνον τον 1861 έτους.



298 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ

5 Άνδρέας Καρά- 40 Ικα ρ ία Ίερευς Έ γ γ α  Καλή. 35 ____ _____ 8
μαλλης {αντί Κα- μος σύζυγος
ρήμαλης) Θεόδωρος, 13 — —

<γιος>
Αργυρή.

<θνγατέρα>
Π — —

Δημήτριος. 8 — —

<γιος>
Βασίλειος. 6 __

<γιος>
Ιωάννης, 4 -

<γιος>
Μαρία.

<θνγατέρα>
1

Καθώς παρατηρείται, οι Ικαριώτες της Μυκόνου ήσαν όντως λιγοστοί, 
αναλόγως με αυτούς της Ερμούπολης. Επιπλέον, εάν εξαιρέσει κανείς τους 
δύο ιερείς, οι οποίοι μάλιστα διέθεταν το ίδιο επώνυμο (πιθανόν ήσαν 
αδέλφια), οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις αποτελούσαν μάλλον απόρροια με
μονωμένων εκροών, στο πλαίσιο ατομικών επιλογών: ένας ναύτης (προφα
νώς ένεκα γάμου), ένας άλλος γάμος (Ικαριώτισσας με Μυκονιάτη) και μία 
οικιακή βοηθός, αφορούν πράγματι σε περιπτώσεις για τις οποίες η αξιο
λόγηση περιορίζεται στην απλή παράθεσή τους. Θα πρέπει, εν τούτοις, ως 
προς την οικιακή βοηθό να επισημανθεί ότι πρόκειται για ένα ακόμη πα
ράδειγμα του είδους8**· επιπλέον, η παράλειψη του επωνύμου («έξ Ικα
ρίας») παραπέμπει σε ευνόητες κοινωνικές πραγματικότητες και ανάλογες 
συλλογικές συμπεριφορές.

Συνεχίζουμε τη διερεύνηση με μία σημαντική ελληνική πόλη: τον Πει
ραιά. Μετά τον Δεκέμβριο του 1833 ο Πειραιάς, ως επίνειο της νέας πρω
τεύουσας, ακολούθησε γοργή ανάπτυξη, τόσο οικονομικού όσο και δημο- 
γραφικού τύπου89 90 91. Κατ’ αρχάς, εξελίχθηκε σε εισαγωγικό κέντρο, εξαιτίας 
του λιμανιού του* αργότερα, συντελέσθηκε η βιομηχανική του ανάπτυξη’1.

89. Β λ . ανωτ. υποσημ. 51.

90. Β λ . εδώ  στο κείμενο  I I I ,  υποσημ. 155.
91. Χ ρ . Αγριαντώ νη, Οι α π α ρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα του 19ον αιώνα, Α θή

να 1986, σ . 100* Μ αριάνθη Γ . Κο τέα , «Η  βιομηχανική ζώνη του Π ειρ α ιά », Π ρακτικά τον Β ' 

Δ ιεθνούς Συνεδρίου «Η πόλη στους Ν εότερους χρόνους. Μ εσογειακές και Βαλκανικές όψεις 
(19ος-20ός at.)», Ε Μ Ν Ε , Αθήνα 2000, α  115-123* Μ αρία Σνναρέλλη, Δρόμοι και λιμάνια  
στην Ε λλάδα 1830-1880, Αθήνα 1989, σ . 167.
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Ανάλογη πρόοδος σημειώθηκε στο δημογραφικό επίπεδο..Έως το 1833 ο 
Πειραιάς υπήρξε περίπου έρημος: σε διάφορες πηγές της οθωμανικής πε
ριόδου γίνεται λόγος μόνο για τη μονή του αγίου Σπυρίδωνα (με 3-4 καλο- 
γήρους), το τελιυνείο, μερικές αποθήκες και μία θερινή κατοικία στην πε
ριοχή92. Από το 1833, όμως, η έλευση επήλυδων μετέβαλε ριζικώς το δημο
γραφικό τοπίο. Αρκεί να σημειώσουμε πως ο δήμος Πειραιά, στο σύνολό 
του, από 1.011 ψυχές το 1836 ανήλθε στις 10.963 το 187093.

Τα δημοτολόγια της πόλης καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του 19ου και 
τον 20ό ακυνα* φυλάσσονται στο Γενικό Αρχείο του δήμου Πειραιά94 95. Το εν 
λόγω υλικό είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για την έρευνα, δεδομένου μάλιστα 
ότι τα δημοτολόγια της Αθήνας αλλά και της Πάτρας περιορίζονται στον 
20ό αιώνα93. Ο επόμενος πίνακας (βλ. επόμενη σελίδα) αποτελεί προϊόν 
αποδελτίωσης της συγκεκριμένης πηγής.

Καθιύς προκύπτει από τα εν λόγο3 δεδομένα, η κοινότητα του Πειραιά 
υπήρξε επίσης ολιγομελής. Επιπροσθέτως, καθ’ όσον δεικνύει το έτος εγ
γραφής, επρόκειτο για μεμονωμένες αφίξεις από το 1844 και εξής. Πά- 
ντιυς, έχει ίσους κάποια σημασία να επισημανθεί ότι στην ολιγάριθμη αυτή 
ομάδα περικλείονται δύο κηπουροί* το αμελητέο μέγεθος του δείγματος, 
ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο του τυχαίου.

Συνοψίζοντας το σύνολο των διαπιστώσεουν, σημεκυνουμε κατ’ αρχήν 
την ασήμαντη διασπορά Ικαριοπών στα εδάφη του ελληνικού κράτους. Κα- 
Θα5ς φαίνεται, οι υπερπόντιες χώρες απερρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος 
της πληθυσμιακής εκροής96, χιυρίς να παραγνωρίζεται, βέβαια, και ο ρόλος 
της Μικράς Ασίας, στην οποία επί αιώνες κατευθύνονταν οι Ικαριώτες,

92. Λ. Ρος, Αναμνήσεις και ανακοινώσεις από την Ελλάδα (1832-1833), Αθήνα 1976, σ. 
162' Β. Τσοκόπουλος, Πειραιάς, 1835-1870. Εισαγο)γή στην ιστορία τον ελληνικού Μάντσε- 
στερ, Αθήνα 1984, σ. 36-37' Αθ. Χατζηδήμος, «Το λιμάνι του Πειραιά. Από ανέκδοτο χει
ρόγραφο του 18ου αιάίνα και όπως το παρουσιάζουν οι Περιηγητές και “Πορτολάνοι” τον 
καιρό της Τουρκοκρατίας», Συλλέκτης, Αθήνα 1949, σ. 118, 122-124.

93. Βλ. εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 125.
94. ΓΑΔΠ, Δημοτολόγια. Πβ. Κ. Κόμης, «Σάμιοι εγκαταστημένοι στον Πειραιά (1834- 

1912)», Πρακτικά Συμποσίου'Ή Σάμος στα νεότερα χρόνια (17ος-20ός ακύνας)”. Παλαιό 
Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 20-21 Δεκ. 1999, επιμ. Μαν. 
Βουρλιώτης -  Αλεξ. Σφοίνη, Αθήνα 2002, σ. 128-149.

95. Πρόκειται για επιτόπια διαπίστωση, μετά από επίσκεψη στον δήμο Αθηνών και Πά
τρας.

96. Βλ. ανωτ. υποσημ. 52-56.
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προκειμένου να εργααθούν (αε εποχιακή ή μόνιμη βάση)*7. Ωστόσο, ειδι
κούς ως προς το τελευταίο, τα δεδομένα άρχισαν να μεταβάλλονται από το 
1912, και τυπικώς από το 1913, οπότε το νησί προσαρτήθηκε στην ελληνική 
επικράτεια*8. Η  στροφή, όμως, προς τα  αστικά κέντρα του ελληνικού κρά
τους, παραλλήλως, βέβαια, με την υπερπόντια μετανάστευση, κατέστη πε
ρισσότερο σαφής αργότερα, στη διάρκεια  της μεταπολεμικής περιόδου*9. 
Σχετικώς, οφείλουμε ίσως να σημειώσουμε πως το πληθυσμιακό κεφάλαιο 
του νησιού στο διάστημα 1940-1991 παρουσίασε μείωση κατά 35,03%, από 
11.614 σε 7.546 ψ υχές97 98 99 100. Η  αρνητική αυτή πορεία  είναι ενδεχομένως αντι
στρέψιμη στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης, για  την οποία  καταβάλ
λονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Εν τούτοις, η εν λόγω προοπτική 
εμπεριέχει και άλλου τύπου παρεπόμενα.

97. Βλ. ανωτ. υποσημ. 51, 56.
98. Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 279.
99. Γενικώς: Ε. Kolodny, ό.π., σ. 551-567.
100. Γ. Γιαγκάκης, Νησιολόγιο των κατοικουμένων ελληνικών νησιών 1940-1991. Η πλη- 

θνσμιακή αφαίμαξη και η σποραδική ανάκαμψη, η συνεχιζόμενη ερήμωση εθνικώς κρισίμων 
χώρων, Αγκίστρι 1995, σ. 27* Πραγματικός πληθυσμός, ό.π., σ. 204.



* .3 ·

i
'i
J



V

Κρήτη: τεκμήρια από το στατιστικό έργο 
της καποδιστριακής εποχής

Με την έναρξη της Επανάστασης του 1821, διάφορες εστίες εξέγερσης 
εμφανίσθηκαν επίσης και στην Κρήτη1. Η  εξέγερση αντιμετωπίσθηκε βιαί- 
ως, από τις οθοψανικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός 
εκτεταμένου κύματος προσφύγο^ν οι συνολικές απώλειες (νεκροί-πρόσφυ- 
γες), ειδικώς για την Ανατολική Κρήτη, υπολογίζονται σε 20.000 περίπου 
ψυχές2 3. Η προσφυγική ροή κατευθύνθηκε κατά κύριο λόγο προς τα νησιά 
του Αρχιπελάγους, σημεκύνοντας ένταση μετά το 1824, οπότε έληξε ανεπι
τυχούς το όλο εγχείρημα2. Ε ίναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί Κρητικοί, οι 
οποίοι κατέφυγαν κατ’ αρχάς στη γειτονική Κάσο, αναγκάσθηκαν σε πε- 
ραιτέρο) μετακίνηση όταν αργότερα έλαβαν χούρα τα γνωστά αιματηρά γε 
γονότα στο νησί4.

1. Ελ. Κούκκου, «Δυο ανέκδοτα γαλλικά έγγραφα για την κατάσταση της Κρήτης κατά 
το 1829-1830», Δελτίυν Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, τόμ. 31 (1988), σ. 5* 
Ελ. Μπελιά, «Το Κρητικόν Ζήτημα επί Καποδίστρια», Πεπραγμένα του Γ ' Διεθνούς Κρη- 
τολογικού Συνεδρίου (Ρέθυμνον, 18-23 Σεπτ. 1971), τόμ. Γ ' , Νεοπερυι Χρόνοι, εν Αθήναις 
1975, σ. 231* Θεοχάρης Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο 1990, σ. 322-324* Γ. Κα- 
τσούλης -  Μ. Νικολινάκος -  Β. Φίλιας, Οικονομική ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Από του 
1453 μέχρι το 1830, τόμ. A ',  Αθήνα 1985, σ. 163-165.

2. Θ. Δετοράκης, ό.π., σ. 323-324* Απ. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες και προσφυγικόν ζή
τημα κατά την Επανάστασιν του 1821, εν Θεσσαλονίκη 1939, σ. 46* Δικ. Βαγιακάκος, «Κρή- 
τες πρόσφυγες εις την Πελοπόννησον επί Καποδίστρια», Μνημοσύνη, τόμ. 1 (1967), σ. 41- 
70* Βασίλης Δημητριάδης -  Διονυσία Δασκάλου, Ο κώδικας των Θυσιών. Ονόματα και δη
μευμένες περιουσίες των Χριστιανών αγο)νιστα>ν της Ανατολικής Κρήτης κατά την Επανά
σταση του 1821, Ηράκλειο 2003, σ. με '.

3. Γ. Κατσούλης -  Μ. Νικολινάκος -  Β. Φίλιας, ό.π., ο. 164* Απ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 
58* Τιμολέων Αμπελάς, Ιστορία της νήσου Σύρου από των αρχαιοτάτων χρόνο)ν μέχρι των 
καθ’ ημάς, εν Ερμουπόλει Σύρου 1874, ανατύπ. Ερμούπολη 1997, σ. 509* Ανδρέας Δρακά- 
κης, Ιστορία του οικισμού της Ερμουπόλεως (Σύρας), τόμ. Β ', ΗΕρμούπολις (1826-1827), 
Αθήναι 1983, σ. 201, 205, 208. Εδά) στο κείμενο II, υποσημ. 98.

4. Απ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 58-61.
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Στη συνέχεια, εμπεδώθηκε εκ νέου η οθωμανική εξουσία στην Κρήτη, η 
οποία  μάλιστα από το 1825 χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτική βάση από τα 
αιγυπτιακά στρατεύματα, τα οποία  ενίσχυσαν τους Οθωμανούς στην πολε- 
μόπληκτη Πελοπόννησο5. Ακολούθησε μία ρευστή περίοδος, κατά την 
οποία  εκδηλώθηκαν σαφείς προσδοκίες και έλαβαν χώρα σοβαρές προ
σπάθειες, εκ μέρους του Ιιοάννη Κ αποδίστρια, για  τη συμπερίληψη του νη
σιού στο υπό δημιουργία ελληνικό κράτος· εν τούτοις, με το Πρωτόκολλο 
του Λονδίνου (3/2/1830) ετέθη εκτός ορίων6. Έ τσ ι, η Κρήτη πέρασε κατ’ 
αρχάς, γ ια  μία δεκαετία, στην αιγυπτιακή κυριαρχία, καταλήγοντας και 
πάλι (το 1840) στην Οθωμανική αυτοκρατορία* από το 1898, όμως, θα αρ
χίσει η περίοδος της «Κρητικής Πολιτείας», με απόληξη την ενσωμάτωση 
στην ελληνική επικράτεια  (1913)7 8 9.

Ε άν εξαιρέσουμε κάποιες προόιμες απόπειρες*, η περίοδος της ελληνι
κής στατιστικής αρχίζει με τη συλλογή ποσοτικιόν, και συμπληρωματικώς 
ποιοτικο3ν, στοίχε icov κατά την καποδιστριακή περίοδο*. Ο Καποδίστριας, 
όντας υποχρεωμένος να δίύσει άμεσες λύσεις στο στρατολογικό ζήτημα, εί
χε ανάγκη από μία πλήρη (και αξιόπιστη καταγραφή του πληθυσμιακού δυ
ναμικού της επικράτειάς του10. Παραλλήλως, η συλλογή στοιχείων του εί
δους, σε συνδυασμό μάλιστα με ανάλογη καταγραφή του υλικού δυναμι-

5. Ελ,Κουκκου, ό.π., σ. 5* Ελ. Μπελιά, ό.π., σ. 232* Θ. Δετοράκης, ό.π., σ. 332-336.
6. Λένα Διβάνη, Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947). (Απόπειρα πατριδο

γνωσίας), Αθήνα 2000, σ. 371* Ελ. Κοόκκου, ό.π., σ. 6-9* Ελ. Μπελιά, ό.π., σ. 233-240* Θ. Δε
τοράκης, ό.π., σ. 347.

7. Ζενάπ Ισμάτ Ρασέντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν 1830-1840, Ηράκλειον 
Κρήτης 1978, κυρίως σ. 22 κ.ε.* Λ. Διβάνη, ό.π., σ. 377-412* Γιώργος Μαργαρίτης, «Απάτην 
οθωμανική στην αυτόνομη Κρήτη», E-Ιστορικά, τχ. 51, εφημ. Ελευθεροτυπία, 5/10/2000, σ. 
6-13.

8. Χρ. Ρέππας, «Γενική απογραφή του πληθυσμού του Ναυπλίου κατά το 1825», Μνη
μοσύνη, τόμ. 9 (1982-1984), σ. 261-349* Κώστας Κόμης, Ιστορική δημογραφία του νεοελληνι
κού χώρου. Πηγές (19ος αιώνας), Ιωάννινα 2002, σ. 13-14, 39.

9. Κ. Κόμης, ίστορικοδημογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας τον 
ελληνικού χώρου, Αθήνα 1999, σ. 263-264, 304-305* ο ίδιος,Δημογραφικέζ όψεις του ελλ.ηνι- 
κού νοικοκυριού. Δύο παραδείγματα από την Ήπειρο (18ος-19ος αιώνας), Ιωάννινα 2000, 
σ. 13* ο ίδιος, Ιστορική δημογραφία, σ. 14 κ.ε.

10. Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά, σ. 282* ο ίδιος. Ιστορική δημογραφία, σ. 14 κ.ε.* 
Χρ. Αάνδρος, «Ονομαστικός κατάλογος των εν Σάμω ιερέων, ιερομονάχων και μοναχών. 
Μία απογραφή των κληρικών της Σάμου το 1830», Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος στον Νι
κόλαο Α. Δημητρίου, Αθήνα 1992, σ. 377* ΓΕΕ, έτος Γ ' (1828), αριθ. 29, σ. 119.
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κοΰ, εξυπηρετούσε τη χάραξη πολιτικής σε άλλους τρεις εξίσου κρίσιμους 
τομείς: στο προσφυγικό11, στη φορολογία12 και στις εθνικές (τέως οθωμανι
κές) γα ίες13. Έ τσι, από το 1828 ήδη έλαβε χ63ρα η διοικητική οργάνωση τιυν 
τμημάτων14 και του συστήματος των δημογεροντιών1', ο διορισμός των 
Εκτάκτων Επιτρόπων16 και, βέβαια, η έκδοση του νόμου περί απογραφής17. 
Εν τέλει, την 24η Αυγούστου 1830 συστήθηκε ειδική επιτροπή, αποτελου- 
μένη από τους Α λέξανδρο Σούτσο, Ν. Σιλήβεργο και Ν. Θεοχάρη, αρμόδια 
για  τη συγκέντριυση του επιμέρους υλικού και τη σύνταξη συνοπτικών πι- 
νάκιυν («...προ πάντων θέλει συνθέσει πίνακας δ ι’ έκάστην επαρχίαν, καί 
θέλει μάς προβάλει τον τρόπον, δ ι’ ού θέλει δυνηθή μετά ταϋτα νά 
άπαρτίση καί νά έκδώση την πολιτειογραφίαν τοΰ Ελληνικού κρά
τους...»)18. Ως απόρροια αυτής της πρακτικής, αλλά και των διαφόρων το- 
πικο5ν συγκυριών, η έρευνα εντοπίζει σήμερα ανάλογης μορφής, και ποιό-

11. Κ. Κόμης, Ιστορικυόημυγραφικά, σ. 281' ο ίδιος, Ιστορική δημογραφία, σ. 14 κ.ε.* 
ΓΕΕ, ό.π., σ. 120· αντ., έτος Ε ' (1830), αριθ. 96, σ. 450' ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, Έ κτα
κτοι Επίτροποι και Προσο^ρινοί Διοικηταί, φάκ. 123, έγγρ. 60. Γενικώς επί του θέματος: Απ. 
Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες.

12. Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά, σ. 282' ο ίδιος, Ιστορική δημογραφία, σ. 14 κ.ε.' 
ΓΕΕ, έτος Ε ' (1830), αριθ. 3, σ. 9 και αριθ. 96, σ. 450.

13. Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά, σ. 282* ο ίδιος, Ιστορική δημογραφία, σ. 14 κ.ε.' 
ΓΕΕ, έτος Γ ' (1828), αριθ. 29, σ. 121· αντ., έτος Ε ' (1830), αριθ. 3, σ. 9 και αριθ. 96, σ. 450. 
Για το ζήτημα τιυν εθνικών γαιών γενικούς, το οποίο απασχόλησε την ελληνική κοινωνία κα
τά τον 19ο και μέρος του 20ού ακύνα: Κ. Κόμης, Ιστορικοόημογραφικά, σ. 214-215, 223-233' 
ο ίδιος, «Μικρονησιοπικά: το παράδειγμα των Πεταλίων», Δωδώνη, τόμ. Κ Ζ \ τχ. 1 (1998), 
σ. 226-228, 238' Δ. Ζιυγράφος, Ιστορία ελληνικής Γεωργίας, τόμ. Λ ' -Β '  (σε ενιαία μορφή), 
Αθήναι 1976, σ. 386-391, 394-400* Δ.Κ. Ψυχογιός, Το ζήτημα των εθνικών γαιυ')ν, Αθήνα 
1994, κυρίως σ. 24-39.

14. Χρ. Αάνδρος, ό.π., σ. 379' Κ. Κόμης, Ιστορική δημογραφία, σ. 14, 41-42' ΓΕΕ, έτος 
Γ' (1828), αριθ. 27, σ. 111 και αριθ. 28, σ. 115-116.

15. Χρ. Αάνδρος, ό.π., σ. 379* Κ. Κόμης, Ιστορική δημογραφία, σ. 14, 41-42' ΓΕΕ, ό.π., 
αριθ. 28, σ. 115-116.

16. Χρ. Αάνδρος, ό.π., σ. 379' Κ. Κόμης, Ιστορική δημογραφία, σ. 14, 43-46* ΓΕΕ, ό.π., 
αριθ. 27, σ. 111-112.

17. Χρ. Αάνδρος, ό.π., σ. 379' Κ. Κόμης, Ιστορική δημογραφία, σ. 14, 43-46* ΓΕΕ, ό.π., 
αριθ. 29, σ. 119-121.

18. ΓΕΕ, έτος Ε ' (1830), αριθ. 71, σ. 293-294' ΓΑΚ, Γενική Γραμματεία, φάκ. 250, έγγρ. 
136 και φάκ. 251Α, έγγρ. 107. Στο γενικό θετικό κλίμα της εποχής, αναφορικούς με την ανά
γκη για την πρόοδο της στατιστικής, δεν έλλειψαν οι νεοπερικές προτάσεις: Νίκος Ανδριώ- 
της, «Ένα υπόμνημα του 1829 περί στατιστικής. Καταβολές και επιδράσεις», Μνήμων, τόμ. 
18 (1996), σ. 181-190' Κ. Κόμης, Ιστορική δημογραφία, σ. 15-23, 47-61.
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τητας, τεκμήρια* σε κάθε περίπτωση, όμως, προϋπόθεση είναι η διάσωση 
του σχετικού υλικού. Έ τσ ι, γ ια  κάποιες περιοχές ανευρίσκονται συνοπτι
κοί π ίνακες19, γ ια  άλλες αναλυτικοί (κατά νοικοκυριό)30 και ενίοτε δ ιαπ ι
στώνονται παραλείψ εις και παρατυπίες21. Σε κάθε περίπτωση, παρουσιάζει 
κάποιο ενδιαφέρον το στοιχείο ότι ανάμεσα στα άλλα ανιχνεύονται και 
τεκμήρια γ ια  περιοχές οι οποίες τελικώς, το 1830, ετέθησαν εκτός συνό
ρ ω ν  επί παραδείγματι, γ ια  τη Σ άμο22, τη Χ ίο23 και, καθώς προκύπτει εδώ, 
την Κρήτη. Π αρά ταύτα, σε αυτές ακόμη τις περιπτώσεις, το υλικό είναι 
ανομοιογενές: γ ια  τη Χίο, όπω ς και γ ια  την Κρήτη (κάτι που θα  διαπιστω
θ ε ί και εν συνεχεία) το περιεχόμενο συμπίπτει περίπου με τα  συγκεντρω
τικά  στοιχεία, τα οποία  παρέδω σε ο Καποδίστριας στους εκπροσώπους 
των τριών Δυνάμεων24, αντιθέτως, γ ια  τη Σάμο τα δεδομένα είναι περισσό
τερο αναλυτικά, κατά οικισμό25.

19. Α ρχείον Ιωάν\>ον Κ αποδίστρια, έκδ . Ε τ α ιρ ε ία ; Κερκυραίκώ ν Σπουδών, τόμ. Η #,  Σ υ 

ναγωγή κείμενω ν - Εισαγουγή - Σχόλια  Κ . Κω στής. Κέρκυρα  1987* Ε λ . Μ πελιά . «Σταασα- 

κά της Η λεία ς κατά την καποδιστριακήν περίοδον», Π ρα χτιχά  τον A  ' Σννεδρίσν H lxiaxtov  
Σ πονδώ ν (Π ύργος 23-26 Ν οεμβρ. 1978), Α θήνα ι 1980, σ . 141-148* η ίδ ια . «Στατιστικά <ποι- * 
χεία  της επαρχίας Επ ίδαυρον Λ ιμηράς κατά το 1828». Λακα/ν/κα/'Σ πσνδα ί τόμ, 5 (1980 ). α . 

60-117* Τάσος Γριτσόπουλος. «Στατιστικα ί ειδήσεις π ερ ί Πελοπόννησου». Π ελοχοννησχι- 
χά , τόμ. 8 (1971 ), σ . 411-460* Ιωάννα Γιανναροπούλου, «Κατάλογοι κωμοπόλεων κα ι χω

ριών των επαρχιών Ν ανπλίας κα ι Κάτω  Ν αχαγιέ (1830)» , Π ελοχονιτμπαχά, τόμ. 13 (1978- 
1979). σ . 121-128* Σ π . Λουκάτος, «Ανέκδοτη καταγραφή των Επαρχιών* Κορώ νης. Μ εθώνης 

κα ι Νεοκάστρου κατά χωρία κα ι ψυχάς του έτους 1830», Ιθώμη, τχ. 33-34. Ιουν. 199Ζ σ . 16- 
19 [πβ. «Πολιτειογραςρικά Κορώ νης. Μ εθώνης κα ι Νεοκάστρου. 1830», Π ελοχοννησκζχά. 
τόμ. 15 (1982-1984), σ . 209-231)* Η λ . Παπαθανασόπουλος. «Ανέκδοτα έγγραφα π ερ ί ton* 

τουρκικών κτημάτων κα ι της προσαρτήσεως της Εύβο ια ς» . Α ρχείον Ευβοϊχών Μ ελετών, τόμ. 

17 (1971 ), σ . 335-337.
20. Α θ . Φωτόπουλος. «Στατιστικές ειδήσεις π ερ ί Αλαγονίας (1828)» . A a x u m x a iΣ χσυ- 

δαί, τόμ. 11 (1992 ), σ . 581-594* Α ρχείον της Κ οινότψ ος Ύ δρα ς 1778-1832, υπό Α ντ. Λ ιγνού, 

τό μ  14, εν Π ε ιρ α ιε ί 1930, σ . 121-203* Κ . Κόμης. Ιστοριχοδημογραφιχά , σ . 307-315* εδώ  στο  
κείμ ενο  IX , Παράρτημα.

21. Α θ . Φωτόπουλος, ά .τ ., σ . 583* Κ . Κόμης. Π ληθυσμός χολ ουασμοί της Μ άνης 15ος- 
19ος αιώνας, Ιω άννινα 1994, σ . 54-55.

22. Κ . Κόμης, Ιστοριχοδημογραηιχά , σ . 127-136,160-163* Χ ρ . Λάνδρος. 6j l , σ . 406-429* 

Μ αν. Βουρλιώ της, «Ιω άννη Λ εκά τη  Συνοπτική περιγραφή της νήσου Σάμου», Σα μ ια κή  Ε π ι

θεώρηση, τόμ. Γ ,  τχ. 37-38, Ια ν . 1989, σ . 17-32.

23. Κ  Κόμης, ό.χ., σ . 281-294.
24. Α ντ. Γ ια  την Κρήτη β λ  σχετικώ ς στη συνέχεια .

25. Β λ  ανωτ. υποσημ. 22.
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Το ζεύγος τεκμηρίων που μας απασχολεί εδώ αφορά σε ένα συνοπτικό 
υπόμνημα σχετικό με την οικονομία, τη δημογραφία και τη διοίκηση της 
Κρήτης καθώς και σε ένα πίνακα όπου απεικονίζεται η διοικητική δ ια ίρε
ση του νησιού* σημειωτέον ότι το δεύτερο εμπεριέχεται επίσης, σε μία π α 
νομοιότυπη μορφή, στο πρώτο τεκμήριο26. Το υπόμνημα, γραμμένο σε γαλ
λική γλώσσα, απόκειται στα Α ρχεία  Νομού Κερκύρας, ενώ ο πίνακας, 
ομοίως στη γαλλική γλώσσα, φυλάσσεται στα Γενικά Α ρχεία  του Κράτους, 
Αρχείο Μ αυροκορδάτου27. Κοντολογίς, τα τεκμήρια προέρχονται από τα  
στοιχεία (Α π α ν τ ή σ ε ις )  τα οποία κατέθεσε ο Κυβερνήτης στους τρεις εκ
προσώπους. Εξάλλου, κάποιες επιμέρους πλευρές εντοπίζονται στην ελλη
νική έκδοση των συγκεκριμένων στοίχε ίων, όπου περιλαμβάνεται και ο π ί
νακας διοικητικής διαίρεσης28. Συνεπώς, η αξία των δύο τεκμηρίων αφορά, 
κυρίους, στην ανάδειξη των τοπικών συγκυρκόν στο πλαίσιο των οποίων πα- 
ρήχθησαν. Κατά τα άλλα όμως, ας θεωρηθεί δεδομένο ότι εδώ θα επιχει- 
ρηθεί ο έλεγχος και η όποια αναγκαία ανασκευή των περικλειομένων πλη
ροφοριών.

Κατ' αρχάς, στο υπόμνημα δίδεται η περίμετρος και η έκταση του νησι
ού: «περίπου» 570 μίλια και 350 τετραγωνικές λεύγες αντιστοίχως. Α ς ση- 
μειουσουμε, στο σημείο αυτό, ότι με βάση σύγχρονες μετρήσεις, της Ε θνι
κής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ανάπτυγμα των ακτών ανέρχεται σε 1.046,4 
χιλιόμετρα και η έκταση σε 8.258,61 (αλλά το 1980-81 υπολογίζεται σε 
8.263) τετραγωνικά χιλιόμετρα29. Εν τούτοις, η Υδρογραφική Υ πηρεσία 
του Πολεμικού Ναυτικού υπολογίζει σαφώς μεγαλύτερη έκταση, ίση με

26. Εδώ στο Παράρτημα.
27. ΓΑΚ-ΑΝΚερκ., Καποδιστριακό Αρχείο, Μέρος Β ', φάκ. 578, έγγρ. 6* ΓΑΚ, Αρχ. 

Μαυροκορδάτου. φάκ. 15 ,̂ έγγρ. 004, 435 [αμφότερα εδώ στο Παράρτημα].
28. Μιχ. Σχινάς, Επιστολαί Ι.Α. Καποόίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος, τόμ. 4, Αθηνη- 

σιν 1843, σ. 353' Ανδρ. Μάμουκας, Τα κατά την Αναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι Συλλογή των 
περί την Αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, Νόμων και άλλων επισήμων 
Πράξεων, από του 1821 μέχρι τέλους 1832, τόμ. 11, Αθήνησιν 1852, σ. 261’ Αρχεία της Ελλη
νικής Πα/αγγενεσίας 1821-1832, Αι ΕΘνικαί Συνελεύσεις, τόμ. 2, Δ ' εν Αργεί Εθνική Συνέ- 
λευσις, Αθήναι 1973, σ. 253* Γ. Κατσουλης, Οικονομική ιστορία της ελληνικής Επαναστάσε- 
ως, τόμ. Α ',  Προεπαναστατικοί χρόνοι μέχρι και του A ' εξωτερικού δανείου (1824), Αθη- 
ναι 1974, σ. 40-41· Γ. Κατσουλης -  Μ. Νικολινάκος -  Β. Φίλιας, ό.π., σ. 111. Πβ. ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμματεία, φάκ. 269, έγγρ. 188.

29. ΕΣΥΕ, Στατιστική επετηρίς της Ε/λάδος 1965, 1970, 1980, 1981, σ. 3, 5, 3 και 3 αντι- 
στοίχως.
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8.331 τετρ. χιλιόμετρα30. Κ ατά πάσα πιθανότητα, η εν λόγω διαφορά οφ εί
λεται στη συμπερίληψη της επ ιφ άνειας γειτονικών νησίδων. Ανεξαρτήτως, 
όμως, από τις παραπάνω  διαφ ορές, η Κρήτη αποτελεί το μεγαλύτερο νησί 
του Α ρχιπελάγους και το πέμπτο σε μέγεθος της Μ εσογείου31 32.

Μ ε βάση το ίδιο τεκμήριο, το νησί αποτελείται από τρία σαντζάκια 
(οθωμ. s a n c a k f 1: του Χ άνδακα  (Η ρ α κ λ ε ίο υ ) , του Ρέθυμνου και των Χ ανι
ών. Ο ι τρεις εν λόγω διοικητικές περιφ έρειες απαρτίζονται από 21 (20 σύμ
φωνα με τον πίνακα) επιμέρους υποδιαιρέσεις, «provinces» κατά το υπό
μνημα και «districts ou cadiliques» (k a d th k ,b r \L  k a za )33 34 κατά τον πίνακα. 
Εδώ, θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι καζάδες της οθωμανικής περιόδου 
ταυτίζονται περίπου με τις καστελλανίες της Βενετοκρατίας αλλά και με τις 
σημερινές επαρχίες54. Ως προς τα σαντζάκια, στο πέρασμα του χρόνου ση
μειώθηκαν κάποιες αξιοσημείωτες αλλαγές: με την έλευση των Οθωμανών, 
το 1669, η Κρήτη χωρίσθηκε σε τέσσερα σαντζάκια (Χάνδακα, Ρέθυμνου, 
Χ ανιών και Σητείας)* αργότερα, το σαντζάκι Σητείας προσαρτήθηκε σε 
αυτό του Χ άνδακα, κ α θο χ  δηλώνεται και στο υπόμνημα* το 1867, με τη γε 
νική διοικητική αναδιοργάνω ση, το σαντζάκι του Χ άνδακα διασπάσθηκε 
εκ νέου, στο ομώνυμο και σε αυτό του Λασιθίου* τέλος, το 1877 σχηματί- 
σθηκαν πέντε σαντζάκια (ταυτίζονται με τις «Διοικήσεις» της απογραφής 
του 1881) [Ηρακλείου, Ρέθυμνου, Χανίων, Λασιθίου και Σφακίων]35.

30. ΥΥΠΝ, Πλοηγός. Ναυτιλιακές οδηγίες των ελληνικών ακτών, τόμ. Β ' , Νοτιοανατο
λικοί ακταί, Αθήναι 31976, σ. 37.

2>\.Αυτ.
32. Χαλίλ Ιναλτζίκ, Η Οθωμανική αυτοκρατορία. Η κλασσική εποχή, 1300-1600, Αθήνα 

1995, σ. 183* J. Deny, «Sandjak». Ency clopedic de llslam, τόμ. IV, Leyde - Paris 3934, a  354- 
156* Ico. Γιαννόπουλος, Η διοικητική οργάνωσις της Στερεός Ελλάδος κατά την Τουρκο
κρατίαν (1393-1821). Συμβολή εις την μελέτηΐ' της Επαρχιακής Διοιχήσεως τον κυρίαρχον 
Οθωμανικού Κράτους, εν Αθήναις 1971, σ. 44* ο ίδιος, «Η παρακμή του Οθωμανικόν κρά
τους. Η προσαρμογή των θεσμών στη νέα πραγματικότητα»*, 1ΕΕ, τόμ. 11 (1975), σ. 103* 
Μιχ. Σακελλαρίου, Η Πελοπόννησος κατά την δεντέραν τουρκοκρατίαν (1715-1821), Αθή
να 1939 και ανατυπ. 1978, σ. 81, 84* Νεοκλής Σαρρής, Οσμανική πραγματικότητα. Συστη
ματική παρά-θεση δομών και λειτουργιών. II. Η δοσιματική διοίκηση, Αθήνα 1990, σ. 257 
κ.ε.

33. Ιω. Γιαννόπουλος. Η διοικητική οργάνωσις, σ. 48-49* ο ίδιος, Η παρακμή, ο. 103* Μ. 
Σακελλαρίου, ό.π, a  84* Ν. Σαρρής, ό.π., σ. 271-276.

34. Nikolaos Andriotis, La population et It peuplement de la Crete (XWe-XWle siecles), 
M6moire de DEA Πανεπ. Paris-I, Παρίσι 1989, σ. 38-39.

35. Ιω. Γιαννόπουλος, Η  παρακμή, σ. 105* Ν. Andriotis, ό.π-, ο. 37* Ν. Σαρρής, ό.π, σ.*
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Επιστρέφοντας στο κύριο τεκμήριο, θα πρέπει να προσθέσουμε, εν 
πρώτοις, ότι οι καζάδες κατανέμονται ως εξής: δώδεκα από αυτούς στο σα
ντζάκι Χάνδακα, τέσσερις στο σαντζάκι Ρέθυμνου και πέντε σε αυτό των 
Χανίων. Επιπλέον, δίδεται ο αριθμός χωριών κατά σαντζάκι: 350, 200 και 
280, σύνολο 830 χιυριά. Σημεκόνεται μάλιστα ότι τα μισά από αυτά, καθώς 
και 70.000 ελαιόδενδρα, πυρπολήθηκαν από τους Οθωμανούς κατά την 
Επανάσταση. Εδώ, θα πρέπει να επισημανθεί πως οι Βενετοί είχαν κατα
γράψει 1.066 και 1.134 χωριά κατά το 1577 και 1588 αντιστοίχους, μεγέθη 
σαφώς μεγαλύτερα36.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να σχολιάσουμε τα περικλειόμενα, 
στο υπόμνημα, πληθυσμιακά μεγέθη: προ της Επανάστασης υπήρχαν «πε
ρίπου» 160.000 Έ λληνες και 130.000 Τούρκοι στο νησί* ο ενεργός ανδρι
κός πληθυσμός («σε θέση να φέρουν όπλα») ανερχόταν σε 26.000 (δηλαδή 
το 16,25% επί του συνόλου) και 17.000 (το 13,08%) αντιστοίχους. Εν τού- 
τοις, καθοις παρατηρούμε, πρόκειται για  απολύτους στρογγυλά μεγέθη, 
στοιχείο που παραπέμπει γενικούς σε μικρό βαθμό αξιοπιστίας37. Ε πιπρο
σθέτους, η αναλογία του ενεργού ανδρικού πληθυσμού κινείται, σε αμφότε- 
ρες τις περιπτώσεις, σε ιδιαιτέρους χαμηλές κλίμακες, δεδομένου ότι το 
ύψος του δείκτη κυμαίνεται κατά κανόνα γύρο) στο 30%3Χ. Εκτός το)ν ανω- 
τέρο), αναφέρεται, στο υπόμνημα, ότι στη διάρκεια της Επανάστασης, εξαι- 
τίας το)ν συγκρούσεοτν και της πάνοπλης, ο ελληνικός πληθυσμός μειώθηκε

239, 263, 300, 311* Κάλλια Καλλιατάκη-Μερτικοποΰλου, Ελληνικός αλυτρωτισμός και οθο)- 
μανικές μεταρρυθμίσεις. Η περίπτωση της Κρήτης 1868-1877, Αθήνα 1988, σ. 113-115, 135- 
143* Philippe de Bonneval -  Mathieu Dumas, Αναγνώριση της νήσου Κρήτης. Μια ανέκδοτη 
μυστική έκθεση του 1783, Έκδοση - Μετάφραση - Εισαγωγή - Σχόλια Γκύργου Β. Νικολά
ου -  Μανόλη Γ. Πεπονάκη, Ρέθυμνο 2000, σ. 51-52’ Αριστ. Σταυρίδης, Εγχειρίδιον πολιτι
κής, φυσικής και εμπορικής γεο)γραφίας του Οθοψανικού κράτους εκ διαφόρων νεωτάτων 
ευρωπαϊκών συγγραμμάτων, εν Κυδωνίαις 1876, ανατυπ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη 1996, σ. 91* Θ. Δετοράκης, ό.π., σ. 273-275* Ν. Σαρ- 
ρής, ό.π., σ. 311* Ν. Σταυράκης, Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης μετά διαφόρων γεω
γραφικοί, ιστορικών, αρχαιολογικών, εκκλησιαστικών κτλ. ειδήσεων περί της Νήσου, Αθή- 
νησι 1890, ανατυπ. 1978, σ. 187.

36. Στ. Σπανάκης, Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο πέρασμα των αιώνων (Μητρώον των 
οικισμών), τόμ. 1, Ηράκλειο 1991, σ. 13.

37. Εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 55.
38. Κ. Κόμης, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης, σ. 61-62’ ο ίδιος, Ιστορικοδημογραφι- 

κά, σ. 318-319* ο ίδιος, Δημυγραφικές όψεις της Πρέβεζας 16ος- 18ος αιώνας, Ιωάννινα 1999, 
σ. 135-136.
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στα 3/5 (δηλαδή σε 96.000 ψυχές) και ο τουρκικός έχασε τα 3/4 (υπόλοιπο 
32.500 ψ υχές)39. Εν προκειμένω, για  συγκριτικούς λόγους, οφείλουμε να 
σημειώσουμε πως το 1577 είχαν καταμετρηθεί 183.798 και το 1588 194.829 
ψυχές στο σύνολο του νησιού40. Βέβαια, ως γνωστόν, η κατάληψη του νησι
ού από τους Οθωμανούς, το 1669, προκάλεσε ένα εκτεταμένο προσφυγικό 
κύμα41, το οποίο, πάντως, δεν έφθασε στο επίπεδο που περιγράφει, επί πα- 
ραδείγματι, ο υπερβολικός Β. Randolph (μείωση από 1 εκατ. σε 80.000 ψυ
χές, εκ των οποίων οι 50.000 Τούρκοι)42 43 44. Συνεπιός, τα μεγέθη του υπομνή
ματος στερούνται αξιοπιστίας. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, λογίζεται ως 
χρήσιμο να  στραφούμε, εν συνεχεία, σε κάποια μεταγενέστερα δημογρα- 
φικά στοιχεία.

Π ίν . 17. Π λ η θ υ σ μ ό ς  Κ ρ ή τ η ς  (1 8 3 2 -1 9 1 3 )

Έ τος Αριθ. ψύχουν Άλλα στοιχεία - Παρατηρήσεις

1832“ 139.875 Αναλυτικά στοιχεία: 79.175 χριστιανοί και 60.700 Τούρκοι* 1.186
οικισμοί.

1834“ 128.675 Αριθ. ψυχιυν κατά προσέγγιση. Στο τεκμήριο παρατίθεται αναλυ-

39. Σημειωτέον ότι στην ελληνική έκδοση των πληθυσμιακιυν στοιχείων, προφανυίς ένε
κα σφάλματος, αντί των μεγεθιόν 96.000 και 32.500 αναγράφονται τα 90.000 και 22.000, χω
ρίς άλλη αναφορά. Σχετικιυς: Μ. Σχινάς, ό.π., σ. 346* Α. Μάμουκας, ό.π., σ. 260* Αρχεία, 
ό.π., σ. 247* Γ. Κατσούλης, ό.π., σ. 34* Γ. Κατσούλης -  Μ. Νικολινάκος -  Β. Φιλίας, ό.π., σ. 
94* Μιχ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθνσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 
182Γ 1971, τόμ. Α \  μέρος Γ , ΑΟήναι 1973, σ. 32. Ειδικώς τα προεπαναστατικά μεγέθη: 
ΓΑΚ, Σύλλογέ] Βλαχογιάννη, Διοικ. Επ., φάκ. 95, Κατάλογος των Τμημάτων των Νήσων 
τοϋ Αίγαίον Πελάγονς. Σύμφωνα με άλλα στοιχεία, ο προεπαναστατικός πληθυσμός ανερ
χόταν σε 266.355 ψυχές, 141.650 Χριστιανοί και 124.705 Τούρκοι (Στ. Σπανάκης, ό.π., σ. 15* 
Ν. Σταυράκης, ό.π., σ. 191). Το 1825, ο Prokesch von Oslen σημείωνε ότι από τους 200.000 
κατοίκους, που είχε το νησί πριν την Επανάσταση, δεν είχαν απομείνει παρά 80.000· σε 
10.000 υπελόγιζε τους διασπαρμένους στην Πελοπόννησο και σε 6.000 στα Κύθηρα. Σχετι
κούς: Π.Κ. Ενεπεν.ίδης, Αθηναϊκά, Αττικοβοιωτικά, Δωδεκανησιακά 1815-1980, Αθήνα 1991, 
σ. 306. Πβ. ανωτ. υποσημ. 2.

40. Βλ. ανωτ. υποσημ. 36.
41. Εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 41.
42. Β. Randolph, The present state o f the islands in the Archipelago (or Arches), Οξφόρδη 

1687, σ. 93-94.
43. Στ. Σπανάκης, ό.π., σ. 15’ Ν. Σταυράκης, ό.π., σ. 191.
44. Robert Pashley, Ταξίδια στην Κρήτη, τόμ. Β ',  Ηράκλειο 1991, σ. 226-241* Ζενάπ 

Ισμάτ Ρασέντ, ό.π., σ. 115-131* Ιάκ. Ραγκαβής, Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή γεωγραφική, 
ιστορική, αρχαιολογική, και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδος, τόμ. 3, εν Αθήναις 
1854, σ. 566-576* Στ. Σπανάκης, ό.π., σ. 16.
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1858*5 278.908

τικιύς, κατά οικισμό, ο αριθμός νοικοκυριών: στον αγροτικό χώρο 
16.133 νοικ. χριστιανιυν και 5.402 μουσουλμάνων, κατά προσέγγι- 
ση 107.675 ψυχές* στον αστικό χώρο (Χάνδακας, Χανιά, Ρέθυμνο), 
κατά προσέγγιση 21.000 συνολικώς ψυχές. Αριθ. οικισμών: 754. 
Αναλυτικά στοιχεία: 215.863 χριστιανοί, 62.138 Τούρκοι και 907

1864*’ 220.000
Εβραίοι.

1872" 210.000 Αναλυτικά στοιχεία: 90.000 μουσουλμάνοι και 120.000 μη μου-

1876* 250.000
σουλμάνοι.

1877/ 232.834 Αναλυτικά στοιχεία, κατά σαντζάκι: Χανίων 53.591, Χάνδακα
187841' 86.814, Ρέθυμνου 39.529, Σφακίων 23.946 και Λασιθίου 28.954.
188Γ 279.165 Αναλυτικούς, κατά «Διοίκηση»: Χανιών 61.473, Σφακίων 30.887,

.re-

Ρέθυμνου 46.591, Ηρακλείου 87.965 και Λασιθίου 52.249. Σύνθε
ση κατά φύλο, επί του συνόλου: 141.602 άρρενες και 137.563 θή- 
λεις. Σύνθεση κατά θρήσκευμα: 202.934 χριστιανοί και 72.353 
μουσουλμάνοι, σύνολο 275.287 (προφανούς, το υπόλοιπο περι
κλείει Εβραίους κ.ά.). Ο μισός περίπου μουσουλμανικός πληθυ

189051 294.192

σμός είναι εγκαταστημένος στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις του νη
σιού - έδρες ομωνύμων δήμιυν: δήμος Χανίων 9.469 (το 13,09% 
του συνόλου των μουσουλμάνων), δήμος Ρεθύμνου 6.691 (το 
9,25%) και δήμος Ηρακλείου 14.597 (το 20,17%). Αριθ. οικισμών: 
1.092.

1894?: 250.000 Αναλυτικά στοιχεία: 74.150 μουσουλμάνοι, 175.000 Έλληνες, 500

190053 301.273
Αρμένιοι, 200 Εβραίοι και 150 «Άλλοι».
Αναλυτικά στοιχεία: 267.266 χριστιανοί, 33.281 μουσουλμάνοι

191354 336.151
και 726 Εβραίοι. Αριθ. οικισμών: 1.167.

45. Στ. Σπανάκης, ό.π., σ. 17· Ν. Σταυράκης, ό.π., σ. 192.
46. Cem Behar, Osmanh imparatorlugu'nun ve Tiirkiye 'nin nufusu 1500-1927 (The 

population of the Ottoman empire and Turkey), Άγκυρα 1996, σ. 37.
47. Am., a. 38· Kemal Karpat, Ottoman population 1830-1914. Demographic and Social 

Characteristics, The University of Wisconsin Press 1985, σ. 117.
48. Αριστ. Σταυρίδης, ό.π., σ. 91.
49. Κ. Karpat, ό.π., σ. 119.
50. Ν. Σταυράκης, ό.π., Μέρος δεύτερον, σ. 3-5, 80-82, 141* Κάλλια Καλλιατάκη-Μερτι- 

κοπούλου, ό.π., σ. 44-45.
51. Cem Behar, ό.π., σ. 43.
52. Κ. Karpat, ό.π., σ. 155.
53. Στ. Σπανάκης, ό.π., σ. 19.
54. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., τόμ. Β ' , Αθήναι 1975, σ. 103-109.
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Κατ’ αρχήν, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι τα μεγέθη των ετών 1832 
και 1834 ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα αναφερόμενα στο υπό
μνημα, επιβεβαιώνοντας, κατά κάποιον τρόπο, τα τελευταία. Εν τουτοις, 
εδώ θα πρέπει να  τονίσουμε, ή απλώς να υπενθυμίσουμε, ότι άπαντα τα 
πρώιμα αριθμητικά στοιχεία του πίνακα (έστω με μερική εξαίρεση αυτά 
του 1834) αποτελούν προϊόν απλής εκτίμησης και όχι πραγματικής κατα
μέτρησης55 56. Π α ρ ’ όλα αυτά, όμως, η προεπισημανθείσα σύμπτωση περι
γρά φ ει μάλλον, και τουλάχιστον, τις γενικές πληθυσμιακές τάσεις. Παρα- 
τηρώντας τα υπόλοιπα στοιχεία, διαπιστώνεται η ύπαρξη διαδοχικών αυ- 
ξομειώσεοτν, καρπός, βέβαια, ως επί το πλείστον, του διαφορετικού κατά 
περίπτωσιν βαθμού αξιοπιστίας. Παρά ταύτα, ιυστόσο, δηλώνεται σαφιύς η 
αυξητική πορεία  του πληθυσμού. Εάν μάλιστα συγκρίνουμε το μέγεθος του 
1832 με αυτό του 1913, καταλήγουμε σε ένα ετήσιο ρυθμό αύξησης ίσο με 
10 ,8 8 %0 * το ύψος του δείκτη, έστιυ ως απλή προσέγγιση, παραπέμπει σε πι
θανή πληθυσμιακή εισροή, κοντολογίς στην ξένη εγκατάσταση ή, ακόμη, 
και στην παλιννόστηση τμήματος της αρχικής δ ια σ πορ ά ς '\ Πάντως, το τε
λευταίο ενδεχόμενο δεν πρέπει να έλαβε θεαματικές διαστάσεις: αντιθέ- 
τως, είναι εν γένει γνιυστή η διασπορά Κρητικών στην Ελλάδα, στη Μικρά 
Ασία, στην Α ίγυπτο αλλά και σε νοτιότερες περιοχές της Αφρικής57. Τώρα,

55. Βλ. ανωτ. Πίν. 17 και υποσημ. 43, 44. Επίσης, τα αριθμητικά στοιχεία του υπομνή
ματος φέρουν το χαρακτηριστικό «environ», περίπου (εδώ στο Παράρτημα).

56. Βλ. ανοπ. υποσημ. 3. Για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιείται ο μαθηματικός 
τύπος Pk = Ρ0 · (1 + r)k [εδώ στο κείμενο IV, υποσημ. 65].

57. ΓΑΚ, Οθωνικό Αρχείο, Υπ. Εσοπ., φάκ. 268, Kretenser in Milos, Kretenserin Minoa, 
Kreienser in Motion και Kretenser in Nauplia· am ., φάκ. 269, Einwanderung der Cretenser, 
Tom. /* αυτ., φάκ. 106, Colonisation der Kretenser, Tom. //* Ζαφ. Βάος, «Κρήτες αγιυνισταί 
ιδρυταί του Αδάμαντος Μήλου», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. 5 (1965- 
1966), σ. 163-272 και αυτοτελής βελτιωμένη έκδοση Κρήτες αγωνιστές ιδρυτές του Αδάμα- 
ντα Μήλου. Νέα έκδοση εμπλουτισμένη, έκδ. Κοινότητας Αδάμαντα, Αθήνα 1993 (πβ. στο 
κείμενο II, υποσημ. 112 και στο κείμενο III, υποσημ. 196)· Σία Αναγνωστοπουλου, Μικρά 
Ασία, 19ος at. - 1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο ελληνι
κό Έθνος, Αθήνα 1997, σ. 110,619, 624, 643· Κ.Μ. Σταματόπουλος, «Στοιχεία από την ιστο
ρία των ελληνικών χωριών στις εκβολές του Μαιάνδρου: ο τόπος και οι άνθρωποι», Β ' Πα
νελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικρός Ασίας. Η πολιτική ιστορία και η πολιτιστι
κή δημιουργία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από την Κλασσική Αρχαιότητα ως τον αιώνα 
μας (Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου 1992), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 78* Ι.Μ. Χατζηφώτης, Αλε
ξάνδρεια. Οι δύο αιώνες του νεοτέρον Ελληνισμού (19ος-20ός αιώνες), Αθήνα 1999, σ. 447* 
Γιάννης Μαρκάκης, Έλληνες στη μαύρη Αφρική 1890-1990, Αθήνα 1998, σ. 41, 96.
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ανεξαρτήτως των γενικούν εξελίξεων, εάν εξειδικεΰσουμε την παρατήρησή 
μας στα μεγέθη των ετών 1864 και 1872 (και όχι του 1876, που αποτελεί 
απλή εκτίμηση58) διαπιστώνεται μία δημογραφική κάμψη* προφανούς, εδο3 
αποτυπιυνεται η εκροή εξαιτίας των πολεμικουν γεγονότων του 1866-186959.

Από μία άλλη πλευρά, παρατηρείται αναλογικώς μεγάλος αριθμός χω 
ρούν, παρά τις διακυμάνσεις, οφειλόμενες, εν πολλοίς, στον χαμηλό βαθμό 
αξιοπιστίας τουν πηγών. Εξάλλου, ιος γνωστόν, οι όποιες συγκυριακές κα
ταστροφές, εξαιτίας πολεμικών γεγονότων, επί παραδείγματι, δεν παρα
πέμπουν οπωσδήποτε στην πλήρη εγκατάλειψη των πληθυσμιακών συγκε- 
ντριόσεων* η πιθανότερη μελλοντική εξέλιξη είναι ο ανασυνοικισμός τους 
παρά ό,τι άλλο60. Συνεπούς, υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ελεγχθούν και 
οι υπερβολές του υπομνήματος, σε σχέση με τις καταστροφές χωριών κατά 
την Επανάσταση του 1821. Εν κατακλείδι, τα δεδομένα του πίνακα, έστω 
με κάποιες αντιφάσεις, περιγράφουν σαφούς την εκ νέου άνθηση της ενδο- 
χώρας.

Συνεχίζοντας στο πεδίο τουν επιμέρους δημογραφικούν χαρακτηριστι- 
κούν, επισημαίνουμε με έμφαση το στοιχείο πους ο μουσουλμανικός πληθυ
σμός κατοικούσε κυρίως στις πόλεις* κάτι ανάλογο έχει διαπιστωθεί, εδού, 
και στην περίπτουση της Ρόδου, όπου ο χριστιανικός πληθυσμός δέσποζε 
αποκλειστικούς στην αγροτική ενδοχούρα61. Κατά τα άλλα παρατηρείται, και 
πάλι, η σύγχυση των πηγών, αλλά κα ι μέρους της σύγχρονης βιβλιογρα
φίας, ανάμεσα στη θρησκευτική και την εθνική ταυτότητα τουν κοινοτήτουν 
(μουσουλμάνοι-Τούρκοι, χριστιανοί-Έ λληνες)62. Πάντως, το συγκεκριμένο 
παράδειγμα συνδέεται, και εν προκειμένω, με τα  βασικά χαρακτηριστικά 
του βαλκανικού 19ου αιούνα, οπότε συντελέσθηκε σταδιακούς η ταύτιση 
θρησκευτικής - εθνικής ταυτότητας63.

Τέλος, με βάση τα δεδομένα του 1881, διαπιστώνεται η ποσοτική κυ
ριαρχία των αρρένων έναντι των θηλέων. Βέβαια, αυτή η μαθηματική σχέ
ση δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα του είδους, οπις απογραφές του πα
ρελθόντος, αν και ειδικούς στον νησιωτικό χώρο δεν λείπουν οι περιπτώ

58. Βλ. ανωτ. υποσημ. 48. ·
59. Εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 196.
60. Κ. Κόμης, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης, σ. 229-232.
61. Εδώ στο κείμενο III, Πίν. 6.
62. Λυτ., Πίν. 6..
63. Αυτ., υποσημ. 75.
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σεις με αντίστροφη αναλογία*4. Φ αίνεται, όμως, εδώ, πως ο τρόπος εξέλι
ξης της κρητικής διασποράς (κατά οικογένειες και όχι αποκλειστικώς αν
δρική) αλλά και η πληθυσμιακή εισροή στο νησί (προφανώς, κατά κύριο 
λόγο ανδρική) συνέβαλαν στο τελικό αποτέλεσμα* εξίσου πιθανή, όμως, ε ί
να ι και η συμβολή άλλων παραγόντων, υποκειμενικών64 65. Ωστόσο, στο ση
μείο αυτό, κρίνεται αναγκαίο, γ ια  τη συνέχεια, να  στρέψουμε εκ νέου την 
προσοχή μας στο περιεχόμενο του υπομνήματος.

Στο τεκμήριο αναφέρεται πως τα 3/5 των γαιώ ν του νησιού ανήκαν σε 
Τούρκους και τα  υπόλοιπα 2/5 σε Έ λληνες66. Ακόμη, το 1/5 από τις τελευ
ταίες αποτελούσαν μοναστηριακή περιουσία, ενώ, αντιθέτως, στην περί
πτωση των οθωμανικιυν γαιών δεν συγκαταλέγονταν βακούφια (ι aktf, γαί- 
ες αφιερω μένες σε θρησκευτικά και εν γένει ευαγή ιδρύματα67 68) ή δημόσιες 
γαίες* δηλιυνεται μάλιστα κατηγορηματικώς ότι αυτές ανήκαν αποκλειστι
κούς σε ιδιώτες. Εν τούτοις, προστίθεται, ένα μέρος των φορολογικών εσό
δων που προέρχονταν από τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις κατέληγε 
στον σουλτάνο ή στα τζαμιά, υπό μορφή προσφορών. Πάντως, καθώς έχει 
δείξει η έρευνα, ενώ πράγματι σημειώθηκε σταδιακή μείωση των δημοσίων 
γαιών, ώστε στο τέλος του 19ου αιώνα να περιορίζονται, στην Κρήτη, σε 
κάποια  βοσκοτόπια, τουναντίον, τα βακούφια αποτέλεσαν πάντοτε γεγο- 
νός6Χ. Έ τσ ι, τουλάχιστον ως προς αυτό το ζήτημα, οι πληροφορίες του υπο
μνήματος αποδυναμώνονται σε μεγάλο βαθμό.

Εκτός αυτών, στο τεκμήριο μνημονεύονται τα φορολογικά έσοδα:
— Α πό το χαράτσι «γύρω» σ τ ις .........................  300.000 γρόσια69

64. Εδώ στο κείμενο II, Πίν. 3 και υποσημ. 94-95* στο κείμενο III, υποσημ. 74 και στο
κείμενο IV, υποσημ. 70.

65. Εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 94-95.
66. Πβ. Μ. Σχινάς, ό.π., σ. 357* Α. Μάμουκας, ό.π., σ. 272* Αρχεία, ό.π., σ. 257* Γ. Κα- 

τσούλης, ό.π., σ. 11 * Γ. Κατσούλης -  Μ. Νικολινάκος -  Β. Φιλίας, ό.π., σ. 83.
67. Βέρα Μουταφτσίεβα, Αγροτικές σχέσεις ση/ν Οθωμανική Αυτοκρατορία (15ος- 16ος 

αι.), μετ. Ε. Μπαλτά, Αθήνα 1990, σ. 133-168* Δ.Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας 
κατά την τουρκοκρατίαν, Αθήνα 1974, σ. 70-83* Ν. Σαρρής, ό.π., σ. 72-74.

68. Κάλλια Καλλιατάκη-Μερτικοπουλου, ό.π., σ. 53-55* θ .  Δετοράκης, ό.π., σ. 278-279.
69. Ας σημειώσουμε εδώ τις υποδιαιρέσεις του γροσιου: 1 γρόσι {guruf, σημ. kuruf) = 

40παράδες (para) = 120 άσπρα (akge). Ακόμη, αξίζει να επισημάνουμε την επί αιώνες συ
νεχή υποτίμηση του οθωμανικού νομίσματος και των υποδιαιρέσεων. Σχετικώς: Δημ. Α. Νι- 
κολετόπουλος. Περί τον νομίσματος εν Ε?λάδι. Από της Αλώσεως μέχρι της σφίξεως τον 
ΌΘωνος, Αθήναι 1974, σ. 40-70.
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17. Η  προπη σελίδα του υπομνήματος [ΓΑΚ-ΑΝΚερκ., Καποδιστριακό 
Αρχείο, Μ έρος Β ' , φάκ. 578, έγγρ. 6].
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— Α πό τη δ έ κ α τη ....................................................1.500.000 γρ.
— Α πό τους τελωνειακούς δα σ μ ο ύ ς.................  200.000 γρ.

Σύνολο 2.000.000 γρ.

Ο πρώτος φόρος, αξίζει να  διευκρινίσουμε, παρά  την καθιερωμένη ονο
μασία του, δεν είχε ουδεμία σχέση με το πραγματικό χαράτσι: επρόκειτο 
για  τον κεφαλικό φόρο (το «κεφαλιάτικο», οθωμ. c izy e )70 7i\  τρν οποίο κατέ
βαλαν άπαντες οι μη μουσουλμάνοι άνω των 14 ετών71. Ό σ ον αφορά στο 
harag, αντιστοιχούσε σε δύο κατηγορίες φορολογικής υποχρέωσης: α) στο 
h a ra g i m u vazzcif, στρεμματικό φόρο, τον οποίο επίσης κατέβαλαν οι μη μου
σουλμάνοι (σε αυτόν ανήκε και το τέλος ispen ce, η γνιυστή σ π έ ν τ ζ α )72' β) 
στο h a ra g i m u k a a s e m e  ή ό ε κ ά τ η  (o g u r  ή a g a r), φόρο επί της παραγωγής, 
στον οποίο υποχρεούντο κατ’ αρχάς οι μουσουλμάνοι αλλά σύντομα επε
κτάθηκε και στους μη μουσουλμάνους7·. Ως προς τους τελωνειακούς δα
σμούς, καθόσον γνωρίζουμε, ειδικώς τουλάχιστον στην Κρήτη, το τέλος ει
σαγωγής κυμαινόταν κατ’ αναλογία προς τον τόπο προέλευσης των εμπο
ρευμάτων αλλά και το θρήσκευμα του εμπορευομένου, ευνοώντας τόσο τις 
περ ιοχές της Α υτοκρατορίας όσο και τους μουσουλμάνους έναντι των υπο
λοίπων74. Ιδιαιτέρω ς δε ως προς τις εξαγωγές, από τον 18ο αιώνα εφαρμό

70. ΓΤβ. Γ. Κατσουλης, ό.π., σ. 26· Γ. Κατσουλης -  Μ. Νικολινάκος -  Β. Φίλιας, ό.π., σ. 
94.

71. Halil Inalcik, «Djizya», Encyclopedic de I'lslam, τόμ. II, Leyde - Paris 1965, σ. 573-580* 
Ziya Kazici, Osmanhlarda vergisistemi, Istanbul 1977, σ. 102-109* Δ.Κ. Τσοποτός, ό.π., σ. 115- 
116* Μ. Σακελλαρίου, ό.π., σ. 54-55* Ν. Σαρρής, ό.π., σ. 163-172.

72. C. Ornohlu, «Kharadj», Encyclopedic de I'lslam, τόμ. IV, Nouvelle Edition, Leiden- 
Paris 1978, ειδικώς σ. 1.085-1.087* Z. Kazici, ό.π., σ. 58-85* Δ.Κ. Τσοποτός, ό.π., σ. 65* Μ. 
Σακελλαρίου, ό.π., σ. 60-63* Αναστασία Κυρκίνη-Κουτουλα, Η οθωμανική διοίκηση στην 
Ελλάδα. Η περίπτωση της Πελοποΐ'νήσον (1715-1821), Αθήνα 1996, σ. 40* Ν. Σαρρής, ό.π., 
σ. 160-161.

73. A. Grohmann, «‘Ushur», Encyclopedic de I'lslam, τόμ, IV, Leyde-Paris 1934, σ. 1.107- 
1.109* Z. Kazici, ό.π., σ. 86-101* Δ.Κ. Τσοποτός, ό.π., σ. 65, 86-87, 116-117* X. Ιναλτζίκ, ό.π., 
σ. 188-189* Μ. Σακελλαρίου, ό.π., σ. 60, 66* Α. Κυρκίνη-Κουτουλα, ό.π., σ. 29, 33* Ν. Σαρ
ρής, ό.π., σ. 161-163.

74. Γιολάντα Τριανταφυλλίδου-Baladie, Το εμπόριο και η οικονομία της Κρήτης από τις 
αρχές της οθωμανικής κυριαρχίας έως το τέλος τον 18ου αιώνα (1669-1795), Ηράκλειο 1988, 
σ. 54-55. Πβ. Ζαχ. Τσιρπανλής, «Ο “Κανουναμές” (Kanun-name) της Ρόδου και της Κω (τέ
λη 16ου αι.)», Δωδώνη, τόμ. ΙΒ ' (1983), σ. 95* Κ. Κόμης, Βενετικά κατάστιχα Μάνης-Μπαρ- 
δοννιας (αρχές 18ου αιώνα). Τεκμήρια οικονομίας και ιστορικής δημογραφίας, Αθήνα 1998, 
σ. 17-18.
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σθηκε το τέλος b id ’at, τόσο στην ίδια την Κρήτη όσο και σε άλλα λιμάνια 
της Αυτοκρατορίας75.

Στο υπόμνημα σημειώνεται ότι ετησίως διανέμονταν 36.000 «billets» (τα 
λεγόμενα «χαρατσόχαρτα» ή «χαρτία», h a ra g  k a g itla n ) , για  την είσπραξη 
του κεφαλικού φόρου76. Παραλλήλως, όμως, καθώς αναφέρεται, σε ορ ι
σμένα χωριά η φορολογική υποχρέωση επιδικαζόταν κατ’ αποκοπήν (σύ
στημα m a k tu c) 7\  Ακόμη, επισημαίνεται ποκ η Αυτοκρατορία ακολουθούσε 
την πρακτική εκμίσθωσης των φόρων, με αποτέλεσμα την τελική εισροή ελ- 
λειμματικών εσόδοον78.

Εκτός των ανωτέρω, πάντως, στο τεκμήριο γίνεται αναφορά στην ύπαρ
ξη εκτάκτων φορολογικών επιβαρύνσεων, δυσβάστακτων για  τον χριστια
νικό πληθυσμό. Αξίζει να προστεθεί πιυς ο R obert Pashley αναφέρει, για  
το 1834, δύο επιπλέον είδη φόρου79.
— Τον φόρο προβάτιυν και κατοικιών, 200.000 γρ.
— Τον φόρο επί των κερδών εργολαβκόν, 718.951 γρ.

Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος, γ ια  δύο ήδη γνωστές κατηγορίες παρα
θέτει πολύ μεγαλύτερα χρηματικά ποσά80:
— Από τη δεκάτη 6.400.000 γρ.
— Από τους τελωνειακούς δασμούς (εισαγωγό3ν-εξαγο:>γό3ν) 2.466.740 γρ.

Εν προκειμένο), ας προσθέσουμε ότι σε προγενέστερα στοιχεία, του 
1823 (στην πραγματικότητα προ του 1821), εντοπίζονται επίσης μεγαλύτε
ρα ποσά: μόνο για το τέλος εξαγωγής του ελαιολάδου αναφέρεται το πο- 
σόν των 450.000 γροσίων81. Συνεπώς, οι πολεμικές συγκυρίες επέδρασαν

75. Γ. Τριανταφυλλίδου-Baladie, ό.π., σ. 56.
76. Α. Κυρκίνη-Κοΰτουλα, ό.π., σ. 36' Ν. Σαρρής, ό.π., σ. 169-172* Κά?νλια Καλλιατάκη- 

Μερτικοποΰλου, ό.π., σ. 60-62* Γ. Τριανταφυλλίδου-Baladie, ό.π., σ. 41-42* Θ. Δετοράκης, 
ό.π., σ. 281-282.

77. Κ. Κόμης, ό.π., σ. 10-12* ο ίδιος, Ιστορικοόημογραφικά, σ. 47-59* Η. Inalcik, ό.π.· ο 
ίδιος, «L’Empire ottoman», Η. Inalcik, Studies in Ottoman Social and Economic History, 
Variorum Reprints, Λονδίνο 1985, σ. 100-101* ο ίδιος, «Military and Fiscal transformation in 
the Ottoman empire, 1600-1700», αυτ., κυρίως σ. 333* D. Goffman, «The mactuc system and 
the jewish community of sixteenth century safed: a study of two documents from the ottoman 
archives», Osmanli Ara$tirmalari, τόμ. 3 (1982), σ. 81-90.

78. Πρ. Κ. Κόμης, Βενετικά κατάστιχα, σ. 19-38.
79. R. Pashley, ό.π., σ. 224-225* Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 572.
80. R. Pashley, ό.π.
81. Α. Μάμουκας, ό.π., τόμ. 3, Αθήνησιν 1839, σ. 25* Γ. Κατσοΰλης, ό.π., σ. 222* Γ. Κα-
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αναλόγως στο ύψος των φορολογικών εσόδων του νησιού. Ενδέχεται, 
όμως, ένα μέρος της διαφοράς να  οφείλεται στον άνισο βαθμό αξιοπιστίας 
των στοιχείων μεταξύ τους.

Τέλος, στο υπόμνημα εμπεριέχονται στοιχεία για  την ετήσια παραγωγή 
του νησιού:
— Ελαιόλαδο, έως και 800.000 βαρέλια (υπ* όψιν ότι 1 βαρέλι =  48 οκά

δες82), «δηλαδή γύρω στα 400 φορτία» (επομένως, αναλογία 2.000:1)* το 
ήμισυ περίπου της παραγωγής, σημειώνεται, εχρησιμοποιείτο ως πρώτη 
ύλη στα σαπωνοποιεία.

— Σταφίδα, άνω των 40 φορτίων.
— Χ αρούπια, 40 φορτία.
— Κάστανα, 5 φορτία.
— Α μυγδαλόψιχα, 1 φορτίο.
— Μ έλι και τυρί, 1 φορτίο.
— Μ ετάξι, «γύρο» στους 2.000 στατήρες (1 στατήρας =  44 οκάδες*3) «και 

άλλα».

Εν πρώτοις, οφείλουμε να προσθέσουμε πω ς η σαπωνοποιία είχε ανα
πτυχθεί ιδιαιτέρως στο νησί, δεδομένου ότι διετίθετο και άφθονη πρώτη 
ύλη* «έδώ γίνεται τό σαπούνι τό καλό, όπου λέγεται Κρητικό» σημειώ
νει ο Ψ αλίδας84. Το 1881, ο Χ ατζιδάκης αναφ έρει πως μόνο στο Ηράκλειο

τσούλης — Μ. Νικολινάκος -  Β. Φίλιας, ο.π., σ. 204. Για τη μείωση των εισπραττομε'νων πο- 
σο)ν του κεφαλικου φόρου, κατά την περίοδο της Επανάστασης: Β. Δημητριάδης -  Δ. Δα
σκάλου, ό.π., σ. ν β ' -νδ '.

82. Ν. Πλε'σκας, Συγκριτικοί πίνακες νομισμάτων, μέτρων και σταθμών, Κέρκυρα 1866, 
σ. 81* Δ. Πετρόπουλος, «Συμβολή εις την έρευναν των λαϊκιυν μέτρων και σταθμών», Επε- 
τηρίζ του Ααογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 7 (1952), σ. 79* Δ. Παπασωτη- 
ρίου, Η πρακτική Γεωπονία, Αθήνα 1952, σ. 677* B.J. Slot, «Συμφωνητικόν πιυλήσεως ελαι- 
ολάδου Μάνης», Αακωνικαί Σπουδαί, τόμ. 8 (1986), σ. 269.

83. Μ. Σακελλαρίου, ό.π., σ. 211* Ν. Πλέσκας, ό.π., σ. 77* Βασίλης Κρεμμυόάς, Το εμπό
ριο της Πελοποννήσου στο 18ο αιώνα (1715-1792). (Με βάση τα γαλλικά αρχεία), Αθήνα 
1972, σ. 128* G. Olivier, Voyage dans VEmpire Othoman, l'Egypt e et la Perse, τόμ. 1, Παρίσι 
1807. σ. XX.

84. K. Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου, ό.π., σ. 66-69, 195* Θ. Δετοράκης, ό.π., σ. 295* Γ. 
Χαριτάκης, «Αθανασίου Ψαλίδα, Η Τουρκία κατά τας αρχάς του ΙΘ ' αιώνος», Ηπειρωτι
κά Χρονικά, τόμ. 6 (1931), σ. 67. Ειδικώς για τα σαπωνοποιεία του νησιού κατά τον 18ο αι
ώνα, αξίζει να επισημανθεί η μονογραφία: Βασίλης Κρεμμυόάς, Οι σαπουνοποιΐες της Κρή
της στο 18ο αιώνα, Αθήνα 1974.

«I
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υπήρχαν δεκαπέντε σαπωνοποιεία, με ετήσια παραγωγή 25-40.000 στατή
ρες85. Πλησιέστερα στην εποχή του υπομνήματος, ο Pashley υπολογίζει το 
σύνολο των εξαγωγών σαπουνιού σε 50.000 στατήρες86. Αυτό που προκαλεί 
ίσως ιδιαίτερη εντύπωση είναι η σιγή του τεκμηρίου ως προς τα σιτηρά, βα
σικό εξαγώγιμο προϊόν της Κρήτης από αιώνων87. Πάντως, και πάλι, ο 
Pashley αν και κάνει λόγο για  ετήσια εξαγωγή 30.000 οκάδων σίτου, πα 
ραλλήλους, στις εξαγοογές συμπεριλαμβάνει 70.000 κοιλάτου προϊόντος και
360.000 κριθαριού (1 κοίλο Κουνσταντινούπολης ζύγιζε περίπου 20 οκάδες, 
αναλόγως του προϊόντος* ωστόσο, σε τοπικό επίπεδο επικρατούσαν σημα
ντικές αποκλίσεις)88. Επιπλέον, ο ίδιος επισημαίνει τη μείωση της παραγω 
γής σε σχέση με τα δεδομένα της προεπαναστατικής περιόδου89. Φαίνεται, 
επομένους, ότι τα πολεμικά γεγονότα τα οποία μεσολάβησαν επέφεραν κα
θοριστικά πλήγματα στην οικονομία του νησιού, οπούς, εξάλλου, έστω κατ’ 
αρχάς, και στο δημογραφικό του κεφάλαιο. Ως φυσική συνέπεια, οι επι
πτώσεις αυτές αποτυπώνονται, αν και εμμέσους, στο συγκεκριμένο υπόμνη
μα* κατά κύριο λόγο πρόκειται για  τις παραλείψεις, τις σιωπές και τις πα 
ραμορφώσεις που εμπεριέχονται σε αυτό.

85. Ιωσήφ Χατζιδάκης, Περιήγησις εις Κρήτην, εν Ερμουπόλει 1881, σ. 12.
86. R. Pashley, ό.π., σ. 218.
87. Γ. Τριανταφυλλίδου-Baladie, ό.π., σ. 170* Θ. Δετοράκης, ό.π., σ. 294.
88. R. Pashley, ό.π., σ. 220. Στην ελληνική μετάφραση, αξίζει να σημειώσουμε, ως μο

νάδα μέτρησης αναφέρεται το «κιλό», αν και στο πρωτότυπο χρησιμοποιείται το «quilot» 
(δηλ. το κοιλό της οθωμανικής περιόδου). Πβ. R. Pashley, Travels in Crete, τόμ. 2, Λονδίνο 
1837, σ. 303. Για το κοιλό, ενδεικτικούς: Δ. Παπασωτηρίου, ό.π., σ. 677* G. Olivier, ό.π., σ. 
XIX* Josef Kabrda, «Quelques problemes de la metrologie turque-ottomane», Deuxieme 
Conference des Etudes Albanologiques, τόμ. 2, Τίρανα 1970, σ. 117* L. Berov, «Problemes de 
la metrologie dans les territoires balkaniques a 1’epoque de la domination ottomane (XVe- 
XlXe ss.)», Etudes Balkaniques, τόμ. 11, τχ. 2 (1975), σ. 30-31.

89. R. Pashley, ό.π., σ. 220 και 303 αντιστοίχους.
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ΓΑΚ-ΑΝΚερκ., Καποδιστριακό Α ρχείο, Μ έρος Β ',  φάκ. 578, έγγρ. 6

N o tio n s  S ta tis tiq u e s  s u r  V ile  d e  C re te

1. C irconference

La circonference de File de C rete est d’environ 570 milles, et par 
consequent de 130 milles a peu pres moins considerable que celle du 
Peloponese.

2. E te n d u e
Cette lie comprend dans sa longueur et dans sa largeur une surface 

d ’environ 350 lieues quarrees.

3. D iv isio n  T opograph iqu e

Les Turcs divisaient toute Tile en trois Departem ens qu’ils appellaient 
Sangdjaks, ou Principautes, savoir le Sangdjac de Crete, celui de Rethymne, 
et celui de la Canee. Les Grecs de leur cote comptaient dans File 21 
provinces savoir:

1. Candie ou megalon Castron. Ville et forteresse de prem ier ordre.
2. Temenos
3. Malevizi
4. Pediada
5. Lasithi
6. Mirambelo Forteresse de Troisiem e ordre nommee Spina-longa.
7. Sitia
8. Hierapytnos. Forteresse de Troisiem e ordre.
9. Rizo-castron

10. Monofatzi

* Τα τεκμήρια δημοσιεύονται ως έχουν στο πρωτότυπο* χωρίς καμία, παρέμβαση στην 
ορθογραφία;.τη σύνταξη ή τη στίξη.
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11. Kenourior
12. Pyriotissa

Ces deux provinces sont comprises sous 
le nom de Messara.

13. Rethymne Forteresse de second ordre.
14. Milopotamon
15. Amari
16. Ahios Basilios
17. Kydonie ou Canee. Forteresse de second ordre.
18. Apocorona
19. Kissamos. Deux forts dont Fun s’appele Grabousa.
20. Selinon
21. Sphakia. C’est ici ou se trouve le fort nomine Phrango-castelon.

4. H abitans
Le nombre des Grecs etablis dans File de Crete montait, avant la 

revolution, a environ 160.000, et celui des Turcs a environ 130.000.

5. Proprietes Territoriales
Si on divise par cinquieme le territoire de File on trouve que trois de ces 

cinquiemes appartenaient aux Turcs, et les deux autres aux Grecs.

6 . Im pots pergus par le Sultan
Les revenus que la Porte retirait de File de Crfete, montaient a environ 

deux millions de Piastres savoir
Du Havatz environ....................................  300.000 piastres
De la Dime................................................1.500.000 »
De la Douane...........................................   200.000 »
Total Piastres............................................ 2.000.000

Remarques et Explications
1. Les provinces comprises depuis le No 1 jusqu’au No 12 indusivement 

(paragraphe 3me) possedent environ 350 villages
Celles depuis le No 13 jusqu’au No 16................................... 200 »
Celles depuis le No 17 jusqu’au No 21................................ . 280 »

Total des villages 830

A peu-pres la moitie de ces villages a 6te incendiee ou demolie par les 
Turcs, pendant la revolution et sur tout lorsque Hassan-Pacha fit bruler
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plus de 70.000 oliviers.
2. Parmi les habitans Grecs de Tile de Crete (voyez le paragraphe 4) on 

comptait environ 26.000 hommes en etat de porter les armes, le reste se 
composait de femmes, d’enfans, et de vieillards.

On comptait parmi les Turcs environ 17.000 hommes en etat de 
porter les armes, et tout le reste consistait en femmes, enfans, vieillards, 
et en une grande quantite d ’esclaves noirs.

La lutte actuelle, et la peste qui se manifesta au commencement de la 
guerre ont fait perir le 3/4 de la population Turque de Pile.

La population grecque est de son cote reduite aux 3/5.mcs de ce qu’elle 
etait avant la revolution.

3. Presqu’un quart des terres appartenantes aux Grecs dans Pile de Crete 
etaient la propriete des M onasteres. Les terres possedees par les Turcs 
qui occupaient les 3/5 du sol (voyez le paragraphe 6) appartenaient aux 
particuliers; ni le Domaine public; ni les etablissemens religieux tels que 
Mosquees etc.a n’ avaient dans Pile aucune possession territoriale.

On doit cependant observer que sur les revenus que la Porte 
encaissait et qui provenaient des dimes et autres impots de Pile de Crete, 
il y avait plusieurs sommes prelevees pour faire des presens aux Sultanes, 
et des offrandes aux Mosquees etc.a

4. On envoyait en Crete des billets de H aratz pour 36.000 tetes (voyez 
paragraphe 6) mais les employes preposes a leur distribution nommes 
H a ra tz is  donnaient aussi des T eskeres ou billets de leur propre signature, 
ou bien parcourant les villages ils y levaient des sommes que les habitans 
leur versaient en bloc pour etre exempts de Haratz par tete.

5. Les productions de Pile de Crete etant tres-riches, la Porte par la 
perception des dimes, aurait pu encaisser plusieurs millions, si ces dimes 
eussent ete pergues pour son compte; mais elle avait la coutum e de les 
donner a ferme viagere a differens particuliers. De plus le peu qu’on 
encaissait (voyez paragraphe 6) etait depense pour payer les jannissaires 
et les agas du pays, et donner des gratifications, de sorte que la Porte 
retirait a peine chaque annee 100.000 Piastres Turques effectives de Pile 
entiere.

6. Les principaux produits de Crete consistaient en huile d ’Olive. Dans les 
annees abondantes cette ile pourait en fournir jusqu’a 800.000 barriques 
c’est-a-dire environ 400 cargaisons de grandeur ordinaire. La moitie a 
peu-pres de cette huile etait consommee pour la fabrication du savon.
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Cette ile produisait de plus chaque annee 40 cargaisons de raisin sec, 40 
cargaisons de caroubes, 5 cargaisons de chataignes, une cargaison 
d ’am ande cassees, une cargaison de miel et de fromage, environ 2.000 
quintaux de soie etc.a

7. De meme que les pachas, et les gouverneurs Turcs des autres parties de 
la G rece surchargeaient les habitans Grecs de contributions arbitraires 
e tc .a, de m em e aussi les Pachds, les agas, et leurs subalternes 
surchargeaient les Chretiens de cette ile d ’une infinite de contributions; 
De plus ils les traita ien t comm e des Ilotes, et ce la par ce que le nombre 
des Turcs habitans dans le pays etait proportionellem ent a celui des 
Chretiens plus considerable qu’il l’etait ailleurs, et que leur caractere 
etait plus arrogant e t plus cruel.

2

ΓΑΚ, Αρχ. Μ αυροκορδάτου, φάκ. 15^, εγγρ. 004, 435

Division m oderne des districts ou Cadiliques de la Candie

noms anciens noms Modernes Profession des habitans

1. Cissamos agriculteurs et artisans
2. Elissos Selino agriculteurs
3. Cydonie Canee negociants, artisans, les montagnards pasteurs et 

agriculteurs
4. Foenikia Sfakia pasteurs, marins, et agriculteurs
5. Aptera Apricorno agriculteurs et artisans
6. Retymne Retimo n6gociants, artisans et agriculteurs
7. Lampe Saint Basilio agriculteurs et pasteurs
8. Panacre Amari agriculteurs
9. Avlopotamos M ilopotamo. agriculteurs, artisans et pasteurs

10. Cnossos Malviso agriculteurs et artisans
11. Ecaleum Candie negociants, artisans et agriculteurs
12. Faestos Priatina agriculteurs
13. Caenon Cenurio agriculteurs
14. Gortyna Monofazi agriculteurs
15. Arcadie Risocastro agriculteurs et artisans
16. Jerapytra Gerapetra agriculteurs et artisans
17. Cheronese Pediada agriculteurs
18. Petra Mirabello agriculteurs et artisans
19. Lassaeam Lassiti agriculteurs et pasteurs
20. Coetium Citia pasteurs et agriculteurs



VI

Έ ν α  υ π ό μ νη μ α  γ ια  τη  Νάξο (1828)

Το τεκμήριο, στο οποίο εστιάζεται το ενδιαφέρον μας εδώ, αποτελεί 
ένα από τα δείγματα του στατιστικού έργου κατά την καποδιστριακή π ε
ρίοδο1. Ας επισημάνουμε εξαρχής ότι το συγκεκριμένο υπόμνημα, με συ
ντάκτη τον «δωρόθεο Η γούμενο Νάξου»2, είναι σχετικώς ασήμαντο, συ- 
γκρινόμενο με ανάλογα τεκμήρια, προγενέστερα, περίπου σύγχρονα ή με
ταγενέστερα, αναφερόμενα στη Ν άξο3. Παρόμοια διαπίστωση προκύπτει, 
βέβαια, στην περίπτιυση σύγκρισης του υπομνήματος με αντίστοιχα άλλων 
περιοχών (επί παραδείγματι της Σάμου και της Άνδρου) της καποδιστρια- 
κής επίσης εποχής4.

Π αρ’ όλα αυτά, ως γνωστόν, η Νάξος αποτελεί το μεγαλύτερο νησί των 
Κυκλάδων, με έκταση 428,07 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μήκος ακτών 
148,2 χιλιόμετρα5. Επιπλέον, το νησί εκτείνεται επί 17,6 περίπου μιλιά, από

1. Εδώ στο κείμενο V, υποσημ. 8-25.
2. ΓΑΚ, Αρχ. Μαυροκορδάτου, φάκ. 14α, έγγρ. 003, 978 (δημοσιεύεται εδώ, στο Πα

ράρτημα).
3. Ενδεικτικώς: Ν. Κεφαλληνιάδης, Ταξίδια στο Αιγαίο (Ί8ος-20όζ αιώνας), Αθήνα 

1989, ο. 41-45, 71-86' Joseph Ρ. de Tournefort, Voyage d ’un botaniste, εισαγ.-σημ. St. 
Yerasimos, τόμ. 1, Παρίσι 1982, σ. 202· G.A. Olivier, Voyage dans VEmpire Othoman, VEgypte 
et la Perse, τόμ. 2, Παρίσι 1807, σ. 163-174* K. Βακαλόπουλος, «Νέες ειδήσεις για τα νησιά 
Σύρα, Σάμο, Σίφνο και Νάξο στα 1828», Μνημοσύνη, τόμ. 6 (1976-1977), σ. 212-214* Ο Ελλη
νικός Ταχυδρόμος, έτος Γ ',  αριθ. 18, 19/31 Μαρτίου 1839, Παράρτημα- I. Δε-Κιγάλλας, 
«Γεωγραφική περιγραφή του νομού Κυκλάδων», Αποθήκη των Ωφελίμων και Τερπνών Γνώ- 
σεων, εν Σύρω, τόμ. Β ' (1848), σ. 83-84' Ιάκ. Ραγκαβής, Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή γεω
γραφική, ιστορική, αρχαιολογική, και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδος, τόμ. 3, εν 
Αθήναις 1854, σ. 168-172 και σε ανατύπωση Τα Ελληνικά. Κυκλάδες νήσοι, επιμ. Δ.Ζ. Σο
φιανός, Αθήνα 1997, σ. 68-72* Ιω. Νουχάκης, Ελληνική Χωρογραφία. Γεωγραφία, Ιστορία, 
Στατιστική πληθυσμού και αποστάσεων, εν Αθήναις 31901, σ. 817-823.

4. Μαν. Βουρλιώτης, «Ιωάννη Λεκάτη Συνοπτική περιγραφή της νήσου Σάμου», Σαμια
κή Επιθεώρηση, τόμ. Γ , τχ. 37-38, Ιαν. 1989, σ. 17-32' ΓΕΕ, έτος Γ ' (1828), αριθ. 20, σ. 83- 
84.

5. ΕΣΥΕ, Στατιστική επετηρίς της Ελλάδος 1965, 1970, 1980, 1981, σ. 3, 4, 2 και 2 αντί-
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βορράν προς νότον, ενώ το μέγιστο πλάτος του υπολογίζεται σε 13,2 μιλιά, 
περ ί το μέσον* κοντολογίς, στη φυσική γεοογραφία της Νάξου δεσπόζει το 
«αυγοειδές» σχήμα του νησιού, καθώς σημεκυνει και ο Κ. Ρωμαίος6.

Κ ατ’ αρχάς, στο υπόμνημα, γίνεται λόγος στο δημογραφικό κεφάλαιο 
του νησιού: 16.000 περίπου κάτοικοι και 6.000 «πάροικοι». Εδώ, κρίνεται 
σκόπιμο να  προχωρήσουμε σε μία σύντομη αναφορά στη δημογραφική 
εξέλιξη του παρελθόντος, αφήνοντας για  τη συνέχεια τον έλεγχο των δε
δο μ ένο ι, σε συνδυασμό με άλλα σύγχρονα αλλά και μεταγενέστερα στοι
χεία. Α πό τον 12ο ήδη αιώνα, δηλαδή το 1154, η Νάξος χαρακτηρίζεται ως 
«ile peuplee», χιυρίς, ωστόσο, να προστίθεται κάποια ποσοτική εκτίμηση7. 
Α ργότερα, στον 16ο αιώνα, ο πληθυσμός εκτιμάται στις 5.000 ψυχές". Η εν 
συνεχεία  εξέλιξη περιγράφεται κατά τρόπο αντιφατικό, με βάση, τουλάχι
στον, τα  διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία, άπαντα στρογγυλά και κατά συνέ
πεια  μικρής αξιοπιστίας9. Π αρά ταύτα, περιγράφουν επαρκούς τις γενικές 
τάσεις: κ α θ ’ όλη τη δ ιάρκεια  της οθωμανικής περιόδου το σύνολο του πλη
θυσμού σημείωσε σταδιακή αύξηση, έστω με κάποιες κυμάνσεις, φθάνο- 
ντας στις 10.000 ψυχές το 1770* σχετική σταθερότητα παρουσίασε η καθο
λική κοινότητα του Κάστρου, αποτελουμένη από απογόνους των λατίνων 
αρχόντων του παρελθόντος, αν και εν προκειμένω  τα μεγέθη παρουσιά-

στοίχως* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, Ονοματολογική ναυσιπλοΐα στο ελληνικό Αιγαίο. Ο νη
σιωτικός μικρόκοσμοζ και μεγάκοσμος τον Αιγαιακού Αρχιπελάγους, Αθήνα 2001, σ. 186.

6. ΥΥΠΝ, Πλοηγός. Ναυτιλιακές οδηγίες των ελληνικών ακτών, τόμ. Β ' , Νοτιοανατολι
κοί ακταί, Αθήναι 31976, σ. 350* Κ. Ρωμαίος, ΕλλΑς. Εγκυκλοπαίδεια Ααογραψική και Γε
ωγραφική, τόμ. Β ' ,  Αθήνα 1969, σ. 568.

7. Geographie dEdrisi par Ρ. Amedee Joubert, τόμ. 2, Παρίσι 1840, σ. 128.
8. Ν. Κεφαλληνιάδης, «Στατιστικά Νάξου», Ναξιακά, ε'τος 3, τχ. 12-13, Ιαν.-Μάρτ. 1987, 

σ. 5-6* B.J. Slot, Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation 
ottomane c. 1500-1718, τόμ. 1, Istanbul 1982, a. 286-287 [μεταγενέστερα στοιχεία στη σ. 290).

9. Βλ. ανωτ. υποσημ. 8. Επίσης: W. Miller, Η Φραγκοκρατία στην Ελλάιδα 1204-1566, 
Αθήνα I960, σ. 651* F.W. Hasluck, «Depopulation in the Aegean islands and the turkish 
conquest». The Annual o f the British School at Athens, τόμ. 17 (1910-1911), σ. 160* Περ. Ζερ- 
λέντης -  Φλ. Κατσουρός, Νησιωτική Επετηρίς, έτος πριότον, εν Ερμουπόλει Συρου 1918, σ. 
77-79* J.P. de Tournefort, ό.π., σ. 207* G.A. Olivier, ό.π., σ. 164* The Present state of the Greek 
and Armenian churches, by Paul Ricaut, late consul at Smyrna, Λονδίνο 1679, σ. 365* Voyages 
en Sidle, dans la Grande Grece et au Lex ant, par M. Le Baron de Riedesel, Παρίσι 1802, σ. 258· 
Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία τον Νέου Ελληνισμού, τόμ. 3, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 404, 412- 
413. Αναφορικιός με τον βαθμό αξιοπιστίας στοιχείων του είδους: εδώ στο κείμενο III, υπο
σημ. 55.
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■ ■ •'V.

\

18. Choiseul-Gouffier: η πόλη και το λιμάνι της Νάξου (1782) [Τ α ξ ιδ ε ύ ο 

ντα ς  στις  Κ νκ Λ ά όες , 1 6 ο ς -1 9 ο ς  α ιώ ν α ς , Πνευματικό Κέντρο / Μ έγαρο Γκύ- 
ζη-Σαντορίνη, Αθήνα 1990, σ. 62].

ζουν επίσης προβλήματα αξιοπιστίας10. Πάντως, η προαναφερθείσα εξέλι
ξη ενισχύει, έως ένα βαθμό, την υπόθεση περί εγκατάστασης Κρητικών, 
αναλυτικότερα Σφακιανών, κατά το 1770-177111. Αξίζει, ωστόσο, να επιση- 
μανθεί ότι ορισμένα από τα ονόματα των κατοίκων περιγράφουν την έλευ
ση και άλλων επήλυδων, οι οποίοι, καθώς φαίνεται, συνέβαλαν στη θετική 
εξέλιξη του πληθυσμού.

Κατ’ αρχάς, έχει ήδη εντοπισθεί από την έρευνα η ύπαρξη οικογενεια
κ ο ί  ονομάτοτν όπο)ς Ά τ τ α λ ε ίώ τ η ς , Φ ιλ α δ ε λ φ ε ια ν ό ς  (αμφότερα από τον 
16ο αιώνα) και Χ ω μ α η α ν ό ς - Σ μ ν ρ ν α ΐο ς  (από τον 17ο αιώνα), τα οποία δη- 
λοδνουν καταγωγή ή προέλευση από τη Μ ικρά Α σία12. Ακόμη, από τον 16ο

10. Αυτ. Γενικούς για τον καθολικό πληθυσμό του νησιού: Γεώργιος Μελισσηνός, Η Νά
ξος σε απλή Γεωγραφική - Ιστορική και Γεωλογική επισκόπησι, Αθήναι 21958, σ. 112* Θαν. 
Κοπσάκης, Η Νάξος κατά την Ενετοκρατία, Νάξος 2001, σ. 127.

11. Γ.Δ. Ζευγώλης, Έποικοι Κρητικοί στ* Απεράβου της Νάξου, Αθήνα 1998, κυρίως σ. 
303-304. Γενικώς για τη διασπορά των Κρητικοίν, αλλά κατά τον 19ο αιώνα: εδώ στο κείμε
νο V, υποσημ. 2-4, 57.

12. Ι.Κ. Προμπονάς, «Μικρασιάται εις Νάξον», Παρνασσός, περ. Β ', τόμ. Γ (1968), σ.
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αιώνα αναφέρονται στη Ν άξο τα ονόματα Ά να π λ ιώ τη ς  χαι Κορφιάτης". 
Εκτός αυτών, σε ένα σώμα συμβολα ιογραφ ικο ί εγγράφων του 16ου αιώ
να, παραλλήλως με τα ήδη γνωστά Ά ττα λειώ τη ς  - και Ά ττα λειώ τισσα  (εν 
συνόλω σε δύο πρόσιυπα), Ά να κ λ ιώ τη ς  (επίσης σε δύο πρόσιυπα) και 
Κ ορφ ιά της  (σε ένα πρόσωπο), εντοπίζεται ένα πλήθος πατριδωνυμικών 
ονομάτων, τα οποία παραθέτουμε στη συνέχεια* εντός παρενθέσεως ανα
γράφεται η συχνότητα εκάστου ονόματος (αριθμός προσώ που)14: Τ η νιαχός  
(2), Σ α λ ο ν ιχ α ίο ς  (1), Χ ιώ τη ς  (3), Μ υ η λ η ν α ϊο ς  (3), 1Α θηναίος  (2), Σ υ - 
ρ ια νό ς-Σ υρ ια νή  (2), Π α ρ ια νό ς  (1), Ρ ο δ α ϊο ζ  (1) - Ροδίτης  (2), Μ υχοννά - 
της (1), Έ χ τοϋ  Ρ έθ υ μ νο υ  (1). Κ υ π ρ ιώ τη ς  (1). Ν τα μ ίλος  (2) και Ν τασύ - 
φ α ντό ς  (1).

Επιπροσθέτους, σε άλλα νοταριακά έγγραφα, του Π ου  αιώνα, εκτός των 
γνωστιυν Ά ν α κ λ ιώ τ η ς  (13), Ά ττα λειώ τη ς  (2), Κ ο ρ φ ιά τη ς  (2). Σ μ υρ να ΐο ς  
(1) αλλά και των περικλειομένων στο προηγούμενο σώμα τεκμηρίων Α θ η 
να ίο ς  (4), Μ υ χ ο ν ιά τη ς  (1), Π α ρ ια νό ς  (3), Τ η νιαχός  (4) και Χ ιώ τη ς  (3), 
περιλαμβάνεται και μία νέα  σειρά ονομάτων της αυτής κατηγορίας15: Ά γ ιο - 
μ α υρ ίτη ς  (6), Α ρ γ ίτ η ς  (2). Κ α ντιώ τη ς  (1), Κ ιμ ο υλιώ τη ς  (1), Κ υ π ρ α ΐο ς  
(8), Μ η λα ϊο ς  (4), Ν ισ ύ ρ ιο ς  (1), Ν τα ρ όδος  (5), Σ α ντο ρ ινα ίο ς  (5), Σ χοπ ε-  
λ ίτη ς  (1) και Χ α νιώ τη ς  (2).

Από το σύνολο των δεδομένων, με μία πρώτη ματιά, συνάγεται η σημα
ντική συμβολή των προερχομένω ν από άλλα νησιά του Αρχιπελάγους, στη 
διαδικασία πύκνωσης του ναξιακού πληθυσμού. Εν τούτοις, οι πληθυσμια- 
κές μετακινήσεις δεν ήσαν μονόπλευρες, δεδομένου ότι δεν έλλειψαν οι 
εκροές. Αναλυτικότερα, ήδη από τον 13ο αιώνα (και αργότερα) ανιχνεύο- 
νται Ν αξιώτες εγκαταστημένοι στην Κρήτη και από τον 18ο αιώνα στη Μύ-

247-250· Βασ. Σφυρόερας, «Γάμοι και διαζύγια στη Νάξο του ΙΖ ' και ΙΗ ' αιώνα (Ανέκδο
τα έγγραφα από τον κώδικα Α* της μητροπόλεως Παροναξίας). Παρατηρήσεις και σχό
λια», Κνχ)χιόιχά, τόμ, Α \  τχ. 5, Σεπτ.-Οκτ. 1956, σ. 268.

13. Β. Σφυρόερας, ό.π, σ. 269, 275.
14. Ιάκ. Βισβίζης, «Ναξιακά νοταριακά έγγραφα των τελευταίων χρόνων του Δουκάτου 

του Αιγαίου (1538-1577)», Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας τον Ε)1ψιχον Διχαίον, τχ. 4 
(1951), σ. 150-156. Πβ. Αντ. Κατσουρός, «Ναξιακά δικαιοπρακτικά έγγραφα του Που αιώ- 
νος», Επετηρίς Εταιρείας Κυχλαόιχών Μελετών, τόμ. 7 (1968), σ. 305-337.

15. Αναστ. Σιφωνίου-Καραπά -  Γ. Ροδολάκης -  Λ. Αρτεμιάδη, «Ο κώδικας του νοταρί
ου Νάξου Ιωάννου Μηνιάτη 1680-1689 (χφ. ΓΑΚ 86)», Επετηρίς τον Κέντρου Ερεύνης της 
Ιστορίας τον Ελληνικού Δικαίου, τόμ. 29-30 (1982-1983), εν Αθήναις 1990, σ. 1.263-1.302.
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κονο16· μαζικότερη, ωστόσο, μετανάστευση σημειώθηκε αργότερα, περ ί το 
τέλος του 18ου αιώνα, προς τα εδάφη της Μ ικρός Α σίας17. Πάντως, το 1816 
ο συνολικός πληθυσμός του νησιού υπολογίζεται σε 15.000 ψυχές18, αν και 
εξαιτίας του στρογγυλού χαρακτήρα που διαθέτει το μέγεθος κρίνεται σκό
πιμη η διατήρηση επιφυλάξεων19. Ωστόσο, παραλλήλως αξίζει να επιση- 
μανθεί ότι πρόκειται για μετριοπαθή εκτίμηση, σε σύγκριση με τα αναφε- 
ρόμενα στο υπόμνημα. Ας προσθέσουμε μάλιστα πως η συγκεκριμένη δ ια 
πίστωση ενισχύεται από τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία. Έ τσ ι, στις απα
ντήσεις του Καποδίστρια προς τους εκπροσώπους τω ν  τριών Δυνάμεων 
αναφέρεται η ύπαρξη 13.000 ψυχών κατά το 182120, ενώ σε άλλη πηγή προ
στίθεται το μέγεθος των 1.000 ψυχών ειδικώς για  τους καθολικούς του νη
σιού21. Επιπροσθέτως, διατίθεται μία εκ τιυν υστέρων εκτίμηση για  το ίδιο 
έτος, ίση με 11.165 ψυχές22* αργότερα, το 1829, η γαλλική Expedition 
Scientifique κατέγραψε ένα κατά τι μεγαλύτερο πληθυσμιακό κεφάλαιο,

16. Βούλα Κόντη, «Τα εθνικά οικογενειακά ονόματα στην Κρήτη κατά τη Βενετοκρατία 
(13ος-17ος αι.)», Σύμμεικτα, τόμ. 8 (1989), σ. 218-219* Sevasti Lazari, Economies et societes 
des lies de la mer Egee pendant /’occupation ottomane. Le cas de Mykonos, διδ. διατριβή στο 
Πανεπ. Paris-I, Παρίσι 1990, σ. 104-106.

17.1.Κ. Προμπονάς, ό.π., σ. 246.
18. Journal of a Tour in the Levant by William Turner, Esq., τόμ. 3, Λονδίνο 1820, σ. 405.
19. Εδώ στο κείμενο ΙΙΙ,υποσημ. 55.
20. ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, Διοικ. Επ., φάκ. 95, Κατάλογος των Τμημάτων των 

Νήσων τον Αιγαίου Πελάγονς* Μιχ. Σχινάς, Επιστολαί Ι.Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της 
Ε)1άδος, τόμ. 4, Αθήνησιν 1843, σ. 345* Ανδρ. Μάμουκας, Τα κατά την Αναγέννησιν της 
ΕλΙΑδος, ήτοι Συ)>λογή των περί την Αναγεννωμένην ΕΏΑδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, 
Νόμων και ά)1ων επισήμων Πράξεων, από του 1821 μέχρι τέλους 1832, τόμ. 11, Αθήνησιν 
1852, σ. 261 Αρχεία της ΕΙΛηνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832. Αι ΕθνικαίΣυνελεύσεις, τόμ. 2, 
Δ ' εν Αργεί Εθνική Συνέλευσις, Αθήναι 1973, σ. 248* Γ. Κατσούλης, Οικονομική ιστορία της 
εΙΛηνικής Επαναστάσεως, τόμ. A ' , Προεπαναστατικοί χρόνοι μέχρι του A ' εξωτερικού δα
νείου (1824), Αθήναι 1974, σ. 36* Γ. Κατσούλης -  Μ. Νικολινάκος -  Β. Φίλιας, Οικονομική 
ιστορία της νεώτερης ΕλλΑδας. Από του 1453 μέχρι το 1830, Αθήνα 1985, σ. 108* Μιχ. Χου- 
λιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1971,τόμ. 
A ' , μέρος I ' , Αθήναι 1973, σ. 32.

21. ΓΑΚ-ΑΝΚερκ., Καποδιστριακό Αρχείο, Μέρος Β ',  φάκ. 457, Tableau des iles de la 
mer blanche qui dependent de Vempire ottoman.

22. Renseignements stalisliques sur la Grece, Le Moniteur grec, 4 mars 1856 [ΓΑΚ, Συλ
λογή Βλαχογιάννη, Δ62]* K. Κόμης, Ιστορική δημογραφία του νεοελληνικού χώρου. Πηγές 
(19ος αιώνας), Ιωάννινα 2002, σ. 95.
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αποτελούμενο από 11.730 ψ υχές23. Κοντολογίς, προκύπτει αύξηση του πλη
θυσμού, εξέλιξη στην οποία  αναφέρεται εκτενώς ο γάλλος πρόξενος της 
Θεσσαλονίκης A. D upre, σε υπόμνημα το οποίο συνέταξε κατά το 1828. 
Αναλυτικότερα, το πληθυσμιακό δυναμικό του 1821 υπολογίζεται σε 
12.000, μέγεθος το οποίο ανήλθε στις 18.000 ψυχές έως το 1828* καθώς ση
μειώνεται μάλιστα, η αύξηση υπήρξε παρεπόμενο της εγκατάστασης Χιω- 
τοον και Κρητικών προσφύγων της Επανάστασης24 25 26 27 28 29 30. Οφείλουμε να σημειώ
σουμε πως η εγκατάσταση Χιωτών στη Νάξο επιβεβαιώνεται από το δημο
τολόγιο του δήμου Βίβλου (Τριπόδων), του 184Ρ . Έ τσ ι, επικυρώνεται η 
ύπαρξη «παροίκων», καθιός μνημονεύεται και στο υπόμνημα. Ως παρεπό
μενο, προκύπτει το ερώτημα αναφορικώς με τη μελλοντική εξέλιξη, κάτι 
που οδηγεί στο περιεχόμενο του επομένου πίνακα.

Πίν. 18. Π ληθυσμός Ν ά ξο ν  (1832-1896)

Έ τος Αριθ. ψυχιόν Αλλα στοιχεία - Παρατηρήσεις

1832* 13.430 Αριθ. νοικοκυριών: 2.934. Δηλαδή, μέσο μέγεθος 4,58 μέλη/νοι- 
κοκυριό.

1833:7 14.366 Αριθ. νοικ.: 3.000 (4,79 μέλη/νοικ.).
Συγκαταλέγονται 65 νοικ. καθολικών (=  300 ψυχές, 4,61 
μέλη/νοικ.).

1834* 10.628
1836* 16.758
1838*' 10.681 Αριθ. νοικ.: 2.838 (3,76 μέλη/νοικ.). Σύνθεση κατά φύλο: ενήλι

κες, 2.767 άρρενες έναντι 3.201 θηλέων* παιδιά έως 18 ετών, 2.673 
αγόρια έναντι 2.644 κοριτσιών. Επιπλέον, 396 νεαρά άγαμα άτο

0
μα 18-25 ετιόν, ανεξαρτήτως φυλου [συν. 11.681 αντί 10.681 J.

23. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 45* Χρ. Λουκος, Η  αντιπολίτευσι/ κατά  τον Κυβερνήτη Ιω. 
Κ αποόίστρια 1828-1832, Αθήνα 1988, σ. 404.

24. Κ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 272.
25. ΔΒ(Τ)Ν, Δημοτολόγιον 1841.
26. Renseignements statistiques, ό.π. · Κ. Κόμης, Ιστορική δημογραφία, σ. 95.
27. Ν. Κεφαλληνιάδης, ό.π., σ. 16.
28. Εφημερίς της Κυβερνήσεοκ, αριθ. 4, 26/2/1835, Δ ια ίρεσ ις κατά  δήμους τοϋ Ν ομού 

τώ ν Κ υκλάδω ν  Ελ. Γ. Σκιαόάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-191Ζ 
Σ χηματισμός - Σύσταση  - Ε ξέλιξη  - Π ληθυσμός - Εμβλήματα, Αθήνα 1994, σ. 466-469,473.

29. Fr. Strong, Greece as a Kingdom, or a statistical description o f that country from  the 
arrival o f king Otto in 1833 down to the present time, Λονδίνο 1842, σ. 5.

30. Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π.
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1842" 13.032

Αριθ. δημοτιυν: 11.684. «55 περίπου οίκογένειαι ήτοι 300 ψυχαί 
είναι δυτικού δόγματος» (5,45 μέλη/νοικ.).
Αριθ. νοικ.: 3.275 (3,98 μέλη/νοικ.).

1844” 13.611
184833 14.786
1849* 14.739
1850” 14.734
185Γ’ 14.724
185237 14.813 Το συγκεκριμένο μέγεθος ταυτίζεται με το αναφερόμενο στους

18533Η 14.269

«στατιστικούς πίνακας», με βάση τον πίνακα των ΓΑΚ (Οθ. Αρχ., 
Υπ. Εσοπ., φάκ. 266). Στο ίδιο τεκμήριο αναφέρεται και ο «Πλη
θυσμός κατά την υπό τών έπιτροπών γενομένην καταγραφήν 
13.958». Επιπλέον, υπολογίζεται και η «μείωσις»: 855 ψυχές. 
Αριθ. νοικ.: 3.Θ2Θ (4,72 μέλη/νοικ.).

1854” 14.47Θ

31. Renseignements statistiques, ό.π. * Κ. Κόμης, ό.π., σ. 95.
32. Ι.Δε-Κιγάλλας, ό.π., σ. 83-84' Πίναξ Χωρογραφικόζ της Ελ)Λδυς Περιέχων τα Ονό

ματα, τας Αποστάσεις και τον Πληθυσμόν των Δήμων, Πό?,εο)ν, Κωμοπόλεων και Χωρίων 
υπό Ι.Δ. Σταματάκη, εν Αθήναις 1846, σ. 90.

33. Εφημερίςτης Κυβερνήσεως, αριθ. 22, 5/8/1850, Πίναξ τοϋ πληθυσμού τοϋ Κράτους 
των έτών 1848 καί 1849, συνταχβείς διά μέν τό 1848 έτος έπί τη βάσει των ύποβληθέ- 
ντων παρά των Νομαρχών άπογραφικών πινάκων, διά δέ τό 1849 έπί τη βάσει τοϋ πλη
θυσμού τοϋ 1848 καί τη προσθαφαιρέσει των κατά τό 1849 λαβουσών χώραν γεννήσεων 
καί άποβιώσεων· Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π.' Μ. Χουλιαράκης, ό.π., τόμ. Α ',  μέρος I I ',  Αθήναι 
1974, σ. 9* Α. Μπίστης, «Ο πληθυσμός των Κυκλάδων. Δημογραφική κίνησις μιας εκατο
νταετίας 1869-1961», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικοί Μελετών, τόμ. 6 (1967), σ. 49.

34. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ό.π. * ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, Δ62 (έντυπος) Πίναξ 
τοϋ πληθυσμού τοϋ Κράτους τοϋ έτους 1850, συνταχθείς έπί τη βάσει τοϋ, διά τοϋ ύπ’ 
άριθ. 22 φύλλου τής έφημερίδος τής Κυβερνήσεως τοϋ έτους 1850 δημοσιευθέντος πλη
θυσμού τοϋ 1849, καί τή προσθαφαιρέσει των κατά τό 1850, λαβουσών χώραν γεννήσε
ων καί άποβιώσεων’ Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 9· Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π.

35. ΓΑΚ, ό.π.· Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 9* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π.
36. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 9' Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π.
37. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 18* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π/ Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 161 και 61 

αντιστοίχως- ΓΑΚ, Οθωνικό Αρχείο, Υπ. Εσοπ., φάκ. 266, Συγκριτικός πίναξ τοϋ πληθυ
σμού τών δήμων κατά την στατιστικήν άπογραφήν τών κατοίκων καί κατά τάς συνεπείς 
τής υπ' άριθ. 64 έγκυκλίου τοϋ 1851 γενομένας καταγραφάς Κ. Κόμης, ό.π., σ. 82.

38. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 18* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π/ Α. Μπίστης, ό.π., σ. 49* Renseigne
ments statistiques, ό.π/ Κ. Κόμης, ό.π., σ. 95.

39. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 18* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π.
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1855*
1856"

14.540
14.776 Στα δημοσιεύματα του Χουλιαράκη και του Σκιαδά εντοπίζονται

1861" 12.908

κάποια σφάλματα, στα επιμέρους μεγέθη: στον δήμο Βίβλου 
3.945 αντί του ορθού 3.954 και στον δήμοΤραγαίας 4.131 αντί 
4.434 (σύνολο νησιού 14.464 αντί 14.776).
Αριθ. νοικ.: 3.206 (4,03 μέλη/νοικ.). Σύνθεση κατά φύλο: 6.473 άρ-

1870" 13.626

ρενες και 6.322 θήλεις, σύνολο 12.795 (έναντι του πραγματικού 
12.908). Ετεροδημότες 308 και αλλοδαποί 33. Δημότες: 12.451. 
Με βάση τον Θεμ. Ιωαννίδη: 14.450 δημότες.

1879" 14.880 Άρρενες 7.584 έναντι 7.296 θηλέων.
1889" 14.572 Άρρενες 7.546 έναντι 7.026 θηλέων.
1896“ 15.608

Τα μεγέθη των ετών 1832 και 1833 (αλλά και τα μεταγενέστερα αυτών) 
τεκμηριώνουν την ύπαρξη ενός πληθυσμού σαφώς μικροτέρου του αναφε- 
ρομένου στο υπόμνημα που αξιοποιούμε εδώ αλλά και σε αυτό του Α. 
Dupre* προφανώς, σε αμφότερες τις περιπτώσεις τα συγκεκριμένα μεγέθη

40. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 18* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π.· Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθ. 
53, 22/11/1858, Πίναξ τον πληθυσμόν τον Κράτους τό έτος 1856.

41. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 27· Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π. ' Εφημερίς της Κνβερνήσεως, ό.π.
42. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 36* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π.' Λ. Μπίστης. ό.π., σ. 49· Α. Μαν- 

σόλας, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, εν Αθήναις 1867, ανατύπ. Καραβίας 
1980, σ. 30* Πίναξ Χωρογραφιχόζ της ΕΙΛάόος Περιέχων τα Ονόματα, τας Αποστάσεις και 
τον Πληθυσμόν των Δήμων, Πόλεων, Κωμοπόλεων και Χωρίων, υπό Ι.Δ. Σταματάκη, εν Αθή- 
ναις 1863, σ. 97* Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός τον έτους 1861, εν Αθήναις 1862, ανα
τύπ. Πολιτιστικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ και ΕΜΝΕ, Προλεγόμενα - επιμ. ανατύπωσης Γιάννης 
Μπαφοΰνης, Αθήνα 1991, σ. 15, 23, 31, 39.

43. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 46' Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π. ' Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 49* Θεμ, Ιωαν- 
νίδης, Στατιστική του συνοικισμού και της ταχυδρομικής γραμμής της Ελλάδος, εν Πάτραις 
1871, σ. 105-106.

44. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 88-89* Ε λ  Γ. Σκιαδάς, ό.π.* Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 49* Μ. 
Girard, La Grece en 1883, Παρίσι 1884, σ. 39.

45. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 153-154* Ε λ  Γ. Σκιαδάς, ό.π.* Ιω. Νουχάκης, Νέος Χώρο- 
γραφικός Πίναξ συνταχθείς και εκδοθείς εγκρίσει του Υπουργείου των Στρατιωτικών, εν 
Αθήναις 1890, σ. 252-253* Υπουργείον Εσωτερικών - Διεύθυνσις Δημοσίας Οικονομίας και 
Στατιστικής, Στατιστική της Ελλάδος, Πληθυσμός. Απογραφή της 15-16 Απριλίου 1889, Μέ
ρος Δεύτερον, Πίνακες Α  ', εν Αθήναις 1890, σ. 109-110.

46. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 223* Ε λ  Γ. Σκιαδάς, ό.π.* Λ. Μπίστης,ό.π., σ. 49* Ιω. Νου
χάκης, Ελληνική Χωρογραφία, σ. 819-823. ^  * * 1° ^

c
Υ Ί
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αποτελούν προϊόν υπερεκτίμησης. Κατά τα άλλα, εντυπωσιάζει η σχετική 
σταθερότητα του πληθυσμού, σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Αναλυτι
κότερα, παρά το γεγονός της μετανάστευσης47 48, το πληθυσμιακό δυναμικό 
της Νάξου παρουσίασε αξιομνημόνευτη αντοχή, στο διάστημα 1832-1896: 
σε αντίθεση με τα αναμενόμενα, σημείωσε συνολική αύξηση, έστω μόνον 
κατά 16,22% (κατ’ έτος 2,35% ο)Α\  Πάντως, το στοιχείο της μετανάστευσης 
αναδεικνύεται στον πίνακα, εάν λάβει κανείς υπόψη πως ο απεικονιζόμε- 
νος αριθμός δημοτιύν είναι μεγαλύτερος του αντιστοίχου των κατοίκων 
(στοιχεία του 1838 και 1870).

Εκτός των προαναφερθέντοον, στο επίπεδο των επιμέρους δημογραφι- 
κών δεικτών, ας επισημάνουμε κατ’ αρχάς πως το μέσο μέγεθος των νοι
κοκυριών κυμαίνεται γύρω στο 4, όπως ισχύει κατά κανόνα στον ελληνικό 
χώρο49. Όσον αψορά στην κατά φύλο σύνθεση του πληθυσμού παρατηρεί- 
ται κατ’ αρχήν η ποσοτική κυριαρχία των αρρένων: στον παιδικό πληθυσμό 
του 1838 και στο συνολικό περιεχόμενο τιον απογραφιύν του 1861,1879 και 
1889. Εν αντιθέσει όμως, ειδικούς στην κατηγορία των ενηλίκων του 1838 
υπερτερούν αριθμητικούς οι γυναίκες. Κατά συνέπεια, ο ναξιακός πληθυ
σμός συγκλίνει γενικούς, ως προς το συγκεκριμένο θέμα, στα ισχύοντα της 
ενδοχώρας αλλά και τμήματος του νησιωτικού χώρου50.

Στο οτημείο αυτό πάντως, κρίνεται σκόπιμο να επιστρέφουμε στο περιε
χόμενο του υπομνήματος. Εκτός των πληθυσμιακών δεδομένων, στο τεκμή
ριο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα «ύγειϊνά ΰδατα» και στα «υψηλότερα 
όρη» της Νάξου. Αξίζει να επισημανθεί ότι αναφορικώς με το πρώτο ζήτη
μα διατίθεται ένα πλήθος σχετικών στοιχείων, περικλειομένουν σε διάφο-

47. Ν. Κεφαλληνιάδης, ό.π., σ. 19* ο ίδιος, Παράξενες ιστορίες στο Αιγαίο (17ος-20ός αι
ώνας), Αθήνα 1987, σ. 176-180* ο ίδιος, Μνήμες από την Ανατολή, Αθήνα 1988, σ. 51, 59, 78- 
80, 214-215* Σία Αναγνιυστοποΰλου, Μικρά Ασία, 19ος at.-1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινό
τητες. Από το Μι)1έτ των Ρωμιών στο ελληνικό Έθνος, Αθήνα 1997, σ. 614, 618* Παντ. Κο- 
ντογιάννης, Γεωγραφία της Μικρός Ασίας, Αθήναι 1921, ανατυπ. 1995, σ. 310* ο ίδιος, Η ελ- 
ληνικότης των νομών Προνσης και Σμύρνης, εν Αθήναις 1919, σ. 92* Χρ. Σολδάτος, Ο οικο
νομικός βίος των Είλήνων της Μικρός Ασίας (Ιωνίας, Αιυλίόας, Μνσίας, Βιθυνίας, Αυόίας 
και Καρίας) 1880-1922, Αθήνα 1994, σ. 35* Νίκος Ε. Μηλιώρης, Τα Βουρλά της Μικρός 
Ασίας, Αθήναι 1955, σ. 43,87,92* ο ίδιος, Μικρασιατικές επιφυλλίδες, Αθήνα 1974, σ. 57-59.

48. Ως προς τον τελευταίο δείκτη: εδώ στο κείμενο V, υποσημ. 56. Γενικώς για τα απο- 
γραφικά στοιχεία του 19ου αιιύνα: Κ. Κόμης, Ιστορική δημογραφία, σ. 28 κ.ε.

49. Εδώ στο κείμενο IV, υποσημ. 71.
50. Εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 94-95* στο κείμενο III, υποσημ. 203-204* στο κείμενο 

IV, υποσημ. 70 και στο κείμενο V, υποσημ. 64-65.
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ρες πηγές του άμεσου και απώτερου παρελθόντος51. Ακόμη, ως γνωστόν, το 
νησί διατρέχεται,από βορράν προς νότον, από συμπαγή οροσειρά με υψη
λότερη την κορυφή Ζευς (κατά το τοπικό ιδίωμα Ζας, 1.004 μέτρα)* πα
ρεμβάλλονται, πάντως, πολυάριθμες κοιλάδες, ενώ στη βορειοδυτική πλευ
ρά (όπου και η ομιυνυμη πρωτεύουσα του νησιού) δεσπόζει η πεδιάδα του 
Ποταμιού (με έκταση 25.000 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα)52.

Επιπλέον, στο υπόμνημα, παρατίθενται κάποια στοιχεία σε σχέση με 
την παραγωγή και τις εξαγωγές του νησιού. Κατ’ αρχάς, μνημονεύεται ο 
ελλειμματικός χαρακτήρας της παραγωγής σιτηρών (τα αναφερόμενα ως 
«σητοτρόφημα»), η οποία επαρκούσε μόνο για τη δεκάμηνη διατροφή των 
κατοίκων. Στη συνέχεια, απαριθμούνται τα εξαγιόγιμα προϊόντα: ελαιόλα
δο, κρασί, βαμβάκι, εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα, λαχανικά, ημίονοι, 
σφάγια ζο5α και σμύριδα. Το σύνολο των εξαγωγών, κατά το τεκμήριο, ει
σέφερε γύρω στα 600.000 γρόσια ετησίως53. Οι διαθέσιμες, επί του θέμα
τος, πηγές είναι πολυάριθμες και λεπτομερείς* επιλέγουμε ορισμένα σχε
τικά στοιχεία, προς επιβεβαίωση και κυρίως προς συμπλήρωση των ανα- 
φερομένων στο υπόμνημα. Εν πρώτοις, επιβεβαιώνεται ο ελλειμματικός 
χαρακτήρας της σιτοπαραγωγής: σύμφωνα με μία πληροφορία, η εγχώρια 
παραγωγή κάλυπτε μόνο το 1/3 των αναγκιυν54, ενώ σε άλλο τεκμήριο ανα- 
φέρονται εισαγωγές σιτηρών από τη Ρωσία και την Αίγυπτο55. Συνεπώς, οι 
86 μύλοι (εκ των οποίων 70 υδρόμυλοι), τους οποίους έχει καταγράψει στο 
νησί ο Ιάκωβος Ραγκαβής56, δεν συνδέονται τόσο με την εγχώρια παραγω
γή όσο με την εισαγόμενη ποσότητα* ας σημειωθεί δε ότι οι εισαγωγές σι-

51. Μάρκος Ν. Ρούσσος-Μηλιδώνης, Ιησουίτες τον 17ον και 18ον αιώνα περιγράφουν 
το Αιγαίο, Αθήνα 1989, σ. 59, 61-62* Δανιήλ Φιλιππίδης -  Γρηγόριος Κωνσταντάς, Γεωγρα
φία Νεωτερική, επιμ. Αικ. Κουμαριανου, Αθήνα 1988, α  231* Jean Thdvenol, Voyage du 
Levant, Παρίσι 198Θ, σ. 165* Ο ΕΜ,ηνικός Ταχυδρόμος, ό.π.' Ν. Κεφαλληνιάδης, ό.π., σ. 15* 
I. Δε-Κιγάλλας, ό.π., σ. 83* ΜΕΕ, τόμ. 18, έκδ. β ',  σ. 30* Ιω. Νουχάκης, ό.π., σ. 817* Ιάκ. Ρα- 
γκαβής, ό.π., σ. 169 και 69.

52. Μ.Ν. Ρουσσος-Μηλιδιόνης, ό.π., σ. 58* I. Δε-Κιγάλλας, ό.π., ο. 83* Ιάκ. Ραγκαβής, 
ό.π., σ. 168 και 68* Ιω. Νουχάκης, ό.π., σ. 817* ΜΕΕ, ό.π., σ. 29* ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 350* Μιχ. Γ. 
Σταματάκης, Οι Κυκλάδες, Συρα 1979, σ. 72* Γ. Μελισσηνός, ό.π., σ. 39-40.

53. Για το οθωμανικό νόμισμα: εδώ στο κείμενο V, υποσημ. 69.
54. Ν. Κεφαλληνιάδης, ό.π., σ. 16*ο ίδιος. Ταξίδια στο Αιγαίο, σ. 41.
55. Κ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 274.
56. Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 170 και 70.

I
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τηρών συνεχίσθηκαν και στον 20ό αιώνα, έως την εποχή μας37. Αντιθέτως, 
η οινοπαραγωγή και η ελαιοπαραγιογή υπερκάλυπταν τις τοπικές ανάγκες, 
επιτρέποντας την εξαγιυγή ενός μέρους· υπ’ όψιν ότι το κρασί της Νάξου 
υπήρξε φημισμένο από τους αρχαίους ήδη χρόνους57 58. Στην εποχή που μας 
ενδιαφέρει, το κρασί εξαγόταν στην Αλεξάνδρεια, στη Σμύρνη, στην Κων
σταντινούπολη και στη Χίο, ενώ ο Β. Randolph κάνει λόγο για πώληση
5.000 βαρελιιον σε γάλλο έμπορο59. Όσον αφορά στο ελαιόλαδο, σε τεκμή
ρια περίπου σύγχρονα του υπομνήματος υπολογίζεται πιυς η ετήσια παρα
γωγή κυμαινόταν yvgo) στις 250.000 οκάδες· το περίσσευμα, καθώς αναφέ- 
ρεται, εξαγόταν στα γειτονικά νησιά, στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινού
πολη60. Επιπροσθέτους, θα πρέπει να σημειωθεί πως το ύψος της παραγω
γής επαναλαμβάνεται περίπου («υπέρ τάς 200.000 όκάδας») σε πηγή τουν 
αρχών του 20ού αιώνα61. Εκτός αυτουν, σε διάφορες άλλες πηγές, του 19ου 
αιουνα, μνημονεύονται εξαγωγές κρεμμυδιού, εσπεριδοειδοιν (και χυμών), 
άλλων φρούτων και λαχανικών αλλά και κτηνοτροφικών προϊόντων (κυ
ρίως ζό3ων και τυριού), σε γειτονικά νησιά, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντι
νούπολη και στη Ρωσία62. Σημειοπέον ότι η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας 
αναφέρεται ήδη από τους αρχαίους χρόνους, ενώ στην εποχή του υπομνή
ματος υπήρξε μία από τις βασικές παραμέτρους στην οικονομία του νησι
ού63. Τέλος, ο̂ ς προς τη σμύριδα ας επισημάνουμε πο̂ ς επρόκειτο για το ση
μαντικότερο ορυκτό της Νάξου, το οποίο εξήγετο κατ’ αρχάς στη Σμύρνη 
(για το στίλβιυμα μετάλλων, την κατασκευή ακονιστικουν εργαλείων κ.ά.).

57. Γ. Μελισσηνός, ό.π., σ. 19.
58. Αντ. Μηλιαράκης, Κυκλαδικά ήτοι Γεωγραφία και Ιστορία το)ν Κυκλάδων νήσων από 

των αργαιοτάτων χρόνων μέχρι της καταλήψεως αυτών υπό των Φράγκων, εν Αθήναις 1874, 
ανατΰπ. Καραβίας 1981, σ. 19.

59. J. Thevenot, ό.π., σ. 164* Β. Randolph, The present state of the islands in the Archi
pelago (or Arches), Οξφόρδη 1687, σ. 21. Μεταγενέστερα στοιχεία: Ν. Κεφαλληνιάδης, Στα
τιστικά Νάξου, σ. 24* ο ίδιος, Ταξίδια στο Αιγαίο, σ. 42-43.

60. Κ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 274* Ν. Κεφαλληνιάδης, Στατιστικά Νάξου, σ. 24, 28* ο 
ίδιος, Ταξίδια στο Αιγαίο, σ. 42-43.

61. Νικόλαος Γ. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος, έτος Η ' (1921), σ. 458.
62. G.A. Olivier, ό.π., σ. 174· Κ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 274· Ν. Κεφαλληνιάδης, Στατι

στικά Νάξου, σ. 24, 28* ο ίδιος, Ταξίδια στο Αιγαίο, σ. 42-45, 71-78* Μαρία Συναρέλλη, Δρό
μοι και λιμάνια στην Ελλάδα 1830-1880, Αθήνα 1989, σ. 153.

63. Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 19* Geographic cl’Eclrisi, σ. 128· Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 170 
και 70* Ν. Κεφαλληνιάδης, Στατιστικά Νάξου, σ. 16,24* ο ίδιος, Ταξίδια στο Αιγαίο, σ. 44-45.
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Το ενδιαφέρον για το ορυκτό, το οποίο αποτυπώνεται και στο συγκεκριμέ
νο υπόμνημα, οδήγησε τελικώς, το 1830, στην εθνικοποίηση των ορυχείων. 
Πάντως, η συστηματική εκμετάλλευση της σμύριδας τοποθετείται στις αρ
χές του 20ου αιιονα, οπότε στα ορυχεία του νησιού εργάζονταν γύρω στα
1.000 άτομα, έκτων οποίων 400 «ύπογείως». Στη συνέχεια σημειώθηκε αύ
ξηση της παραγωγής, από 10.317 τόννους το 1920 σε 17.183 τόννους το 
1929. Θα πρέπει να προσθέσουμε, ότι κατά την εποχή αυτή ένα σημαντικό 
μέρος του προϊόντος διοχετευόταν στις βιομηχανίες της δυτικής Ευρώπης*4.

Στις παραμονές της Επανάστασης ο Pouqueville κατέγραψε δύο μόλις 
εμπορικά πλοία στο νησί, χωρητικότητας 240 τόννων"5. Εν τούτοις, σε άλ
λα περίπου σύγχρονα τεκμήρια δίδονται διαφορετικά στοιχεία ως προς το 
ναυτιλιακό δυναμικό και περιγράφεται σαφοκ η δραστηριότητα των Να- 
ξιωτών crto εμπόριο: 15-20 ναξιακά πλοιάρια μετέφεραν τα εξαγώγιμα 
προϊόντα στον τόπο προορισμού, απ' όπου το νησί προμηθευόταν τα ανα
γκαία βιομηχανικά και αποικιακά είδη (κυρίως από τη Σύρο, την Κωνστα
ντινούπολη και τη Σμύρνη* υπ’ όψιν ότι η Μικρά Ασία αποτελούσε παραλ- 
λήλως τόπο προσωρινής μετανάστευσης των Ναξιωτών, προς εξεύρεση ερ- 64 65

64. Ι(ο. Νουχάκης, ό.ττ., σ. 817· Εντμόντ Αμποΰ, Η Ελλάδα τον Όβωνοζ. «Η σύγχρονη 
Ελλάδα» 1854, Αθήνα χ.χ.ε., σ. 119* Κ. Τσέστων, Η Ελλάς τον 1887, Αθήνησι 1887, ανατυπ. 
Καραβίας 1990, σ. 85, 152· Μ.Γ. Σταματάκης, ό.π., σ. 73* Ν.Γ. Ιγγλέσης, ό.π., σ. 458* ο ίδιος. 
ό.π., έτος Ε * (1916), σ. 731* ΜΕΕ, ό.ττ., σ. 30* Χρ. Αγρια ντιυνη, «Προσεγγίσεις στο βιομηχα
νικό τοπίο τιον Κυκλάδων», Κυκλάδες. Ιστορία τον τοπίου και τοπικές ιστορίες, 
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΙΕ, Αθήνα 1998, σ. 415* Σ.Ν. Λεοντάρης, «Γεωλογική-μορφολογική δομή και 
εξέλιξη της νήσου Νάξου», Πρακτικά τον A ' Πανελληνίου Συνεδρίου με Θέμα «Η Νάξος δια 
μέσον των αιώνων», Φιλώτι 3-6Σεπτ. 1992, επιμ. Ιιυάννης Κ. Προμπονάς -  Στέφ. Ε. Ψαρράς, 
Αθήνα 1994, σ. 66-67* Ν. Κεφαλληνιάδης, Στατιστικά Νάξον, σ. 15, 24* ο ίδιος, Ταξίδια στο 
Αιγαίο, σ. 42, 44, 85-86* Κ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 274* Γ. Μελισσηνός, ό.π., σ. 19, 55-58, 
191-192* Μανόλης Αρχοντάκης -  Γιαννουλης Γιαννούλης, Ποίηση χαραγμένη στην πέτρα. 
Κοινωνική μνήμη και ποιητική με Θέμα το σμυρίγλι από τ ' ΑπεράΘον και τηνΚόρωνο της Νά
ξον, Αθήνα 2001, σ. 52-53, 78-105, 454* Η. Γουναρης, Η εκμετάλλενσις των σμυριδωρυχείων 
Νάξου, Υπουργείον Συντονισμού, Αθήναι 1950, σ. 11-13* Νικ. Σιδέρης, Η ελλ.ηνική Βιομη
χανία. Βιομηχανική παραγωγή και αξία αυτής κατά τα έτη 1953 και 1954 εν σνγκρίσει προς 
τα έτη 1931 και 1949. Κατάλογος των κνριωτέρων εργοστασίων, Αθήναι 1955, σ. 88.

65. Κ. Σβολόπουλος, «Ο ελληνικός εμπορικός στόλος κατά τας παραμονάς του αγώνος 
της ανεξαρτησίας. Ανέκδοτος πίναξ του F. Pouqueville», Ο Ερανιστής, τόμ. Γ (1972-1973), 
σχετικός πίνακας* Κ. Παπαθανασόπουλος, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1833-1856). Εξέλι
ξη και αναπροσαρμογή, Αθήνα 1983, σ. 37* Β. Καρδάσης, Από  του ιστίου εις τον ατμόν. 
Ελληνική εμπορική ναυτιλία 1858-1914, Αθήνα 1993, σ. 20.
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γασίας)66. Πάντως, η έρευνα και διάφορες πηγές της εποχής επιμένουν ως 
προς τη συγκριτικούς ασήμαντη ανάπτυξη του εμπορίου, εξαιτίας, καθώς ει
κάζεται, της έλλειψης λιμανιού67. Επιπροσθέτως, σε τεκμήρια εντοπίζεται 
μία άλλη πληροφορία, σχετική με το καλλιεργητικό επίπεδο της Νάξου* αυ
τή εμπεριέχεται και στο υπόμνημα: «Τό τρίτον μέρος αυτής είναι διόλου 
άγεώργητον καί έρημον»68. Παρά ταύτα, καθους φαίνεται, αμφότερες οι 
πραγματικότητες σχετίζονται ως επί το κλειστόν με το φεουδαλικό καθε
στώς του παρελθόντος και τη μεγάλη γαιοκτησία (ιδιαιτέρως στην περιοχή 
Φιλοτίου) παρά με την απουσία λιμανιού* χωρίς να παραγνωρίζονται, βέ
βαια, και άλλοι παράγοντες (κατά κύριο λόγο, η εκτεταμένη ενδοχώρα του 
νησιού κ.ά.)6ν. Αναλυτικότερα, στη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου ο 
καθολικός πληθυσμός του Κάστρου εξακολούθησε να κατέχει τις ευφορό- 
τερες, και σχετικώς εκτεταμένες, γαίες του νησιού (γνωστές από τις πηγές 
ως «τόποι»), κατ’ αναλογία προς τα ισχύσαντα κατά την προηγηθείσα πε
ρίοδο της λατινοκρατίας70. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που σημεκύνει ο Ιά-

66. Κ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 273* Ν. Κεφαλληνιάδης, Στατιστικά Νάξου, σ. 24, 29-30* 
ο ίδιος, Ταξίδια στο Αιγαίο, σ. 41-43* Βασ. Σφυρόερας, ό.π., σ. 273* Φάνη Μαυροειδή, Ο 
Ελληνισμός στο Γαλατά (1453-1600). Κοινωνικές και Οικονομικές πραγματικότητες, Iojdv- 
νινα 1992, σ. 113-114, 147. Βλ. επίσης ανοπ. υποσημ. 17.

67. Κ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 273* Ν. Κεφαλληνιάδης, Στατιστικά Νάξου, σ. 15, 29* ο 
ίδιος, Ταξίδια στο Αιγαίο, σ. 42, 45* Δ. Φιλιππίδης -  Γρ. Κωνσταντάς, ό.π., σ. 231* Μ.Ν. 
Ρουσσος-Μηλιδιυνης, ό.π., σ. 60* I. Δε-Κιγάλλας, ό.π., σ. 83* Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 169 και 
69* ΜΕΕ, ό.π., σ. 30.

68. Πβ. G.A. Olivier, ό.π., σ. 163* Ν. Κεφαλληνιάδης, Στατιστικά Νάξου, σ. 16, 24.
69. Περ. Ζερλε'ντης, Φεουδαλακή πολιτεία εν τη νήσω Νάξω, εν Ερμουπόλει 1925, σ. 3- 

4* B.J. Slot, «Ο τόπος του Φιλοτίου. Απόψεις σχετικά με την εκμετάλλευση της μεγάλης έγ- 
γειας ιδιοκτησίας στο δουκάτο της Νάξου πριν και μετά την τουρκική κατάχτηση», Ναξια
κά, έτος 1, τχ. 4-5, Σεπτ.-Δεκ. 1985, σ. 22-25* Aglaia Ε. Kasdagli, Land and Marriage 
settlements in the Aegean. A case study of seventeenth - century Naxos, Βενετία 1999, σ. 317* Ελ. 
Κουκκου, Οι κοινοτικοί θεσμοί στις Κυκλάδες κατά την Τουρκοκρατία, Αθήνα 1984, σ. 83- 
84* Θ. Κοπσάκης, ό.π., σ. 119-127.

70. Απ. Βακαλόπουλος, ό.π, σ. 413* ΓΑΚ-ΑΝΚερκ., Καποδιστριακό Αρχείο, Μέρος Α ', 
φάκ. 525, Evaluation approximative des sommes que peuvent fournir quelques Isles de 
TArchipe/* Περ. Ζερλέντης, ό.π., σ. 3-4, 11* Α.Ε. Kasdagli, ό.π., σ. 315, 317* Α. Κάσδαγλη, 
«Φτωχοί και πλούσιοι στη Νάξο του Που αιιόνα. Αντιλήψεις, Συμπεριφορά και Πραγματι
κότητα», Διεθνές Συμπόσιο “Πλαύσιοι και φτωχοί στην Κοινωνία της ελ).ηνολατινικής Ανα
τολής", επιμ. Χρ. Μαλτέξου, Βενετία 1998, σ. 112* B.J. Slot, ό.π., σ. 22-25* Ε. Κουκκου, ό.π., 
σ. 83-84* Εύα Καλπουρτζή, Συγγενικές σχέσεις και στρατηγικές ανταλλαγών. Το παράδειγ
μα της Νάξου τον 17ο αιώνα, Αθήνα 2001, σ. 63, 70-71, 213. Πβ. Δ.Ι. Πολέμης, Οι αφεντό-
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κωβος Ραγκαβής, στα μέσα του 19ου αιώνα: «...Κτήματα έκκλησιαστικά. 
τό §ν τρίτον σχεδόν Λατινικά, καί έξ αυτών τό των Λαζαριστών, πρό- 
τερον των Ιησουιτών είναι τό πλουσιώτερον...*71. Έτσι, εντός του συ
γκεκριμένου πλαισίου, συντελέσθηκε η παραγωγή και αναπαραγωγή της 
κοινωνικής διαστρωμάτωσης’ παράμετροι και παρεπόμενα της τελευταίας 
υπήρξαν αφενός η προσκόλληση του πληθυσμού στη γη (ορατή ακόμη και 
σήμερα στην ενδοχώρα) και αφετέρου οι γενικές οικονομικοκοινωνικές 
καθυστερήσεις (ασήμαντη εμπορική δραστηριότητα αλλά και αναγκαστική 
εγκατάλειψη κάποιων γαιών, όχι οπωσδήποτε των λιγότερο προσοδοφό
ρων)72. Σε ένα άλλο επίπεδο τώρα, ως απόρροια του συστήματος γαιοκτη
σίας αλλά και των δογματικών διαφορών ανάμεσα στις δυο θρησκευτικές 
κοινότητες του νησιού, διαμορφώθηκαν οι μεταξύ τους σχέσεις. Επί του θέ
ματος, αξίζει να παρατεθούν τα όσα επισημαίνουν οι Δημητριείς: «...Οί 
Άξιώται οί περισσότεροι είναι ’Ανατολικοί, οί επίλοιποι Λατίνοι, και 
έχουν και οί δυό τους τούς αρχιερείς τους, και ένα άσπονδο μίσος ανα
μεταξύ τους...»73. Θα πρέπει να σημειωθεί πως στο υπόμνημα δεν εμπεριέ
χονται αναφορές σχετικές με την καθολική κοινότητα, παρά το γεγονός ότι 
εξαιτίας της Επανάστασης προκλήθηκε ένταση στις σχέσεις με την ορθό
δοξη πλειοψηφία του νησιού74. Εν τούτοις. περιλαμβάνεται σε αυτό μία σα
φής αναφορά ως προς τα παρεπόμενα των γαιοκτητικών σχέσεων: «...κα- 
ταδυναστεύεται τό δικαίωμα τού κάθε πτωχού, και άδυνάτου. παρά ιών 
άρχώντων, καί ισχυρότερων...».

Το τεκμήριο κλείνει με την επισήμανση, εκ μέρους του συντάκτη, ότι η 
οικονομική κατάσταση του νησιού θα μπορούσε να βελτιωθεί, στο πλαίσιο 
του ελληνικού κράτους* οι οικονομικές πρόσοδοι επίσης.

τοποι της Ανδρον. Σνμβο)η α ς την igew av ran* xarrOjoixarv ran* φεονδαλικών Θεσμών* α ς  
τος νήσονς κατά τον δέκατο*' έκτον αιώνα, Ανδρος 199$, σ . 30 .61-87 .

71. Ιά κ . Ραγκαβής. ά χ , σ . 171 κα ι 71. Π β . Μ .Ν . Ροΰσσος-Μ ηλιδώνης. d jx , σ . 26.

72. Α .Ε . Kasd ag li, ο.π., σ . 318-321' Α . Κάσδαγλη, ά χ ., σ . 113-114.

73. Δ  Φ ιλιππίδης -  Γ ρ . Κω νσταντάς, ά π .. σ . 231.
74. Γ . Μ ε/ασσηνός. ά π ., σ . 134-135, 157-158' B J .  S lo t (επ ιμ . Ν . Κεφ αλληνιάδης). «Το  

ημερολόγιο τον προξε'νον της Ο λλανδίας στη Ν άξο». Χαξιακά, ε'τος 4 , τχ. 19-20. Μ άρτιος- 

Ιοννιος 1988, σ . 7-10* C . F ran zec . «C atho lics» , R . Q ogg (e d ito r). Minorities in Greece Aspects 
o f a Plural Society, Λονδίνο 2002  σ . 34* Ιω . Μ οντζονρης. Η αρμοστεία τan* νήσω\· τσν Α ιγα ί
ου Πε/Αγονς στα χρόνια της ελληνικής Εζαναστάσεως, Αθήνα* 1984. σ . 13 .31-32 ,36 ,99* θ . 

Κω τσάκης, σ .π ., σ . 107-109. Γ ια  ανάλογα, αλλά σοβαρότερα, προβλήματα στη Σύρο : εδώ  στο  
κείμ ενο  I I I ,  υποσημ. 121-122,130-136.
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ΓΑΚ, Αρχ. Μ αυροκορδάτου, φάκ. 14α, έγγρ. 003, 978 

/1828/ Νάξος - νΕκθεσις

Νήσος ή Νάξος κατά την φυσικήν αυτής θέσιν, καλείται πασών των Κυ
κλάδων Νήσων ή μητρόπολις, είναι κατάρρητος, καθαρού άέρος, ύδάτων 
ύγειϊνών, τά υψηλότερα αυτής όρη πλήρως, μυθολογιών άρχαίων, και 
υπομνήματα τών επτά ήμιθέων. Έ χ ε ι κατοίκους περίπου τών 16.000 πα 
ρθικούς τών 6.000. Τό τρίτον μέρος αυτής είναι διόλου άγεώργητον, καί 
έρημον, διοικεΐται χείρηστα τών άλλων Νήσων, διότι καταδυναστεύεται 
τό δικαίωμα του κάθε πτωχού, καί άδυνάτου, παρά τών άρχώντων, καί 
ίσχυροτέρων αύτής άσυνειδήπυς.

Ε ξάγει προϊόντα, σητοτρόφημα μεν έως 10 μηνών διόλους τούς εκεί 
κατοίκους. Περισσευόμενα δε καί έξαγώμενα, λάδι, κρασί, βαμπάκι, ξυ- 
νίδα, παντία πωρικά, κυπουροτρόφια διάφορα. Ή μιόνο ι ταχύποδες, κρέ
ατα ΰδιστα, καί πέτρα σμιρύγλι καλούμενη.

Ταύτα τά έξαγώμενα φθάνουν αχρι τών 600.000 γροσίων τά όποια, 
ή έπισύστασις τών νόμων, ή διατήρησις τής δικαιοσύνης, καί ή άνακά- 
λεσις τής βιομηχανίας, θέλει πολλαπλασιάση άφεύκτως* μέσον δε 
άσφαλές τής διατηρήσεως τούτων απάντων, καί τής Ε λλάδος, Νομίζω, 
νά προηγήται, έκάστου πολίτου, ή άρετή βραβεβομένη. Καί ή κακία τη- 
μορουμένη.

Ελάχιστος πολίτης 
δωρόθεος Η γούμενος Νάξου

* Το τεκμήριο δημοσιεύεται ως έχει στο πρωτότυπο* χωρίς καμία παρέμβαση στην ορ
θογραφία, τη σύνταξη ή τη στίξη.





VII

Κ α τα γρ α φ ές  νη σ ίδ ω ν κ α ι βρ α χονη σ ίδ ω ν  
του  Α ργοσα ρω νικ ού  (1828)

Τα μικρότερα σε έκταση νησιά αλλά και οι διάσπαρτες νησίδες και βρα
χονησίδες των ελληνικών θαλασσών καταλαμβάνουν περιθωριακή θέση 
στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, τόσο γεωγραφικής όσο και ιστορικής κα 
τεύθυνσης1. Βέβαια, πολυάριθμες σχετικές αναφορές εμφανίζονται στον 
ημερήσιο και περιοδικό τύπο, με περιεχόμενο και στόχους πέραν των α πο
λύτως επιστημονικών ορίων: κάποιες νησίδες-βραχονησίδες αναφέρονται 
προκειμένου να προσδιορίσουν συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, σε σχέ
ση με ένα ναυάγιο ή άλλου τύπου ατύχημα2, περισσότερα στοιχεία εμπε
ριέχονται σε εκλαϊκευτικά δημοσιεύματα τουριστικού3, φυσιολατρικού4,

1. Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, Ο νησιωτικόςμικρόκοσμος τον όωόεκανησιακού Αρχιπελά
γους. Νησίόες-Νησίόια (Βραχονησίδες) - Βράχοι. Γζωγραφική, Ιστορική και Ονοματολογι- 
κή προσέγγιση (Σαράντα δύο χάρτες εκτός κειμένου), Αθήνα 1994· ο ίδιος, Ονοματολογική 
ναυσιπλοΐα στο εΐάηνικό Αιγαίο. Ο νησιωτικός μικρόκοσμος και μεγάκοσμος του Αιγαιακού 
Αρχιπελάγους, Αθήνα 2001' W.S. Allen, «Καλόγερος. Μία Ατλαντίς εν μικροκόσμω», Επε- 
τηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετούν, τόμ. 10 (1974-1977), σ. 13-98 (μερική αξιοποίηση της 
μελε'της, στο εκλαϊκευτικό άρθρο: Γ. Κοΰκας, «Οι καλόγεροι του Αιγαίου», Ιστορία Εικο
νογραφημένη, τχ. 277, Ιούλιος 1991, σ. 118-121)· Γ. Κοΰκας, «Αειψώ. Μια μικρή οριακή 
Ελλάδα», Ιστορία Εικονογραφημένη, τχ. 294, Δεκ. 1992, σ. 57-59* Γ. Γιαγκάκης, Το Αγαθό - 
νήσι και η Ψέριμος. Συμβολή στη μελέτη του οικονομικού χώρου των ακραίων μικρών πολν- 
νήσων του Δωδεκανησιακού αρχιπελάγους, Αθήναι 1988* ο ίδιος, Δοκός. Το άγνωστο ησυ
χαστήριο του Μυρτώου, Ύ δρα 1989* αφιέρωμα στη Γαύδο του περιοδικού Μανδραγόρας, 
έτος 7ο, τχ. 2Θ-21, Αθήνα 1999, σ. 169-202* Κιύστας Κόμης, «Μικρονησιωτικά: το παράδειγ
μα των Πεταλιού», Δωδώνη, τόμ. Κ Ζ ', τχ. 1 (1998), σ. 217-245.

2. Εφημ. Ελευθεροτυπία και Τα Νέα, 15/1/2001.
3. Δαίρα Αντωνίου, «Δύσκολη υπόθεση να είσαι μόνιμος κάτοικος “παραδείσου”», 

εφημ. Η Καθημερινή, 28/7/1996, σ. 16.
4. Θ. Μπασγιουράκης -  Αννα Καλαϊτζή, «Γαύδος “ο φάρος του νότου”», Ελληνικό Πα

νόραμα, τχ. 10, Σεπτ. 1998, σ. 20-91* οι ίδιοι, «Διαπόντια νησιά “οι ακρίτες του Ιονίου%, 
αυτ., σ. 122-163 καιτχ. 13, καλοκαίρι 1999, σ. 90-131. \ ^ λ /0γ

i s
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εγκυκλοπαιδικού5 6 ή άλλου, συγκυριακής φύσεως, περιεχομένου*.
Κατόπιν αυτού, τα τεκμήρια που αξιοποιούνται εδώ παρουσιάζουν ιδι

αίτερο ενδιαφέρον, όντας κατ’ αρχήν απόδειξη  ότι το στατιστικό έργο της 
κυβέρνησης Καποδίστρια συμπεριέλαβε και απειροελάχιστες ακόμη γεω 
γραφ ικές οντότητες7 8 9. Αναλυτικούς, πρόκειται γ ια  τρεις καταγραφές με το 
ακόλουθο περιεχόμενο: 1) ακατοίκητες νησίδες και βραχονησίδες της Σα
λαμίνας* 2) ομοίυχ, κατοικημένες και ακατοίκητες της Ύ δρας και 3) το 
ίδιο, αλλά ευρισκόμενες «πέραν του Πόρου» (στην πραγματικότητα γειτο
νικές της Α ίγινας). Δηλαδή, από τις καταγραφ ές παραλείπεται το εσωτερι- 
κό του Αργολικού κόλπου και η θαλάσσια περιοχή πέριξ του Πόρου. Π ά
ντως, ο χ  προς το διαθέσιμο υλικό, κρίνεται σκόπιμο να προχωρήσουμε 
στην περαιτέρω  αξιοποίησή του, σε συνδυασμό με άλλες πηγές, προγενέ
στερες, σύγχρονες και μεταγενέστερες.

Στην πρώτη καταγραφή περικλείονται δεκατέσσερις νησίδες-βραχονη- 
σίδες, ορισμένες από τις οποίες εμφανίζονται με παρεφθαρμένη ονομασία, 
κάτι αναμενόμενο, βέβαια, γ ια  την εποχή: Τ ε β ε θ ο ϋ σ α  αντί του ορθού Ρε- 
β υ θ ο ϋ σ α , Π έ ρ α ν η  (εντός του ομωνύμου όρμου της Σαλαμίνας) αντί Π έ ρ α , 
Τ ά λ α ν  αντί ’Α τ α λ ά ν τ η , Τ ρ ο ϋ π α  αντί Μ α κ ρ ό ν η σ ο ς  ή Τ ρ ο ν π ικ α  (στον ομώ
νυμο όρμο της Σαλαμίνας) και Ν έ ρ α , κατά πάσα πιθανότητα, α ν τ ί Α έ ρ ο ς \  

Επιπλέον, η «Λιψοκουτάλα» {Α ε ιχ ρ ο κ ο ντ ά λα , εξαιτίας του σχήματός της ή 
κατά παραφ θορά της αρχα ίας ονομασίας) αντιστοιχεί στην Ψ νττά ? .ε ια \

5. Αλ. Σαββίδης, «Τα παλιά Γιούρα: ένα “διαβολονήσΓ για τους Τούρκους», εφημ. Η 
Καθημερινή, 17/7/1994, σ. 23.

6. Δήμ. Κουντή, «Πωλείται η νήσος Δοκός», εφημ. Η Καθημερινή, 15/5/1994, σ. 22* Αχ. 
Φακατσέλης,0 «Βραχονησίδες. Απόβαση στα Ίμ ια  του Σαρωνικού», εφημ. Ελευθεροτυπία, 
29/12/1996, Έψιλον, τχ. 299, σ. 56-59· Έ φη Χατζηϊωαννίδου, «Οικισμός εκπαιδευτικών 
απειλεί αρχαία», εφημ. Η Καθημερινά], 18/3/1997, σ. 6. Βλ. επίσης εφημ. Το Βήμα, 23/2/1997, 
σ. 41 και Η Καθημερινή, 11/3/1999, σ. 8.

7. Τα τεκμήρια δημοσιεύονται εδώ στο Παράρτημα.
8. ΥΥΠΝ, Πλοηγός. Ναυτιλιακές οδιγγίες των ελληνικών ακτών, τόμ. Β ', Νοτιοανατολι

κοί ακτ α ί, Αθήναι *1976, σ. 217-218, 221, 223-225. 239* Θεοφανώ Παντελή, Σαλαμίνα. Πο
ρεία στο χρόνο, Αθήνα 22003, σ. 29, 235-238· Δρ. Γρ. Καμπούρογλου, Ο Αναόρομάρης της 
Αττικής, Αθήναι 1920 και ανατύπ. Καραβίας 1996, σ. 23.

9. Το νεότερο τοπωνύμιο αποτελεί επαναφορά του αρχαίου, στο πλαίσιο της γεωγραφι
κής εθνοκάθαρσης. Επί του θέματος, γενικώς: Επιτροπεία των Τοπωνυμίων της Ελλάδος, 
Γνωμοδοτήσεις περίμετονομασίας Συνοικισμών και Κοινοτήτων, εκδιδόμεναι αποφάσει τον 
Υπουργείου των Εσωτερικών υπό Ν.Γ. Πολίτου, Προέδρου της Επιτροπείας, εν Αθήναις 
1920* Γιώργος Γιαννουλόπουλος, «Κακό αν το κάνουν εκείνοι, καλό αν το κάνουμε εμείς»,
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Επιπροσθέτους, εντοπίζεται μία σύγχυση την οποία θα πρέπει να επισημά- 
νουμε: στο τεκμήριο συμπεριλαμβάνονται οι νησίδες Μ ε γ ά λ η  και Μ ικ ρ ή  

Κ ν ρ ά , καλούμενες και Φ α ρ μ α κ ο ν σ α ν  για  τη Μικρή Κυρά δίδεται η ονομα
σία «Άρπεδόνη» (δηλαδή Ά ρ π η δ ώ ν η ) . Ωστόσο, καθώς γνουρίζουμε, το εν 
λόγω σημαίνον ανταποκρίνεται σε μία τρίτη νησίδα, ανεξάρτητη της Μ ι
κρής Κυράς10. Εκτός των ανωτέρω, τα δύο «ερημονήσια των Μεγάρων» 
ταυτίζονται πιθανότατα με τις νησίδες Π ά χ η  και Π α χ ά κ ι, εντός του ορμί
σκου Π ά χη  στην περιοχή Μ εγάρω ν11. Τέλος, η «Κανάκιανη» αφορά, στην 
πραγματικότητα, σε ζεύγος νησίδων ονόματι Κ α ν ά κ ια , ενώ η μικρότερη εξ 
αυτών καλείται παραλλήλους Γ α ϊδ ο ν ρ ο ν ή σ ι  ή Τ ρ ίγ κ ο ς  (έχουσα εμβαδόν 11 
στρέμματα και ανάπτυγμα ακτουν 0,417 χιλιόμετρα)12.

Οι περισσότερες από τις νησίδες, καθώς επισημαίνεται στο τεκμήριο, 
εχρησιμοποιούντο ους βοσκότοποι, για  την εκτροφή ζώων εγκαταστημένων 
εκεί. Κάποιες πρόσθετες πληροφορίες αντλούνται από άλλες πηγές. Κ ατ’ 
αρχάς, ους προς το μέγιστο υψόμετρο: Ρεβυθούσα 47 μέτρα, η μεγαλύτερη 
από τις νησίδες Κανάκια 42 μέτρα, Λέρος 64 μέτρα και Ψυττάλεια 45 μέ
τρα. Επιπλέον, αναφορικούς με την έκταση και το μήκος των ακτών: Ρεβυ
θούσα 141 στρέμματα και 1,864 χιλιόμετρα αντιστοίχους, Ψυττάλεια 467 και 
4,138, Μακρόνησος 239 και 3,075, τα δύο Π εριστέρια 1,3 και 0,793, Π έρα

εφημ. Ελευθεροτυπία, 2/5/2001, σ. 10. Σε δημοσίευμα, υπογραφόμενο από τον «Δικαίαρχο», 
στην Αθηνά (έτος Β \  1833, αριθ. 106, την 26 Απριλίου Τετράδη) αναφέρονται, μεταξύ άλ
λων, τα εξής: «...όταν οΐ Τούρκοι αυτοί μέ δλην την καταστρεπτικήν των έπιμέλειαν έφύ- 
λαξαν πολλά παλαιά τών τόπων όνόματα οΐονεί σεβόμενοι αυτά, ένώ τέλος ή ποίησις 
πανταχοΰ προτιμά τά παλαιά, πόσω μάλλον πρέπει εις ημάς, 'Έλληνες, νά άναστήσωμεν 
όμοΰ μέ τήν άναγέννησιν του έθνους καί τής έθνικής εύκλειας, όσα όνόματα έδοσαν οί 
άθάνατοί μας προπάτορες εις τούς διαφόρους τόπους τής έκείνων καί ημών κοινής πα
τρώος ...» (σ. 424). Για τη συγκεκριμένη ταύτιση: ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 239' Pliny, Natural History, 
τόμ. 2 (βιβλ. III-VII), Harvard University Press 1969, σ. 162' Ψυττάλ.εια, τχ. 5, Αμφιάλη 1986, 
σ. 4-5' Δ. Γρ. Καμπούρογλου, ό.π., σ. 23' Ηλίας Οικονομόπουλος, Μεγάλη-Γενική Γεωγρα
φία. Εμπορική, Βιομηχανική, Οικονομική, Στρατιωτική κλπ. γράφε ίσα επί τη βάσει των αρί
στων και νεωτάτων συγγραφέων, εν ΑΟήναις 1901, σ. 48' Ιάκ. Ραγκαβής, Τα ΕΌ,ηνικά, ήτοι 
περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική, και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλά
δος, τόμ. 3, εν ΑΟήναις 1854, σ. 91' Ιω. Νουχάκης, Ελληνική Χο)ρογραφία. Γεωγραφία, Ιστο
ρία, Στατιστική πληθυσμού και αποστάσεων, εν ΑΟήναις 31901, σ. 61' Μιχ. Ευστ. Σκανδαλί- 
δης, Ονοματολογική ναυσιπλοΐα, σ. 54* Θ. Παντελή, ό.π., σ. 214-215.

10. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 232' Ιο>. Νουχάκης, ό.π., σ. 89' Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 53, 
361· Δ. Γρ. Καμπούρογλου, ό.π., σ. 23.

11. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 216.
12.  Αντ., ο. 218 και Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 361.
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21 και 0,619, Αταλάντη 12 και 0,416, Ά γιος Γειοργιος 198 και 2,371, Κυρά 
(Μ εγάλη-Μ ικρή) 98 και 2,252 και Αρπηδώνη 5 και 0,548’\  Ως συμπλήρω- 
μα, ας σημεκύσουμε κατά προπον πως η Α έρος συνδέεται τεχνητούς με την 
απέναντι ακτή της Σαλαμίνας· το ίδιο ισχύει, από το 1980, και με τς>ν Αγιο 
Γ εώ ργιο13 14. Η ονομασία του τελευταίου οφείλεται στην ομιύνυμη εκκλησία, 
ανεγερθείσα  στα θεμέλια πρωτοβυζαντινής βασιλικής του 6ου ακυνα15. 
Επιπροσθέτως, η Εθνική Στατιστική Υ πηρεσία υπολογίζει την έκτασή του 
σε 0,20 τετραγωνικά χιλιόμετρα1*. Σε σχέση επιπλέον με την Αρπηδιυνη, 
εκτεινομένη επ ί 140 μέτρα, εκ δυσμών προς ανατολάς, θα πρέπει να προ
σθέσουμε πως απέχει 2 περίπου δέκατα του μιλίου από την πλησιέστερη 
ακτή της Αττικής, με την οποία συνδέεται μέσω στενής λωρίδας αβαθώ ν17. 
Τέλος, η Ψ υττάλεια εκτείνεται επ ί 8,3 περίπου δέκατα του μιλίου, από τα 
νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά, ενώ το μέσο πλάτος της ανέρχεται 
στα 2 περίπου δέκατα του μιλίου18. Ακόμη, ιυς προς την έκταση της αναφέ- 
ρεται επίσης το μέγεθος των 0,37 τετραγωνικών χιλιομέτρων1*.

Ως γνωστόν, στον Ά γιο Γειυργιο υπήρξε από τον 19ο αιώνα, έως το 
1924, λοιμοκαθαρτήριο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και για  τους πρόσφυ
γες του 1922, ενώ στα μεταπολεμικά χρόνια, μέχρι το 1964, λειτούργησε 
ψυχιατρείο εκεί* υπολείμματα από το τελευταίο διατηρούνται ακόμη και 
σήμερα στη νησίδα20. Ό σ ον  αφορά στην Ψυττάλεια, αυτή μνημονεύεται ήδη 
από τους αρχαίους χρόνους. Με βάση τον Παυσανία, κατά τη ναυμαχία της 
Σαλαμίνας έλαβε χώρα το ακόλουθο επεισόδιο: «...Νήσος δέ προ Σα-

13. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 217-218, 223-224, 239· Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 361-363.
14. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 223-224* Νικ. Τσαπράζης, Ο πολεμικός ναύσταθμος Σαλαμίνος, Ιστ. 

Υπηρ. Π.Ν. 1991, σ. 134.
15. Μπέττυ Καγιά, Τα νησιά τον Αργοσαρωνικον κόλπον, Αθήνα 1995, σ. 21 (πβ. το υπό 

εξέταση τεκμήριο, εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 2)* Θ. Παντελή, ό.π., σ. 213.
16. Στατιστική επετηρίς της Ελ)Λδος 1980, 1981, σ. 19 σε αμφότερες τις περιπτοίσεις.
17. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 232.
\8.Αντ., σ. 239.
19. Βλ. ανωτ. υποσημ. 15.
20. Ιο). Νουχάκης, ό.π., σ. 88* ο ίδιος, Νέος Χωρογραφικός Πίναξ σννταχθεις και εκόο- 

βεις εγκρισει τον Υπονργείον των Στρατιωτικών, εν Αθήναις 1890, σ. 61* Ψυττάλεια, ό.π., σ. 
11* Αχ. Φακατσέλης, ό.π., σ. 58* Ν. Τσαπράζης, ό.π., σ. 134* Δ. Γρ. Καμπουρογλου, ό.π., σ. 
23* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 53* Θ. Παντελή, ό.π., σ. 213* Μ. Μαραβελάκης -  Α. Βα- 
καλόπουλος, Οι προσφνγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
1993, σ. 28,65,92,221,376* Henry Morgenthau, Η Αποστολή μον στην Αθήνα. 1922- Το έπος 
της εγκατάστασης, Αθήνα 1994, σ. 126.
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λαμινός έστι καλούμενη Ψυττάλεια* ές ταύτην των βαρβάρων δσον τε- 
τρακοσίους άποβήναι λέγουσιν, ήττωμένου δέ του Ξέρξου ναυτικού και 
τούτους άπολέσθαι φασιν έπιδιαβάντων ές την Ψυττάλειαν των Ε λλή 
νων...»21. Π αρ’ όλα αυτά, η Ψυττάλεια παρέμεινε, στη μακρά διάρκεια, το 
απόλυτο γειυγραφικό περιθώριο, σε πλήρη εξάρτηση από τη Σαλαμίνα και 
την απέναντι ενδοχώρα, όντας περιορισμένη σε συγκεκριμένες χρήσεις. 
Ε ίναι χαρακτηριστικό ότι στην μεταπολεμική περίοδο εγκαταστάθηκαν 
εκεί φυλακές του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίες λειτούργησαν έως το 
1986 οπότε συγχωνεύθηκαν στις στρατιωτικές φυλακές του Αυλώνα22. Πά- 
ντιυς, ο συγκεκριμένος ρόλος είχε ως παρεπόμενο τα υψηλά δημογραφικά 
μεγέθη τα οποία απέδιυσαν στην Ψυττάλεια οι απογραφές του παρελθό
ντος. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Άγιο Γεώργιο, συνδεδεμένο με πα 
νομοιότυπες, καθιυς επισημάνθηκε, δραστηριότητες. Παραθέτουμε, εν συ
νεχεία, τα μεγέθη αυτά.

Στην Ψ υττάλεια:23 
1940, 67 ψυχές 
1951, 74 ψυχές 
1961, 80 ψυχές 
1971, 96 ψυχές

Στον Αγιο Γεώργιο:24 
1896, 9 ψυχές 
1907,513 ψυχές 
1920, 5 ψυχές 
1940, 11 ψυχές 
1951, 13 ψυχές 
1961,506 ψυχές

21. Παυσανίον ΕΙΛάδος Περιήγησις, Αττικά, I, 36, 2 (εισαγ. - μετ. - Σημειώσεις Νικ. Δ. 
Παπαχατζής, Αθήνα 1994, σ. 566). Πβ. Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 91 · Ιω. Νουχάκης, Ελληνική 
Χορογραφία, σ. 61* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 54.

22. Ψυττάλεια, ό.π., σ. 14, 20, 27.
23. Αντ., σ. 14* ΚΕΔΚΕ, Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των δήμων και κοινοτήτων, 

τόμ. 5, Νομός Αττικής, Αθήναι Ιούλιος 1962, σ. 83* ΕΣΥΕ, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την 
απογραφήν της 14ης Μαρτίου 1971. Πραγματικός πληθυσμός κατά νομούς, επαρχίας, δή
μους, κοινότητας και οικισμούς, Αθήναι 1972, σ. 144.

24. Ιω. Νουχάκης, ό.π., σ. 88* ΚΕΔΚΕ, ό.π., σ. 82-83, 309* Μιχ. Χουλιαράκης, Γεωγρα
φική, Διοικητική και Πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1971, τόμ. Α ',  μέρος ΙΓ , 
Αθήναι 1974, σ. 176, 265.
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Οφείλουμε να σημειώσουμε εδώ ότι ακόμη και στην περίπτωση ενός ει
δικού πληθυσμού, όπιος εν προκειμένω, οι ε'ντονες αυξομειώσεις επιτρέ
πουν την έγερση εροπηματικιόν αναφορικώς με την αξιοπιστία των μεγε
θών. Πόντιος, παραμένει γεγονός πως η εν συνεχεία εξέλιξη οδήγησε στην 
ερήμωση και στην παγίωση του περιθωριακού χαρακτήρα αμφοτέριον τιυν 
νησίδιυν. Ο Ά γιος Γεώργιος περιήλθε, το 1987, στη δικαιοδοσία του Πολε
μικού Ναυτικού* το ίδιο συνέβη και με τρεις ακόμη νησίδες (Μεγά/.η και 
Μικρή Κνρά, Αρπηδώνη)15. Παραλλήλους, στη δεκαετία του 1990 ολοκλη
ρώθηκαν οι εργασίες γ ια  το Κέντρο Βιολογικού Καθαρισμού των αστικιόν 
και βιομηχανικών λυμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής, στην Ψυττάλεια* η 
εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ισοπέδωση της νησίδας, μειώνοντας το μέγιστο 
ύψος της στα 10 μόλις μέτρα25 26. Επιπλέον, σημειώθηκαν και άλλου τύπου πε
ριβαλλοντικές επιβαρύνσεις, σε μία περιοχή, εν τούτοις, η οποία αντιμετώ
πιζε προ πολλού προβλήματα του είδους27. Τέλος, μία άλλη νησίδα, η Ρε- 
βυθούσα, επιλέχθηκε ως σημείο υποδοχής και διανομής του φυσικού αερ ί
ου με προέλευση την Ιταλία28 29. Κατά συνέπεια, είναι πράγματι εντυπωσιακό 
το γεγονός ότι κάποιοι εξακολουθούν ακόμη να ασχολούνται με την αλιεία 
στην περιοχή2*.

Στη δεύτερη καταγραφή περικλείονται δεκαεννέα νησίδες-βραχονησί- 
δες και δύο ακόμη «μικρά νησίδια» πέριξ της Δοκού [υπ’ όψιν ότι σε πα- 
λαιότερες επίσημες πηγές αλλά και σε δημοσιεύματα του τύπου, το εν λό
γιο μικρονήσι εμφανίζεται και ως Δοκός, ο). Εδώ εντοπίζονται επίσης πα- 
ρεφθαρμένες ονομασίες, κατ’ αναλογία  με την προηγούμενη περίπτωση: 
Τρικέρη αντί του ορθού Τρίκερι ή Τρίκκερι, Καρτέρ αντί Καρτέλι, Δισακά- 
κια αντί Δισάκια (το ζεύγος των βραχονησίδων, νοτιοανατολικώς της 
Ύ δρ α ς), τον 'Αλεξανδρή αντί 1Αλέξανδρος ή Πλατονήσι, τον Αιμενώία 
αντί Αιμνιόνιζα ή Αιμνιό, τοϋ Παλαμηδίον αντί Παλαμηδάς ή Παλαμί
δα, Πέτασι αντί Πετάσ(σ)ι και Ποντικόννησος αντί Ποντικονήσι ή Πο-

25. Αχ. Φακατσέλης, ό.π., σ. 58' Ν. Τσαπράζης, ό.π., σ. 134.
26. Αχ. Φακατσέλης, ό.π., σ. 57* Ψνττάλεια, ό.π., ο. 26-27* εφημ. Το Βήμα, 5/7/1998* θ .  

Παντελή, ό.π., σ. 215.
27. Εφημ. Η Καθημερινά), 3/11/1993, 16/6/1995, 25/7/2001 και 16/7/2003* εφημ. Ελευθε

ροτυπία, 25/7/2001, 10/6 και 22/7/2004* εφημ. Το Βήμα, 12/1/1997. Νέα Οικολογία, τχ. 165- 
166, Ιουλ.-Αυγ. 1998, σ. 5.

28. Αχ. Φακατσέλης, ό.π., σ. 57-58.
29. Αυτ., σ. 58.
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Έκτακτοι Επίτροποι, φάκ. 37].
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ντίκι30. Επιπλέον, τα  «δύο μικρά νησίδια» ταυτίζονται ενδεχομένως με τους 
ισάριθμους «βραχώδεις υφάλους» που έχει καταγράψει η Υδρογραφική 
Υ πηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού στον όρμο Σκίντος της Δοκού31. Ό σον 
αφορά δε στις «του μόλου δύο» νησίδες, χωρίς αμφιβολία πρόκειται για 
την Κ ιβ ω τ ό  κα ι τη γειτονική «μικροτέρα βραχονησίδα» ( Ε ρ η μ ο ν ή σ ι  στον 
χάρτη της ΓΥ Σ)32. Κ άποιες άλλες ταυτίσεις είναι λιγότερο προφανείς: η 
Π λ ,α κ ίτ ζα  συμπίπτει ενδεχομένοκ με τη «μικρά βραχονησίδα», 2,7 μίλια νο
τιοδυτικούς της άκρας Ζούρβα ("Υδρα)· παραλλήλους, χ \Σ χ ιν έ ζ α  αντιστοιχεί 
πιθανούς στη Ν ή σ ιζ α , εντός του ομοονύμου όρμου (ομοίως)33.

Για δύο από τις νησίδες δηλώνεται, στο τεκμήριο, η ύπαρξη κάποιων 
κατοικούν: τόσο γ ια  την Δοκό όσο και για τον Άγιο Γεουργιο αναφέρεται 
πους «κατοικούν όλίγοι βοσκοί». Ακόμη, για  μία εκ τουν περιπτουσεων, για 
την Κιβουτό, γίνεται λόγος π ερ ί «ένός άμπελακίου». Κατά τα άλλα, παρα- 
λείπεται οποιαδήποτε μνεία οος προς το ενδεχόμενο καλλιεργητικό καθε- 
στους τουν νησίδουν, μη εξαιρουμένης και αυτής της Δοκού, αν και αποτελεί 
τη σημαντικότερη γεουγραφική οντότητα του καταλόγου. Κ άποια συμπλη- 
ρουματικά στοιχεία προέρχονται από άλλες πηγές. Κατ’ αρχάς, το Τρίκκε- 
ρι αναφέρεται ήδη από την αρχαιότητα ( T ricarenus κατά τον Πλίνιο)34. 
Εξάλλου, επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα έχει τεκμηριώσει την ύπαρξη 
«πρωτοελλαδικού οικισμού» εκεί* καθώς εικάζεται μάλιστα, η ανθρουπινη 
παρουσία διατηρήθηκε και αργότερα35 36. Το Τρίκκερι διαθέτει ένα ιδιόμορ
φο σχήμα, χαρακτηριστικό που επισημαίνουν διάφορες πηγές του παρελ
θόντος. Σε ελληνικό πορτολάνο του 16ου αιώνα αναφέρονται σχετικώς τα 
εξής: «ένα νησί μεγάλο μέ δύο τζίμαις χοντραίς καί λέγουν το Τρίκε- 
ρο»3Λ. Ο Αντώνης Μ ηλιαράκης είναι αναλυτικότερος: «... Ή  νήσος σύγκει- 
ται έκ δύο όρεινών τμημάτων κορυφουμένων είς δύο κορυφάς, ών ή 
προς Μ. έχει ύψος 163 μέτρων, ένουμένων διά στενού χθαμαλού 
Ισθμού, έκατέρωθεν τού όποιου σχηματίζονται δύο κόλποι άναπεπτα-

30. ΥΥΠΝ, ό.π,, σ. 144-146, 153, 161-162, 165* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίόης, ό.π., σ. 60-65, 
364-367.

31. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 155.
32. Αυτ., σ. 161 (πβ. χ. ΓΥΣ, 1:50.000, φ. Ύδρα).
33. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 165.
34. Pliny, ό.π., σ. 158.
35. Άδωνις Κ. Κΰρου, Στο σταυροδρόμι τον Αργυλικον, τόμ. Α \  Ιστορικό και αρχαιο

λογικό οδοιπορικό σ ’ ένα χώρο της θάλασσας τον Αιγαίου, Αθήνα 1990, σ. 237,240,252, 258.
36. Armand Delatte, LesPortulans Grecs, τόμ. A ',  Λιέγη 1947, σ. 220.



ΝΗΣΙΔΕΣ-ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 349

μένοι ό μέν προς Δ., ό δέ προς Α. Ή  νήσος ένεκα του κολπώδους αυτής 
σχηματισμού έχει παραλίαν περίπου μιλίων...»37. Παρόμοια περ ιγρα
φή παρέχεται από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, 
η οποία υπολογίζει το υψόμετρο του μεσημβρινού λόφου σε 126 μέτρα, ση
μειώνοντας ταυτοχρόνως ότι αντιστοιχεί στο υψηλότερο σημείο της νησί
δας* επίσης, μας δίδεται η συνολική έκταση και το ανάπτυγμα τουν ακαύν, 
923 στρέμματα και 6,213 χιλιόμετρα3*. Από μία άλλη άποψη αύρα, με βάση 
κάποια ιστορικά τεκμήρια, το Τρίκκερι παραχωρήθηκε το 1736 στον Αντ. 
Ζουμπουρλάκη, ο οποίος το αφιέρωσε εν συνεχεία στη μονή αγίου Ν ικο
λάου Ύ δρ α ς39. Αργότερα, ο Μ ηλιαράκης θα καταγράψει την κτηνοτροφι- 
κή εκμετάλλευση του χοίρου, από Σπετσιούτες και Υδραίους που εγκαθι- 
στούσαν ζούα εκεί* αυτό θα επιβεβαιω θεί το 1934 με την αναφορά του Τρ. 
Ευαγγελίδη, « Τ ρ ίκ κ ε ρ ι  (Τρίκρανα) κειμένη μεταξύ Σπετσών καί Ύ δρ α ς, 
χρησιμεύουσα προς βοσκήν»40.

Ό σον αφορά στη νησίδα Καρτέλι, ευρισκομένη 2,5 μιλιά ανατολικώς 
της βορειοανατολικής άκρας του Τρικκερίου, το μέγιστο ύψος της υπολο
γίζεται στα 27 μέτρα, η συνολική έκταση στα 30 στρέμματα και το ανά
πτυγμα ακτών στα 0,687 χιλιόμετρα41. Τα αντίστοιχα μεγέθη για  τον Αλέ
ξανδρο είναι 73, 348 και 2,590, ενού η θέση του υπολογίζεται στα 8 δέκατα 
του μιλίου ανατολικούς της άκρας Μπίστη (Ύ δρ α )42. Σύμφωνα δε με τον 
Μηλιαράκη, η περίμετρος του τελευταίου ισούται με 1,5 μίλι43. Μ εγαλύτε
ρο υψόμετρο διαθέτει το Σταυρονήσι (100 μ.), ευρισκόμενο στα 4,7 περ ί
που μιλιά νοτιοανατολικούς της άκρας Μπίστη* η έκτασή του ανέρχεται οπα 
346 στρέμματα και το ανάπτυγμα ακτούν του στ α 2,652 χιλιόμετρα44. Α πέ

37. Αντ. Μηλιαράκης, Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του νομού Λργολίόος και Κο
ρινθίας, μετά γεωγραφικού πίνακος του νομού, εν Αθήναις 1886, ανατύπ. Καραβίας 1995, σ. 
238.

38. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 153* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 367.
39. Ιω. Β. Αυκοΰρης, / /  όιοίκησις και δικαιοσύνη των τουρκοκρατούμενων νήσων. Αίγι

να - Πόρος - Σπέτσαι - Ύδρα κλπ. Επί τη βάσει εγγράφου του Ιστορικού Αρχείου Ύδρας και 
άλλων, Αθήναι 1954, σ. 9' Αρχείον της Κοινότητας Ύδρας 1778-1832, Δημοσιευμένον υπό 
Αντ. Αιγνού, τόμ. 6, 1818-1821, εν Πειραιεί 1925, σ. 158.

40. Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 189* Τρύφων Ευαγγελίδης, Ιστορία του εποικισμού της 
Ύδρας, εν Αθήναις 1934, σ. 12.

41. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 153* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 365.
42. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 153-154* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 366.
43. Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 190.
44. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 154* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 367.
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ναντι από τις βορειοδυτικές ακτές της Ύ δρ α ς κείνται δυο ακόμη νησίδες, 
ο Βλυχός και το Καμίνι, απέχοντας από αυτές 3 περίπου δέκατα του μιλί
ου, ενώ η έκταση και το ανάπτυγμα των ακτών τους υπολογίζεται σε 6 
στρέμματα έναντι 4 και 0,319 χιλιόμετρα έναντι 0,264, κατά περίπτωση. 
Στο έδαφος των νησίδων έχουν α νεγερθεί ναΐσκοι, των αγίων Ιωάννου και 
Νικολάου αντιστοίχους, ευδιάκριτοι από την αντίπερα ακτή45.

Ο Α γιος Γεώργιος ευρίσκεται στο μέσον περίπου της νοητής ευθείας 
που συνδέει την Ύ δ ρ α  με το Λαύριο* απέχει 18 μίλια από το ακρωτήριο 
Ζούρβας (Ύ δρ α ) και 11 μίλια από το Σούνιο46. Η νησίδα είναι απολύτως 
ορεινή, με μέγιστο υψόμετρο 360 μέτρα κατά τον Μ ηλιαράκη47. Ωστόσο, η 
Υδρογραφική Υ πηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού το υπολογίζει στα 300 
μέτρα, ενώ η έκταση ανέρχεται στα 4.370 στρέμματα (αναφέρονται επίσης 
4,5 τετραγιυνικά χιλιόμετρα48) και το ανάπτυγμα τ<υν ακτών στα 12,345 χι
λιόμετρα49. Ας επισημανθεί ότι ο Μ ηλιαράκης, από την πλευρά του, έχει 
ήδη υπολογίσει την έκταση σε 6,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα50. Κατά μία γε
νική παραδοχή η νησίδα ταυτίζεται με την αρχαία Β έ λ β ιν α  («Βέλβινα 
νήσος»), την οποία  μνημονεύουν τόσο ο Στράβοον όσο και ο Σκύλαξ51. Π α
ρά ταύτα, η ταύτιση δεν τεκμηρκυνεται από τα πορίσματα αρχαιολογικής 
έρευνας. Κατά τους μέσους χρόνους, σ α ς δυτικές κυρίως πηγές, κυριάρχη
σε η λατινική εκδοχή του τοπωνυμίου (S an  Z orzi, Σ α ν  Τ ζώ ρ τζη ς), η οποία 
έκτοτε σημείωσε ευρεία  διάδοση52. Σε ένα άλλο επίπεδο τώρα, με βάση τα 
γραφόμενα από τον Μ ηλιαράκη «...Ή  νήσος αυτή δνυδρος ούσα καλ
λιεργείται έν σμικρφ ύπό τινω ν γεωργών Υ δραίω ν, κτήμα ούσα όλό-

45. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 162 (πβ. χ. ΓΥΣ, 1:50.000, φ. Ύδρα)' Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., 
σ. 364-365.

46. Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 190.
47. Αντ.■ Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, έτος Γ ',  αριθ. 70-71, 19 Νοεμβρίου 1838 / 1 Δεκ. 

1838, Παράρτημα.
48. Εφημ. Ελευθεροτυπία, 23/6/1996, σ. 62.
49. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 270· Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 364.
50. Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 24.
51. Recueil des itineraires anciens comprenant Vitineraire d\Antonin, la Table de Peutinger et 

un choix des Pen pies pecs, avec dix Cartes dressees par M. le Colonel Lapie, Publie par M. le M. 
de Fortia d'Urban, Παρίσι 1841, σ. 338* Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 191* Τρ. Ευαγγελίδης, ό.π., 
σ. 12· Ιω. Νουχάκης. ό.π., σ. 69, 71* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 60, 364.

52. Recueil· Δ. Γρ. Καμπουρογλου, ό.π., σ. 24, 26* εφημ. Ελευθεροτυπία, ό.π.
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κλήρος τής οικογένειας Πατέρου εξ "Υδρας...»33. Αργότερα, στην απο- 
γραφή του 1940 η νησίδα εμφανίζεται κατοικημένη από 4 άτομα53 54 55. Σήμερα 
κατοικείται από ένα κτηνοτρόφο, έναντι ενοικίου προς την οικογένεια Κο- 
τρώνη, ιδιοκτήτρια του Αγίου Γεωργίου33. Το 1996 προκλήθηκε κάποιος 
θόρυβος γύρου από τη νησίδα, μετά από πρόταση για  την εγκατάσταση χω 
ματερής εκεί, εν αγνοία, βέβαια, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος56 57. Α ργότε
ρα, τον Ιανουάριο του 2001, ο Άγιος Γεώργιος αναφέρθηκε εκ νέου, εξαι- 
τίας ππόσης ελικοπτέρου στη θαλάσσια περιοχή37. Πρόκειται για  συνήθεις 
αφορμές, επί τη βάσει των οποίων ανασύρονται κατά κανόνα από την αφά- 
νεια τα ελληνικά μικρονήσια58.

Εντέλει, αναφερόμαστε στη Δοκό, τη σημαντικότερη, από πάσα άποψη, 
γεωγραφική οντότητα της συγκεκριμένης καταγραφής. Η Δοκός κείται νο
τιοανατολικούς της άκρας Μ ουζάκι (Ερμιονίδα) και 1,9 περίπου μίλια βο
ρειοδυτικούς της άκρας Μπίστη (Ύ δρα)· έχει έκταση 12,50 τετραγωνικά χ ι
λιόμετρα και μήκος ακτοόν 30,8 χιλιόμετρα5*'. Το μικρονήσι εκτείνεται επί 
3,9 μίλια;“εκ δυσμών προς ανατολάς, ενούτο μέγιστο πλάτος του, περ ί το μέ
σον, ανέρχεται σε 1,5 μίλι και το υψηλότερο σημείο του, στο ανατολικό τμή
μα, σε 293 μέτρα (κατά Μηλιαράκη σε 334 μ.)60. Το έδαφος της Δοκού εί
ναι «ξηρόν, άνυδρον καί πετρώδες», καθούς αναφέρεται σε τεκμήριο του 
183861. Στις βόρειες ακτές της σχηματίζεται ο όρμος Σκίντος (άνοιγμα περ ί 
τα 8 δέκατα του μιλίου), γνωστό αγκυροβολώ του ελληνικού στόλου κατά 
την Επανάσταση του 1821. Στο εσωτερικό του βορειοδυτικού ορίου του 
έχει διαμορφωθεί ο Λ ιμ ή ν  Δ ο κ ο ύ , όπου σήμερα αγκυροβολούν τοπικά 
πλοιάρια62. Η παρεχόμενη εικόνα από κάποια απόσταση είναι χαρακτηρι

53. Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 190. Πβ. Τρ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 12.
54. ΚΕΔΚΕ, ό.π., σ. 169.
55. Εφημ. Ελευθεροτυπία, ό.π.
5β.Αυτ.
57. Εφημ. Εϊχυθεροτυπία και Τα Νέα, 15/1/2001.
58. Πβ. ανοπ. υποσημ. 2-6.
59. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 154' ΕΣΥΕ, Στατιστική επετηρίς της ΕΙΛάόος 1965, 1970, 1980, 1981, 

σ. 3, 4, 2 και 2 αντιστοίχου* Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 24, 189* Τρ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 12* 
Ιο). Νουχάκης, ό.π., σ. 466.

60. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 154* Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 189.
61. Ο ΕΜ,ηνικός Ταχυδρόμος, ό.π. Βλ. επίσης: ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 154* Αντ. Μηλιαράκης, 

ό.π., σ. 189* ΜΕΕ, έκδ. β ',  τόμ. 9, σ. 475* Ιω. Νουχάκης, ό.π., σ. 465* Γ. Γιαγκάκης,Δοκός, 
σ. 10* Γαύργος ΒογιατΧΥ\ς, Αργοσαρωνικός, Αθήνα χ.χ.ε., σ. 191.

62. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 155* Αντ. Μηλιαράκης,ό.π., σ. 189* ΜΕΕ, ό.π.' Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 
10* Γ. Βογιατζής, ό.π., σ. 191.
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στική. Ιδού ένα σχετικό απόσπασμα από πορτολάνο του 16ου αιώνα: «...θέ
λεις Ιδη Ινα  βουνό χοντρό και έναι ό κάβος της Δοκός...»6'. Από άλλη 
άποψη τώρα, θεω ρείτα ι πως η Δοκός ταυτίζεται με την αρχαία  Ά π ε ρ ο π ία * . 
Θ α πρέπει να  σημειω θεί ότι η υπόθεση αυτή ενισχύεται από πλήθος ευρη- 
μάπυν, διαφόρω ν εποχιυν, που έχει εντοπίσει η αρχαιολογική έρευνα* 
εξάλλου, κα ι το γνωστό «ναυάγιο της Δοκού», χρονολογούμενο στο 2.500 
π.Χ. περίπου, δηλώνει, έστω εμμέσους, ανθριόπινη παρουσία στην περιο
χή63 64 65. Επιπροσθέτους, είναι σκόπιμο να επισημάνουμε ποκ άλλα ευρήματα 
περιγράφουν την ύπαρξη πληθυσμιακής συγκέντρακτης κατά την πραποβυ- 
ζαντινή τουλάχιστον περ ίοδο66. Τέλος, μεταγενέστερα μνημεία, όπαις τα 
λείψανα βενετικού κάστρου (Κ α σ τ έ /λ ι ), η μονή καλογραιών και οι μικρές 
εκκλησίες, τρεις από τις οποίες διατηρούνται σε καλή κατάσταση (τα)ν 
αγίων Α ναργύρω ν και Αποστόλου' και του αγίου Νικολάου), τεκμηριώ
νουν, εκ των πραγμάτοιν, τη διατήρηση της ανθρώπινης παρουσίας67.

Ό σ ο ν  αφ ορά  στο ζήτημα της οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρεί- 
ται κατ’ αρχάς συμφωνία τσ>ν πηγών ως προς την κτηνοτροφία κατά κύριο 
λόγο και τη γεω ργία  επικουρικούς68. Πάντως, από τεκμήρια του 1812 και 
1817 προκύπτει η ύπαρξη ελαιώνων, πλησίον του ναΐσκου «επ’ όνόματι 
της Θεοτόκου», ιδιοκτήτες των οποίων ήσαν τα κάποθι πρόσωπα: Γ ιάννης  
Δ ελή  Θ εοδόση , Χ ρ ισ τ ό φ ο ρ ο ς  Σ τα νρ ια νο ϋ  Μ ά ρ κ ο ν  Τζονβαλη. Ν ικόλα ς  
Γ ιάννη  Μ α νώ λη , !Α ν ά ρ γυ ρ ο ς  Μ αυριδερός, οικογένεια Γ κιω να ίω ν  και

63. A. Delatte, ό.π., σ. 220.
64. Πανσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Κορινθιακά-Λακωνικά, II, 34, 9 (εισαγ. - μετ. - Ση

μειώσεις Νικ. Δ. Παπαχατζής, Αθήνα 1994, σ. 501)· Pliny, ό.π., σ. 158* Ιω. Νουχάκης, ά χ ,  
σ. 466· Αντ. Μηλιαράκης, ο.π., σ. 189* ΜΕΕ, ό.π.

65. Άδωνις Κ. Κυρου, ό.π., σ. 17, 68, 71, 115, 237, 239, 250-251, 257· G.A. Papatha- 
nassopoulos, «The Early Helladic Schipwreck of Dokos within the main maritime route of 
the Neolithic Aegean», Cultural and Commercial Exchanges between the Orient and the Greek 
world, Athens, Greece, 25-28 October 1990, Centre for Neohellenic Research, Αθήνα 1991, σ. 
69, 71.

66. Άδωνις Κ. Κυρου, «Περιπλανήσεις άγιων λειψάνων και μια άγνωστη καστροπολι- 
τεία στον Αργολικό», Πελοποννησιακά, τόμ. 21 (1995), κυρίως σ. 108* εφημ. Το Βήμα, 
23/2/1997, σ. 41.

67. Αντ. Μηλιαράκης, ό.π,, σ. 189· Ιω. Νουχάκης, ό.π., σ. 466* ΜΕΕ, ό.π.' Γ. Γιαγκάκης, 
ό.π., σ. 11.

68. ΥΥΠΝ, ό.π., ο. 155* Αντ. Μηλιαράκης,ό.π., σ. 189* ΜΕΕ, ό.π.' Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ.
11.

%*
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Π α ύ λ ο ς  Γ εώ ρ γη  Κ ά β ο ν ρ ο t69. Επιπλέον, αναφέρονται παλαιότεροι ιδιοκτή
τες γης: Γ ιά ν ν η ς , Ά θ α ν ά σ η ς  και Γ εώ ρ γη ς  Κ ο τ α ρ ά ς  (πιθανόν αδέλφια) 
και !Ά λ ε ξ α ν δ ρ ή ς  Ζ εμπερλά κης™ . Εκτός του οικονομικού ενδιαφέροντος, 
δέον να οημειωθεί ότι από τα ανωτέροο τουλάχιστον στοιχεία δεν συνάγε
ται συνάφεια του μικρονησίου με άτομο ονόματι Δ ο κ ό ς , γνωστό εποονυμο 
της Ύ δρ α ς71, στο οποίο οφείλεται κατά τα φαινόμενα το τοπιυνύμιο. Επι- 
στρέφοντας, όμως, στο οικονομικό ενδιαφέρον της Δοκού, ας παραθέσου
με τα όσα σημειώνονται από τον Ιάκωβο Ραγκαβή: «...ολίγοι πτω χοί πο ι
μένες οίκούσιν επί της νησίδος τούτης* προάγει δε αυτή όσπρια τινά καί 
χλόην ικανήν προς τροφήν ολίγων προβάτων, καί οί ποιμένες εκ τοΰ 
γάλακτος αυτών κατασκευάζουσι μιζίθραν έξαίρετον καί τυρίον παχύ 
καί εύγευστον* οί Υ δ ρ α ίο ι κατέχουσι τά μάλλον δεκτικά καλλιέργειας 
μέρη, καί τό νησίον ολόκληρον ύπόκειται τη Ύ δρςι, ής απέχει περίπου 
εξ μίλια Β.Δ. Κατά τό βάθος τού λιμένος υπάρχει οίκημα λιθόκτιστον, 
εχον άποθήκην, εν ή εύρίσκουσι τά προσορμιζόμενα πλοία οίνον, έλαι- 
ον, τυρίον καί άλλα τινά...»72. Σε σχέση με τα προαναφερθέντα, οφείλου
με να επισημάνουμε πως τα κτηνοτροφικά προϊόντα της Δοκού ήσαν περ ι
ζήτητα στην περιοχή μέχρι των ημεριύν μας73. Εκτός αυτών, όμως, καθώς 
συνάγεται, στη Δοκό υπήρξε παραλλήλως και λοιμοκαθαρτήριο, δεδομένο 
διόλου σπάνιο για  τα ελληνικά μικρονήσια74. Τέλος, στον 20ό αιώνα λει
τούργησαν εκεί λατομεία ευκατέργαστης γκρίζας πέτρας (είδος ψαμμίτη), 
η οποία χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή υπέρθυρων, γωνιολίθων και 
εξωτερικόίν επενδύσεων στα αρχοντικά των γειτονικών νησιώ ν τα λατο
μεία εγκαταλείφθηκαν πριν από μερικές δεκαετίες73.

Μ ετατοπίζοντας κατά τι το ενδιαφέρον μας, αλλά σε σχέση πάντοτε με 
την Δοκό, στρεφόμαστε προς τα διαθέσιμα δημογραφικά στοιχεία.

69.Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας, ό.π., τόμ. 4 ,1810-1812, εν Πειραιει 1923, σ. 251, 265 
και τόμ. 5 ,1813-1817, εν Πειραιει 1924, σ. 415-416.

ΊΟ.Αυτ., τόμ. 5, σ. 415-416.
71. Αρχείον, ό.π., τόμ. 14, 1828, εν Πειραιει 1930, σ. 137, 163* Αντ. Λιγνός, Ιστορία της 

νήσου Ύδρας, τόμ. 1, Τα από της αρχαιότητος μέχρι της Επαναστάσεως του 1821, Αθήναι 
1946, σ. 15.

72. Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 111.
73. ΜΕΕ, ό.π.' Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 11.
ΊΑ. Αρχείον, ό.π., τόμ. 6 ,1818-1821, εν Πειραιεί 1925, σ. 220, 268* ΙΑ-ΜΥ, φάκ. 1, έγγρ. 

116. Πβ. ανωτ. υποσημ. 20.
75. ΜΕΕ, ό.π.' Γ. Βογιατζής, ό.π., σ. 191· Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 11.
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Πίν. 19. Π ληθυσμός Δ ο κ ο ύ  (1834-1991)

Έ τος Αριθ. ψυχιύν Άλλα στοιχεία - Παρατηρήσεις

183476 90
187977 * 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 16 Το μέγεθος αφορά μόνο στη μονή καλογρακόν.
18897* 13 Ομοίιυς.
18967" 61 Εκ των οποίων 12 στη μονή καλογρακυν.
1907*1 110 Ομοίως 11 στη μονή καλογραιών. Στο υπόλοιπο 62 άρρενες και 37 

θήλεις.
1920*1 101 Ομοίως 13. Στο υπόλοιπο 54 άρρενες και 34 θήλεις.
1928* 36 23 άρρενες και 13 θήλεις.
1940s3 41 21 άρρενες και 20 θήλεις.
1951Μ 36 24 νοικοκυριά. Μέσος όρος: 1,5 μέλη/νοικοκυριό.
196 Is5 28
197Γ 7
198187 9
199Γ 8

Από τα δεδομένα.του πίνακα διαπιστώνεται κατ’ αρχήν τσ σχετικώς 
υψηλό δημογραφικό δυναμικό της Δοκού κατά το 1907. Στη συνέχεια,

76. Ε λ . Γ . Σκ ια δ ά ς , Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912. Σχηματι
σμός - Σύσταση - Εξέλιξη - Πληθυσμός - Εμβλήματα, Αθήνα 1994, σ. 281.

77. Μ ιχ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 61.
Ί'&.Αυτ., σ. 124· Ιω. Νουχάκης, Νέος Χωρογραφικός Πίναξ, ο. 151.

79. Μ ιχ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 191. Ο  Νουχάκης αναφέρει 44 ψυχές (εκτός της μονής): 

Ελληνική Χωρογραφία, σ. 463.

80. Μ ιχ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 286* Υπουργείον των Εσωτερικών, Απσγραφή τον πλη
θυσμού κατά την 27 Οκτωβρίου 1907. Μέρος δεύτερον. Πίνακες αριθμητικοί. A ' Πληθυσμός 
πραγματικός, εν Αθήναις 1908, σ. 97.

81. Κ Ε Δ Κ Ε ,  ό.π., σ. 364* Γ . Γιαγκάκης, ό.π., σ. 12.

82. Κ Ε Δ Κ Ε ,  ό.π., σ. 364· Γ . Γιαγκάκης, ό.π., σ. 12. Στη ΜΕΕ, ό.π. αναφέρεται το μέγε
θος 38 αντί 36.

83. Κ Ε Δ Κ Ε ,  ό.π., σ. 364* Γ . Γ ιαγκάκης, ό.π., σ. 12.

84. Κ Ε Δ Κ Ε ,  ό.π., σ. 364* Γ . Γ ιαγκάκης, ό.π., σ. 12.

85. Κ Ε Δ Κ Ε ,  ό.π., σ. 365* Γ . Γιαγκάκης, ό.π., σ. 12.
86. Ε Σ Υ Ε ,  Πληθυσμός της ΕλλΛδος, ό.π., σ. 145* Γ . Γιαγκάκης, ό.π., σ. 12.

87. Ε Σ Υ Ε ,  Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απσγραφή της 5 Απριλίου 
1981 κατά νομούς, επαρχίες, δήμους, κοινότητες και οικισμούς, Αθήναι 1982, σ. 53* Γ . Γ ια 
γκάκης, ό.π., σ. 12.

88. Ε Σ Υ Ε ,  Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απσγραφή της 17ης Μαρτίου 
1991 κατά νομούς, επαρχίες, δήμους, κοινότητες και οικισμούς, Αθήνα 1994, σ. 53.
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ιυστόσο, και ιδιαιτέρους στη μεταπολεμική περίοδο παρατηρείται σημαντι
κή μείο^ση, κατ’ αναλογία με άλλες νησιωτικές, και κυρίως μικρονησιωτι- 
κές, γεωγραφικές οντότητες89. Κατά τα λοιπά, οι γενικές αυξομεαύσεις συν
δέονται, χωρίς αμφιβολία, με την πληθυσμιακή εξάρτηση της Δοκού από 
την απέναντι "Υδρα, τόπο προέλευσης, κατά κύριο λόγο, των κατά καιρούς 
νεήλυδων90. Ταυτοχρόνως, εν τούτοις, ειδικούς ως προς τα ασήμαντα μεγέ
θη της μεταπολεμικής εποχής, κάποιο ρόλο πρέπει να έπαιξε και ο τόπος 
(και ο τρόπος) καταγραφής/κατανομής του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπό
ψη τους ισχυρούς δεσμούς με την "Υδρα91.

Ως προς τα επιμέρους δημογραφικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να ση- 
μεκύσουμε ότι η ποσοτική κυριαρχία των αρρένοτν έναντι των θηλέων, η 
οποία διαπιστο5νεται στα δεδομένα του 1907, 1920, 1928 και 1940, συνδέε
ται κατά πάσα πιθανότητα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του πληθυσμιακού 
συνόλου, απόρροια ενδεχομένως ανδρικής (κατά κύριο λόγο) μετανάστευ
σης προς τη Δοκό92. Ανάλογοι συσχετισμοί επιτρέπονται σε σχέση με το μι
κρό εύρος των νοικοκυριών, επί τη βάσει των στοιχείων του 1951, χαρα
κτηριστικό γνιυρισμα εν γένει των μετακινουμένων πληθυσμών93.

Μ εταφέρουμε το ενδιαφέρον μας στην τρίτη, και τελευταία, καταγρα
φή. Στο τεκμήριο περιλαμβάνονται είκοσι γεω γραφικές οντότητες. Εν τού- 
τοις, σε δύο περιπτό3σεις ανιχνεύονται προφανείς παραλείψεις. Κατ’ αρ- 
χάς, στα «Διαπόρια» (γνωστά και ως Π ε ν τ α ν ή σ ια )  δεν συγκαταλέγεται το 
μικρότερο σε μέγεθος, η «βραχονησις Πράσου», με έκταση 13 στρέμματα94. 
Επίσης, στην καταγραφή συγκαταλέγονται «δύοο λεούσες» (Λ α γ ο ϋ σ ε ς , 
Λ α ο ϋ σ ες χ ]  Έ λ ε ο ϋ σ α ι)  αντί των πέντε* προφανώς πρόκειται γ ια  τις μεγαλύ
τερες νησίδες ( Λ α γ ο ϋ σ α  ή Έ λ ε ο ϋ σ α  και Π α ν α γ ίτ σ α , με 188 και 43 στρέμ
ματα αντιστοίχως), ενο) παραλείπονται οι μικρότερες (Γ ά ιδ α ρ ο ς , Μ α κ ρ ό -

89. Εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 201 και στο κείμενο IV, υποσημ. 99-100· Κ. Κόμης, Μι- 
κρονησιοπικά, σ. 232-233.

90. Πβ. Κ. Κόμης, ό.π., σ. 231. Ειδικούς σε σχέση με τα στοιχεία του 19ου ακύνα, αξίζει 
να ληφΟεί υπόψη και ο βαθμός αξιοπιστίας: Κ. Κόμης, Ιστορική δημογραφία τον νεοελληνι
κού χώρον. Πηγές (19ος αιώνας), Ιακχννινα 2002, σ. 28 κ.ε.

91. Πβ. Κ. Κόμης, Μι κρονησιοπικά, σ. 231.
92. Πβ. εδώ) στο κείμενο VI, υποσημ. 50.
93. Κ. Κόμης, Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας 16ος-18ος αιώνας, Ιωάννινα 1999, σ. 

120- 121.

94. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 206* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 362.
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ν ή σ ο ς  και Κ ο ρ ό ε λ ιά ρ η ς , με 3, 13 και 2 στρέμματα)*5. Εκτός αυτών, στο τεκ
μήριο, κατ’ αναλογία  με τις προηγούμενες καταγραφές, ανιχνεύονται πα- 
ρεφθαρμένες ή απλούς ανορθόγραφες ονομασίες: ’Α σ π ά λ α θ ο ς  αντί Σ π α -  

λ α θ ρ ο ν ή σ ι , Π έ τ ρ ο ς  αντί Π ε τ ρ ο ν ή σ ι , Τ ρ υ γ ω ν ή σ ιο ν  αντί Τ ρ α γ ο ν ή σ ι , Κλει- 
<5ού αντί Λ ε δ ο ϋ , Έ β ρ ιό ς  αντί Ε β ρ α ίο ς  ή 'Ο β ρ ιό ς , Π λ α τ α ιά  αντί Π λ α -  

τειά (περί τα 2,3 μίλια δυτικώς της νησίδας Ε β ρ α ίο ς λ Σ τ α κ τ ο ρ ίν η  αντί 
Σ τ α χ τ ο ρ ρ ό η . Π λ α τ α ΐς  αντί Π λ α τ ε ιά  (περ ί τα 9 δέκατα του μιλίου ανατολι- 
κώς - νοτιοανατολικώς της νησίδας Σ τ α χ τ ο ρ ρ ό η  και 3,7 μίλια δυτικώς της 
νησίδας Α α γ ο ϋ σ α ), Φ λέβ α  αντί Φ λ έβ ες  και Μ ο υ ν ή  αντί Μ ο ν ι? \

Για δύο μικρονησία τεκμηριώνεται η μόνιμη ανθρώπινη παρουσία: για 
το Αγκίστρι, το σημαντικότερο όλων από κάθε άποψη, σημειώνεται ότι 
ήταν «κατοικημένον άπό οικογένειας αύτοχθώνων πεντήκοντα περίπου, 
έκτος των παροίκων»· για τη Νησίδα, αντιστοίχως, ότι «έχει έπάνω μία 
έκκλησία, καί εν σπητόπουλον, δπου κατοικεί ένας καλόγηρος». Ακόμη, 
πέντε από αυτά εμφανίζονται ως καλλιεργημένα: Μετώπη (γράφεται και 
ω ς Μ ε τ ό π η ) , «γεωργουμένη μέ σ π ό ρ ο ν  κοίλων 40 περίπου»· Κυρά, «όμοί- 
ως κοίλων 12 περίπου»· Αγιος Ιωάννης, «όμοίως κοίλων 12 περίπου»· 
Α γιος Θωμάς, «όμοίως κοίλων 10 περίπου» και Φλέβες, «κοιλά 20 πε
ρίπου». Επιπροσθέτους, ειδικώς για  τη νησίδα Μονή επισημαίνεται πως 
«βόσκονται Α ίγίδια τον χειμώνα». Ό σ ον  αφορά δε γενικώς στη σχέση γε
ωργικής - κτηνοτροφικής δραστηριότητας, στο τέλος του τεκμηρίου προ
στίθεται μία γενική επισήμανση: «Τά μη έπιδεκτικά Γεωργίας, τον 
χειμώνα χρησιμεύουν εις κτηνοτροφίαν Μ ικρών Ζώων».

Κ άποιες συμπληρωματικές πληροφορίες προκύπτουν από άλλες πηγές. 
Κ ατ’ αρχάς, η νησίδα Μονή ευρίσκεται πλησίον των νοτιοδυτικών παρα
λίων της Α ίγινας και εκτείνεται σε ένα και πλέον μίλι, από τα νοτιοδυτικά 
προς τα βορειοανατολικά* το μέγιστο πλάτος της υπολογίζεται στο μισό μί
λι, το υψόμετρο στα 179 μέτρα, η έκταση στα 1.065 στρέμματα και το ανά
πτυγμα των ακτών στα 5,711 χιλιόμετρα95 96 97. Το βόρειο τμήμα της καλύπτεται 
από πεύκα, ενώ το νότιο είναι άδενδρο98. Η Μονή ανήκε παλαιότερα στη

95. Αντ., σ. 195 και 361-363 αντιστοίχους.
96. Υ Υ Π Ν , ό.π., σ. 192, 194-195, 199, 201, 206-207, 263* Δ . Γρ . Καμπουρογλου, ό .π , σ. 

24. Γ ια  τα στοιχεία που έπονται, υπ’όψιν ότι 1 κοιλό Κο)νσταντινοΰπολης ισοδυναμούσε με 

20 περίπου οκάδες (εδώ  στο κείμενο V , υποσημ. 88).
97. Υ Υ Π Ν , ό.π., σ. 192 και Μ ιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 362.

98. Αντ., σ. 192 και 362 αντιστοίχως.
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μονή Παναγίας της Χρυσολεόντισσας, της Α ίγινας (εξού και η ονομασία 
της)99. Σήμερα αποτελεί προστατευόμενο βιότοπο, με οργανωμένη παραλία 
και εγκαταστάσεις της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης100. Στη βορειοανα
τολική άκρα του Αγκιστριού ευρίσκεται μία άλλη νησίδα, η Μετώπη. Βα
σικό χαρακτηριστικό της εν λόγω γεωγραφικής οντότητας αποτελεί το π ε
ρίπου επίπεδο ανάγλυφο (μέγιστο υψόμετρο μόλις 18 μέτρα), ενώ στην αρ
χαιότητα υπήρξε ενωμένη με το Αγκίστρι101. Η Μετώπη διαθέτει έκταση 
ίση με 364 στρέμματα, ανάπτυγμα ακτών 2.946 χιλιόμετρα και εκτείνεται 
επί 7 δέκατα του μιλίου, από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά* φ έ
ρει την εκκλησία των αγίων Θεοδώρων, ενώ παλαιότερα ήταν κατάφυτη 
από αμπέλια και δημητριακά102. Επίσης, κάποτε αποτελούσε μετόχι της μο
νής Χρυσολεόντισσας, όπιυς και η Μονή, αλλά σταδιακώς πωλήθηκε σε κα
τοίκους του Αγκιστριού103. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως με βάση στοι
χεία  της καποδιστριακής εποχής, τα καλλιεργούμενα εδάφη της Μετώπης 
ανέρχονταν σε 150 στρέμματα104. Μία άλλη νησίδα, η Δωρούσα, με έκταση 
304 στρέμματα και ανάπτυγμα ακτών 3,181 χιλιόμετρα, ευρίσκεται επίσης 
πλησίον του Αγκιστριού, αλλά στη νοτιοδυτική πλευρά. Κατά το παρελθόν 
διέθετε καλλιέργειες και κάποια ζώα, εν αντιθέσει προς το βραχώδες έδα
φος της αλλά και τα αναφερόμενα στο υπό εξέταση τεκμήριο* στην κορυ
φή της νησίδας έχει ανεγερθεί εκκλησία του προφήτη Η λία105. Σε μεγαλύ
τερη απόσταση από το Αγκίστρι, περ ί τα 5 μιλιά, κείται η νησίδα Κυρά, με 
έκταση 1.057 στρέμματα, ανάπτυγμα ακτών 5,632 χιλιόμετρα και μέγιστο 
υψόμετρο 137 μέτρα106. Παλαιότερα, στη νησίδα, ιδιοκτησίας του Γ. Λογιω-

99. Γεωργία Π. Κουλικούρδη, Αίγινα, τόμ. 1, Αθήνα 1990, σ. 201* Κ. Σταμάτης, Αίγινα. 
Ιστορία - Πολιτισμός, τόμ. 1, Αθήνα 1989, σ. 18.

100. Γ. Βογιατζής, ό.π., σ. 112, 114.
101. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 199, 201* Κ. Σταμάτης, ό.π., σ. 20.
102. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 201' Ια>. Νουχάκης, ό.π., ο. 81* Αναστασία Πελαγινή, Λ/κ/στρ/. Ένα 

μικρό νησί κι ένα διάφανο βάθος, Αθήνα 1998, σ. 22' Γ. Γιαγκάκης, Το Αγκίστρι τουΣαρω- 
νικον άλλοτε και τώρα..., Αγκίστρι του Σαρωνικοΰ 1996, σ. 19' Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, 
ό.π., ο. 46, 362.

103. Γ.Π. Κουλικούρδη, ό.π., σ. 201* Α. Πελαγινή, ό.π., ο. 22' Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 19.
104. Αρχείον Ιωάννου Καποόίστρια, έκδ. Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδιύν, τόμ. Η ',  

Συναγωγή κειμένου - Εισαγιυγή - Σχόλια Κ. Κοκπής, Κε'ρκυρα 1987, σ. 309-310.
105. ΥΥΠΝ, ό.π., α. 201* I oj. Νουχάκης, ό.π., ο. 81* Α. Πελαγινή, ό.π., σ. 35' Γ. Γιαγκά

κης, ό.π., σ. 19, 22' Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 47, 361.
106. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 201' Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 19, 23.
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τατίδη, οικονομικού παράγοντα της Α ίγινας, επ ί τη βάσει στοιχείων της κα- 
ποδιστριακής περιόδου, είχαν αναπτυχθεί καλλιέργειες, καθούς δηλώνεται 
και στην καταγραφή, αλλά σήμερα φ ιλοξενεί απλούς κάποια ζούα107 108 109 110.

Τ α  Δ ιαπόρια  κείνται στα ανατολικά της άκρας Σ πειρ ί (στις δυτικές 
ακτές του Σαρωνικού). Παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία για  τέσσερα από 
αυτά, τα  οποία  περικλείονται στο τεκμήριο: Ά γιος Θοψιάς, υψόμετρο 46 μ., 
έκταση 316 στρ. και ανάπτυγμα ακτούν 2,055 χιλ.* Τραγονήσι, 82, 42 και 
0,616 αντιστοίχως* Λεδοΰ, 19, 76 και 1,307* τέλος, Άγιος Ιωάννης, 81,1.143 
και 5,31010Η. Ειδικούς για  το Τραγονήσι, ο Ιωάννης Νουχάκης σημειούνει ότι 
«άνήκει εις τον Β. Κοτζάν π α ρ ’ ού καλλιεργείται», ενού για  τον Άγιο Ιω
άννη ότι «κατέχεται άπό την οικογένειαν ’Αντωνίου καί Ν. Τσάνα»,(*. Νο
τιοανατολικούς των Διαπορίιυν, σε απόσταση 1,8 περίπου μιλίου, ευρίσκε- 
ται η Υψηλή, με μέγιστο υψόμετρο 140 μέτρα, έκταση 528 στρ. και ανά
πτυγμα ακτών 3,671 χιλιόμετρα"0. Σε απόσταση 1,3 μιλίου, βορειοανατολι
κούς της τελευταίας, υπάρχει η νησίδα Σταχτορρόη (71, 97 και 1,439 αντι- 
στοίχω ς)111. Επίσης, στα βορειοανατολικά της, και σε απόσταση 2,2 μιλιών, 
κείται η νησίδα Πλατειά (51, 71 και 1,13ο)112 113. Σε σχέση και πάλι με την 
άκρα Σπειρί, περ ί τα 3,5 μιλιά βορειοδυτικούς ευρίσκεται ο Εβραίος (83, 
158 και 2,688)"\ Ακόμη, περ ί τα 2,3 μιλιά δυτικώς του τελευταίου κείται η 
βραχονησίδα Π λατειά114. Τέλος, σε διαφορετική θέση ευρίσκεται η νησίδα 
Φ λέβες (74, 1.348 και 8,055): σε 1,3 μίλι νοτιοδυτικούς της νοτιοδυτικής 
άκρας της χερσονήσου Λομβάρδας (ανατολικές ακτές Σαρωνικού) και σε 
12 μίλια από το στόμιο του λιμένος Π ειρα ιώ ς115.

Κ αθ’ οδόν προς το πέρας του κειμένου, στρέφουμε την προσοχή μας στο 
σημαντικότερο μικρονήσι του Αργοσαρωνικού. Το Αγκίστρι, διότι περί αυ
τού πρόκειται, ευρίσκεται σε απόσταση 3,5 περίπου μιλίων νοτιοδυτικούς 
του λιμανιού της Α ίγινας και 2,5 μιλίων δυτικώς της Μ ονής116. Με βάση τις

107. Α. Πελαγινη, ό.π., σ. 36* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 361* Γ. Π. Κουλικούρδη, 
Αίγινα II. Η Αίγινα στην επανάσταση τον 1821. Αιγινήτες Αγωνιστές, Αίγινα 2002, σ. 154.

108. ΥΥΠΝ, άπ., σ. 206* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 361-363.
109. Ιω. Νουχάκης, ό.π., σ. 81.
110. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 206* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 363.
111. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 206* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 363.
112. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 206· Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 362.
113. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 207* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 362.
114. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 207* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 362.
115. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 263* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 363.
116. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 200.
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πλέον αξιόπιστες μετρήσεις, το Αγκίστρι εκτείνεται επί 2,9 μίλια, από τα 
νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά, και το μέγιστο πλάτος του, στο βο
ρειότερο τμήμα, ισούται με 1,9 μίλια. Επιπλέον, η έκτασή του ανέρχεται σε 
12,50 (στρογγυλοποιημένο σε 13) τετραγοτνικά χιλιόμετρα, το μήκος ακτών 
σε 30,8 (ενίοτε αναφέρονται και 31) χιλιόμετρα και το μέγιστο ύψος του σε 
294 μέτρα117. Σε σχέση με το τελευταίο, καθώς αναφέρεται σε πηγή του 
1838, η γενική κατάσταση του εδάφους έχει ως ακολούθως: «τό περισσό
τερον μέρος ορεινόν τό άλλο επίπεδον»11". Επιπλέον, το Αγκίστρι χαρα 
κτηρίζεται γενικοκ ως «πιτυοσκεπές»11ν, στοιχείο που ενισχύει την υπόθε
ση περί ταύτισης με την αρχαία Π ιτ ν ό ν η σ ο * παραλλήλως, όμως, προτείνε- 
ται η επίσης αρχαία Κ ε κ ρ ν φ ά λ ε ια '2".

Το κύριο προϊόν του Αγκιστριού είναι το ρετσίνι, απόρροια, βέβαια, του 
πευκόφυτου χαρακτήρα του121. Επιπλέον, σε διάφορες πηγές του 19ου και 
20ού ακύνα αναφέρονται και άλλα προϊόντα, όπως «ολίγη κριθή, όλίγος 
οίνος, όλίγα αμύγδαλα καί όλίγον έλαιον»122. Ακόμη, προστίθενται τα σύ
κα και άλλα οπωρικά, ελιές και λίγο βαμβάκι123. Πάντως, οι γεω ργοί απο
τελούσαν την κύρια επαγγελματική ομάδα του νησιού, με βάση τουλάχι
στον μία αναφορά του 1838124. Στην απογραφή του 1861 εμπεριέχονται 
αναλυτικότερα στοιχεία125.

W l.Avxr  ΕΣΥΕ, Στατιστική επετηρίς, ό.π., σ. 3, 4, 2 και 2 αντιστοίχως. Πβ. Α. Πελαγι- 
νή, ό.π., σ. 11* Στυλ. Λυκούδης, «Αγκίστρι», ΜΕΕ, έκδ. β ',  τόμ. 1, σ. 594* Μιχ. Ευστ. Σκαν- 
δαλίδης, ό.π., σ. 46, 361.

118. Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, έτος Γ ',  αριθ. 6, 22 Ιαν./3 Φεβρ. 1839, Παράρτημα.
119. Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., τόμ. 1, εν Αθήναις 1853, σ. 303* Στυλ. Αυκοΰδης, ό.π.
120. Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 303* Στυλ. Αυκοΰδης, ό.π.' Ιω. Νουχάκης, ό.π., σ. 81* Μερ

κούριος Α. Καρΰδης, Η ιστορία της Αίγινας, Αθήνα 1979, σ. 126· Α. Πελαγινή, ό.π., σ. 12* 
Ιω. Β. Λυκοΰρης, ό.π., σ. 8* Κ. Σταμάτης, ό.π., σ. 17* Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 26* Μιχ. Ευστ. 
Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 46.

121. Ηλ. Οικονομόπουλος, ό.π., σ. 47* Στυλ. Αυκοΰδης, ό.π., σ. 594· Αρχείον της Κοινό- 
τητος Ύδρας, ό.π., τόμ. 11 ,1825, εν Πειραιεί 1929, σ. 522* Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 303' Ιου. 
Νουχάκης, ό.π., σ. 81* ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 200.

122. Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π. και ανωτ. υποσημ. 121.
123. Ηλ. Οικονομόπουλος, ό.π., σ. 47* Στυλ. Αυκοΰδης, ό.π., σ. 594· Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., 

σ. 303.
124. Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π.
125. Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός του έτους 1861, εν Αθήναις 1862, ανατΰπ. Πο

λιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ και ΕΜΝΕ, προλεγόμενα - επιμ. «νατΰπωσης Γιάν
νης Μπαφοΰνης, Αθήνα 1991, σ. 68.
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Π  tv. 20. Ε π α γγέλμ α τα  Α γκ ισ τρ ώ ν  (1861)

Επαγγέλματα Απόλυτες συχνότητες Σχετικές συχνότητες

ΚτηματΙαι 3 0,03
Γεωργοί 45 0,43
Έργάται 35 0,33
Κληρικο ί 1 0,01
Μικρέμποροι 2 0,02
Ναυτικοί έμπορ. ναυτ. 7 0,06

Δημόσιοι Υπ ά λλη λο ι 1 0,01
Δημοτικοί 'Υπάλληλοι 8 0,08
Διδάσκαλοι 1 0,01
Μ αΐαι 2 0.02

Σύνολο 105 1,00

Τα ανοπέρω δεδομένα δεν επιτρέπουν αμφιβολίες ως προς τη δεσπό
ζουσα θέση των γεωργό3ν (συμπληρωματικούς και των κτηματιών), δηλαδή 
του πρωτογενούς τομέα, στην οικονομία του Αγκιστριού. Ως προς τις υπό
λοιπες επαγγελματικές κατηγορίες (και κυρίως αυτή των εργατών, τη δεύ
τερη κατά σειρά συχνότητας), κατά πάσα πιθανότητα περιλαμβάνουν και 
άτομα συνδεδεμένα παραλλήλως με τη γη, κάτι αναμενόμενο για μία αγρο
τική κοινωνία.

Μεταφερόμαστε σε ένα άλλο ζήτημα, διόλου ανεξάρτητο, πάντως, από 
τα προηγούμενα: πρόκειται για τον πληθυσμό, αλβανικής καταγωγής, κα- 
Θό3ς διαπισαύνεται ακόμη και σήμερα επιτοπίως. Εάν εξαιρέσουμε κάποι
ες πρώιμες εγκαταστάσεις, χρονολογούμενες τουλάχιστον στα μέσα του 
15ου αιώνα, το κύριο ρεύμα της αλβανικής εισροής στον χώρο του Αργο- 
σαροηακού, με προέλευση την Αττική ή την Πελοπόννησο, αναλόγως της 
γειογραφικής θέσης εκάστου νησιού, τοποθετείται στο δεύτερο ήμισυ του 
επομένου αιώνα. Δηλαδή, συνδέεται με τον εποικισμό (siirgiin), που διορ- 
γάνωσε η Οθα>μανική αυτοκρατορία, εν πολλοίς προς θεραπεία των πληγ
μάτων από τις επιδρομές του Barbarossa (1537-1538)126. Περί το τέλος,

126. Κοκχτας Μπίρης, Αρβανίτες, Οι Δωριείς τον νεωτέρον ελληνισμού. Ιστορία των 
Ελλήνων Αρβανιτών, Αθήνα 31997, σ. 71, 241-243, 246* Ico. Πούλος, «Η  εποίκησις τιυν Αλβα- 

vcov εις Κορινθίαν», Επετηρίς τον Μεσαιωνικού Αρχείον της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 3 

(1950), σ. 49-51, 71* A la in  D uce llie r, Οι Αλβανοί στην ΕλΛόόα (13ος-15ος at.). Η μετανά- 
στενση μιας κοινότητας, Αθήνα 1994, σ. 19, 37-38* F .W . Hasluck, «Albanian settlements in 

the Aegean islands», The Annual of the British School at Athens, τόμ. 15 (1908-1909), σ. 224-
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όμως, του 17ου ααύνα μεσολάβησαν εκτεταμένες πληθυσμιακές μετακινή
σεις, εξαιτίας του οθωμανοβενετικού πολέμου127. Έ τσι, τα μεταγενέστερα 
δημογραφικά μεγέθη, συμπεριλαμβανομένου, βεβαίως, του αρβανίτικου 
δυναμικού, αποτελούν παρεπόμενο του συγκεκριμένου παράγοντα* κατά 
κύριο λόγο, μάλιστα, στην Α ίγινα και λιγότερο ίσως στο Αγκίστρι και στα 
άλλα νησιά12*. Πάντως, ειδικούς ους προς το τελευταίο, το οποίο αποτελεί και 
το αντικείμενό μας εδού, τα πλέον αξιόπιστα και αναλυτικά στοιχεία χρο
νολογούνται από τον 19ο ακύνα και εξής.

Πιν. 21. Π ληθυσμός Α γκ ιστρ ιού  (1821-1991)

Έτος Αριθ. ΨυχοΟν Άλλα στοιχεία - Παρατηρήσεις

1821 180 Αριθ. νοικοκυριοΟν: 34. Μέσο μέγεθος νοικοκυριοΟν: 5,29 μέλη/ 
νοικ.

1828- [152] Αριθ. νοικοκυριοΟν: 38. Κατά την ίδια πηγή, μέσο μέγεθος νοικο-
1830ι>ι κυριοΟν 4 μέλη/νοικ. (κατά προσέγγιση, σύνολο 152 ψυχές).
1832’" 235 Αριθ. νοικοκυριοΟν: 50. Μέσο μέγεθος: 4,7 μέλη/νοικ.
1834’" 248 Αριθ. νοικοκυριοΟν: 58. Μέσο μέγεθος: 4,28 μέλη/νοικ. Τα μεγέθη 

αντιστοιχούν στο Μεγαλοχώρι, πρωτεύουσα του νησιού.
1838'" 267 «Άγγίστρι νήσος. Πιτζούνα» [= Πα?χιιοχώρι(;), βλ. κατωτ. δεδο

μένα έτους 1851].
1842'" 346 Αριθ. νοικοκυριών: 61. Μέσο μέγεθος: 5,67 μέλη/νοικ.

227* Titos Jochalas, «LJber die Einwanderung der Albaner in Griechenland (Eine zusammen- 
fassende Betrachtiing)», Dissertationes Albanicae. In Honorem Josephi Valentini el Emesti 
Koliqi Septuagenariorum, Μόναχο 1971, a. 98-104' K. Σταμάτης, ό.π., σ. 154, 164-165' Γ.Π. 
Κουλικούρδη, Αίγινα I, ό.π., σ. 19, 206-207' Ηλ. Σκουλίδας, «Μετοικεσίες αλβανοφιυνων 
στον ελλαδικό χοίρο», Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 33 (1998-1999), σ. 284-285,288* Α. Λιγνός, 
ό.π., σ. 5-13* Τρ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 13-31.

127. Κ. Μπίρης, ό.π., σ. 243-244' Κ. Σταμάτης, ό.π., σ. 169' Α. Πελαγινή, ό.π., σ. 16-17.
128. Κ. Σταμάτης, ό.π., σ. 169.
129. Renseignements statistiques sur la Grece, Le Monileur grec, 4 mars 1856 [ΓΑΚ, Συλ

λογή Βλαχογιάννη, Δ62]' Κώστας Κόμης, Ιστορική δημογραφία, σ. 88.
130. Αρχείον I oj0 w o v  Καποδίστρια, ό.π., σ. 305, 307' Ελ. Μπελιά, «Στατιστικά του ελ

ληνικού κράτους κατά το 1830», Μνημοσύνη, τόμ. 7 (1978-1979), σ. 314-315* Χρ. Αούκος, Η  
αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια 1828-1831, Αθήνα 1988, σ. 404.

131. Renseignements statistiques’ Κ. Κόμης, ό.π.
132. ΓΑΚ, Οθωνικό Αρχείο, Υπ. Εσωτ., φάκ. 113, Tableau des Communes des Eparchies 

de Thebes, de la Megatide, et de lEgine’ Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 111' Γ. Βογιατζής, ό.π., σ. 114' 
Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.

133. Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π.
134. Renseignements statistiques’ Κ. Κόμης, ό.π.
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18481'5 400

18491* 402

18501" 408

1851'“ 418 Αναλυτικά στοιχεία, με βάση τον Ραγκαβή: Μεγα)̂ γώρι, 27 νοι

κοκυριά κα ι 182 ψυχές (μέσο μέγεθος 6,74 μέλη/νοικ.)* Πα)χιιο- 
χώρι, 14 και 62 (αντί του ορθού 80) αντιστοίχους (μέσο μέγεθος,

5,71 μέλη/νοικ.)* Μετόχι, 11 και 74 (μέσο μέγεθος 6,73 μέλη/νοικ.) 

κα ι Αιμνάριο (= Λιμενάρια), 12 και 82 (μέσο μέγεθος 6,83 μέ- 

λη/νοικ.). σύνολο 64 κα ι 418 (μέσο μέγεθος 6.53 μέλη/νοικ.).

1852’''' 427 Μ ε βάση τον πίνακα tojv Γ Α Κ  (Ο θ . Α ρχ., Υ π . Εσυπ ., φάκ. 266): 

στη στήλη «στατιστικοί πίνακες» αναφέρεται το μέγεθος 414, ενο) 

στη στήλη «Πληθυσμός κατά τήν υπό τών έπιτροπών γενομένην 

καταγραφήν» το 412* επιπροσθέτους, υπολογίζεται κα ι η «μείο>- 

σις» (δ ιαφορά), ίση με 2.

1853'*' 413 Α ρ ιθ . νοικοκυριών: 99. Μ έσο μέγεθος: 4.17 μέλη/νοικ.

1854"' 420

135. Μ ιχ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 1* Ε λ . Γ . Σκιαδάς, ό.π., σ. I l l *  Α . Πελαγινή, ό.π., σ. 8* 

Εφημερίς της Κυβερνήσειος, αριθ. 22, 5/8/1850, Π ίνα ξ τοϋ πληθυσμόν τον Κράτους των 
έτών 1848 xai 1849, σννταχθείς δια μέν τό 1848 έτος έπι τή βάσει των ύποβληθέντων 
παρά των Νομαρχών άπογραφικών πινάκων, διά δέ τό 1849 έπι τη βάσει τοϋ πληθυσμού 
τον 1848 xai τή προσθαφαιρέσει των κατά τό 1849 λαβονσών χώραν γεννήσεων xai άπο- 
βιώσεων Γ . Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.

136. Μ . Χουλιαράκης, ό.π., σ. 1* Ε λ . Γ . Σκιαδάς, ό.π., σ. I l l *  Α . Πελαγινή, ό.π., σ. 8* 

Εφημερίς της Κνβερνήσεως, ό.π.' Γ Α Κ , Συλλογή Βλαχογιάννη. Δ62, (έντυπος) Πίναξ τοϋ 
πληθυσμόν τον Κράτους τοϋ έτους 1850. σννταχθείς έπι τη βάσει τον διά τον νπ' άριθ 
.22 φύλλου τής έφημερίδος της Κνβερνήσεως τοϋ έτους 1850 δημοσιευθέντος πληθυσμού 
τον 1849, xai τη προσθαφαιρέσει των κατά τό 1850 λαβονσών χώραν γεννήσεων xai άπο- 
βνώσεων Γ . Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.

137. Μ . Χουλιαράκης, ό.π., σ. 1* Ε λ . Γ . Σκιαδάς, ό.π., σ. I l l *  Α . Πελαγινη, ό.π., σ. 8* 

Γ Α Κ , ό.π. · Γ . Γ ιαγκάκης, ό.π., ο. 33.
138. Μ . Χουλιαράκης, ό.π., σ. 1* Ε λ . Γ . Σκιαδάς, ό.π., ο. I l l ·  Α . Πελαγινή, ό.π., σ. 8* 

Στυλ. Λυκουδης, ό.π., σ. 594* Γ . Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.
139. Μ . Χουλιαράκης, ό.π., σ. 10* Ιάκ . Ραγκαβής, ό.π., σ. 303* Ε λ . Γ . Σκιαδάς, ό.π., ο. 

I l l *  Α . Πελαγινη, ό.π., σ. 8* Γ Α Κ . Οθωνικό Α ρχείο , Υ π . Εσω τ., φάκ. 266, Συγκριτικός πί
ναξ τον πληθυσμού τών δήμων κατά τήν στατιστικήν άπογραφήν των κατοίκων καί κατά 
τάς συνεπειρ τής ύπ' άριθ. 64 έγκυκλίον τοϋ 1851 γενομένας καταγραφάς’ Γ . Γιαγκά

κης, ό.π., σ. 33* Κ . Κόμης, ό.π., σ. 78.
140. Μ . Χουλιαράκης, ό.π., σ. 10* Ε λ . Γ . Σκιαδάς. ό.π., σ. 111* Α . Πελαγινη, ό.π., σ. 8* Γ . 

Γ ιαγκάκης, ό.π., σ. 33* Renseignemenfs statistiques* Κ . Κόμης, ό.π., σ. 88.
141. Μ . Χουλιαράκης, ό.π., ο. 10* Ε λ . Γ . Σκ ιαδάς, ό.π., σ. 111* Α . Πελαγινη, ό.π., ο. 8* Γ . 

Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.

*
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1855142 422
1856'43 320 Εκ τ<υν οποίων 136 στο Μεγαλοχώρι.
1861144 145 146 147 148 341 Αναλυτικά στοιχεία: Μεγαλοχώρι 156, Παλαιοχώρι 23, Μετόχι 69 

και Αιμενάρια 93. Ετεροδημότες: μόλις 14. Σύνθεση κατά φύλο: 
187 άρρενες και 154 θήλεις.

1870|4< 420 Εκ των οποίων 183 στο Μεγαλοχιυρι. Κατά τον Θεμ. Ιωαννίδη οι 
δημότες ανέρχονται σε 447 άτομα. Ο ίδιος παραθέτει και τα ονό
ματα των οικισμό}ν (συμπεριλαμβανομένου του Παλαιοχωρίου), 
χιυρίς, ωστόσο, πληθυσμιακή ένδειξη.

1879'*’ 519 Αναλυτικά στοιχεία: Μεγαλοχώρι 259, Μετόχι 96 και Αιμενάρια 
164. Σύνθεση κατά φύλο: 275 άρρενες και 244 θήλεις.

18891*7 511 Αναλυτικά στοιχεία: Μεγαλοχώρι 251, Μετόχι 58 και Αιμενάρια 
202. Σύνθεση κατά φύλο: 251 άρρενες και 260 θήλεις.

1896'" 713 Αναλυτικά στοιχεία: Μεγαλοχ^ώρι 364, Μετόχι 121 και Αιμενάρια 
228.0 Νουχάκης προσθέτει και μία ενδιαφέρουσα πληροφορία 
για το Παλαιοχώρι: «νΗδη άκατοίκητον». Ανάλογη μνεία ανι- 
χνεύεται επίσης στη Γειυγραφία του Οικονομόπουλου, για τον
ίδιο οικισμό: «έγκατελείφθη πρό χρόνων». Σε τοπικό επίπεδο, το 
Παλαιοχιύρι, απολύτιυς ερημωμένο πλέον, ονομάζεται Κατούντι,

142. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 10* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. Ill* Α. Πελαγινή, ό.π., σ. 8' 
Εφημερίςτης Κυβερνήσεα>ς, αριθ. 53, 22/11/1858, Πίναξ τον πληθυσμόν τον Κράτους το 
Ετος 1856’ Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.

143. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 19' Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. Ill* Α. Πελαγινή, ό.π., σ. 8* 
Εφημερίς της Κνβερνήσεως, ό.π.’ Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.

144. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 28* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. Ill* Α. Πελαγινή, ό.π., σ. 8* 
Στατιστική της Ελλάδος, ό.π., σ. 8, 24' Πίναξ Χωρογραφικός της Ελλάδος Περιέχων τα Ονό
ματα, τας Αποστάσεις και τον Πληθυσμόν το)ν Δήμων, Πόλεων, Κωμοπόλεων και Χωρίων, 
υπό Ι.Δ. Σταματάκη, εν Αθήναις 1863, σ. 4' Α. Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί πληρυφορίαι 
περί Ελ)Λδος, εν Αθήναις 1867, ανατύπ. Καραβίας 1980, σ. 21' Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.

145. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 38' Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. Ill* Α. Πελαγινή, ό.π., σ. 8' 
Θεμ. Ιωαννίδης, Στατιστική του συνοικισμού και της ταχυδρομικής γραμμής της Ελλάδος, εν 
Πάτραις 1871, σ. 4' Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.

146. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 51* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. I ll·  Α. Πελαγινή, ό.π., ο. 8* 
Μ.Β. Girard, La Grece en 1883, Παρίσι 1884, σ. 32* Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.

147. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 109* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. I l l '  Α. Πελαγινή, ό.π., σ. 8' 
Ιω. Νουχάκης, Νέος Χωρογραφικός Πίναξ, σ. 59' Υπουργείον Εσωτερικοί - Διεΰθυνσις Δη
μοσίας Οικονομίας και Στατιστικής, Στατιστική της Ελλάδος, Πληθυσμός. Απογραφή της 15- 
16 Απριλίου 1889, Μέρος Δεύτερον, Πίνακες Α ', εν Αθήναις 1890, σ. 4' Γ. Γιαγκάκης, ό.π., 
σ. 33.

148. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 176' Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. I l l '  Α. Πελαγινή, ό.π., σ. 8·
Ιω. Νουχάκης, Ελληνική Χωρογραφία, σ. 81* Ηλ. Οικονομόπουλος, ό.π., σ. 48* Στυλ. Λυ- 
κούδης, ό.π., ο. 594* Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33. Λ\
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1907"’

1920,5°

779

696

λέξη αλβανικής καταγωγής (<  katund, -i, χωριό* βλ. και Παλιό- 
κατούντι στην Αττική) [Α. Πελαγινή, ό.π., σ. 16* Νίκος Γκίνης 
Λλβανο-ΕλληνικόΛεξικό, Fjalor Shqip-Greqisht, επιμ. Γ.Δ. Καψά- 
λης, Ιωάννινα 1998, σ. 373* Τίτος Γιοχάλας, Άνδρος. Αρβανίτες 
και Αρβανίτικα, Αθήνα 2000, σ. 304’ Π.Α. Φουρίκης, «Συμβολτ 
εις το τοπιυνυμικόν της Αττικής», ΑΘηνά, τόμ. 41 (1929). σ. 148- 
149]. Κατά τα άλλα, το τοπωνύμιο παραπέμπει στη μεσακονικΐ 
ελλην. λέξη κατούνα, λατινικής προέλευσης και διαδεδομένη σε 
άλλες επίσης βαλκανικές γλώσσες [= γωνιώδης περιοχή κατάλ
ληλη για διαμονή, γενικώς κατοικία || στρατόπεδο (βλ. βεν. can- 
ton - ιταλ. cantone)’ η ίδια ετυμολογία αποδίδεται και στη λέξη 
καντούνι, γωνία δρόμου, στενός πλακόστροπος δρόμος]. Σχετι
κούς: Δικ. Β. Βαγιακάκος, «Γλωσσικά στοιχεία του Χρονικού του 
Μορέοκ και απήχησις θεσμιυν της Φραγκοκρατίας εις την διάλε
κτον και τα έθιμα της Μάνης», Π ελοπο ννησιαχά, τόμ. 16 (1985- 
1986), σ. 488* Giuseppe Boerio, Dizionano del Dialeito Venenano, 
Seconda Edizione Aumentata e Corretta. Βενετία 1856, σ. 130* 
Ευαγγελία Παπακυριακου-Απέργη -  Χάρης Παπακυριακοΰ, Βα
σικό Λεξικό ξένων Λέξεων της νέας Ελληνικής, Αθήνα 1997. σ. 146. 
163* Δ. Δημητράκος, Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής γλώσσης, 
τόμ. Η ',  Αθήναι 1964, σ. 3.817* Π.Α. Φουρίκης,Συμβολή, σ. 109· 
Κ. Οικονόμου, Τοπωνυμικό της περιοχής Ζαγοριου, Ιωάννινα 
1991, σ. 306-307* ο ίδιος, Τα οικωνύμια του νομού Ιωα%Ύίνων. 
Γλωσσολογική εξέταση, Ιωάννινα 2002, σ. 134* Γεώργιος Σαρη- 
γιάννης, «Αρβανίτικα τοπωνυμία στην Ή πειρο και στην Αττική - 
Μερικά μυθολογικά προβλήματα». Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, 
1989, σ. 69* Νίκος Μαλαβάκης, «Ετυμολογημένα τοπωνυμία νο
μού Τρικάλων», Τρικαλινά, τόμ. 21 (2001), σ. 118. Στον ελληνικό 
χώρο, ο όρος κατούνα, όπως αναφέρεται σε διάφορες πηγές του 
παρελθόντος, περιγράφει πρόσκαιρες κυρίως εγκαταστάσεις των 
αλβανών stradiotti. Σχετικώς: Κ. Μπίρης, ό.π., σ. 49, 117· Era L. 
Vranoussi, «Deux documents byzantins in£dits sur la presence des 
Albanais dans le P&oponnese au XVe siecle». Οι Αλβανοί στο Με
σαίωνα, KBE/EIE, Αθήνα 1998, σ. 299-301.
Αναλυτικά στοιχεία: Μεγαλοχώρι 473, Μετόχι 120 χαιΛιμενάρια 
186. Σύνθεση κατά φυλό: 374 άρρενες και 405 θήλεις.
Αναλυτικά στοιχεία: Μεγαλ.οχώρι 387, Μετόχι 118 και Αιμενάρια 
191. Το 1926 το Μεγαλοχώρι, πρωτεύουσα της μικρό νήσου, μετο
νομάσθηκε σε Αγκίστρι [Α.Υ.Εσωτ. 31.440/1926, ΦΕΚ Β 74/1926).

149. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 265* Υπουργείον των Εσωτερικών, ό.π., σ. 41* Ελ. Γ. Σκια- 
δάς, ό.π., σ. 111* Α. Πελαγινή, ό.π., σ. 8* Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.

150. ΚΕΔΚΕ, ό.π., σ. 13* Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.
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1928'" 664 Αναλυτικά στοιχεία: Αγκίστρι 382, Μετόχι 110 κ α ι^ ιμενάρια 172.
1940,5: 764 Αναλυτικά στοιχεία: Αγκίστρι 466, Μετόχι 134 και Αιμενάρια 164.
195 Γ53 654 Αναλυτικά στοιχεία: Αγκίστρι 355, Μετόχι 138 και Λ ιμενάρια 161.
1961 618 Αναλυτικά στοιχεία: Αγκίστρι 361, Μετόχι 127 και Αιμενάρια 130.
1971 635 Αναλυτικά στοιχεία: Αγκίστρι 365, Μετόχι 33, Αιμενάρια 122 και 

Σκάλα 115. Η Σκάλα αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, το επίνειο του 
διαρκούς συρρικνουμε'νου Μετοχιού, στα ανατολικά του Αγκι
στριού (προύην Μεγαλοχουρι) [Α. Πελαγινή, ό.π., ο. 22* Γ. Βογια- 
τζής, ό.π., σ. 114].

1981'* 766 Αναλυτικά στοιχεία: Αγκίστρι 405, Μετόχι 17, Αιμενάρια 123 και 
Σκάλα 221.

1991'57 791 Αναλυτικά στοίχε ία: Αγκίστρι 396, Αιμενάρια 118 και Σκάλα 277. 
Το Μετόχι, ακατοίκητο πλέον, δεν περιλαμβάνεται στην τελευ
ταία απογραφή.

Εν πρώτοις, διαπιστώνεται πως άπαντα τα μεγέθη που προέρχονται 
από τεκμήρια σύγχρονα (ή περίπου σύγχρονα) της καταγραφής είναι σα
φούς μικρότερα των 50 περίπου νοικοκυριών (εκτός των παροίκων), γ ια  τα 
οποία κάνει λόγο η τελευταία151 152 153 154 155 156 157 158. Δεν υπάρχει, ωστόσο, αφιβολία ότι η δια
φορά αυτή οφείλεται κατά πολύ στον χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας των δε
δομένων, στο σύνολό τους, παρά σε άλλο παράγοντα. Αξίζει, πάντως, ιδι
αίτερης επισήμανσης η έλλειψη στοιχείων, από το περιεχόμενο του π ίνα
κα, αναφορικούς με το θέμα των παροίκων, μολονότι υπάρχει (επίσης) άλ
λη πληροφορία περ ί εγκατάστασης ρουμελιωτών προσφύγων, στο Α γκί
στρι, κατά την εποχή αυτή159.

151. ΚΕΔΚΕ, ό.π., σ. 13* Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.
152. ΚΕΔΚΕ, ό.π., σ. 13* Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.
153. ΚΕΔΚΕ, ό.π., σ. 13* Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.
154. ΚΕΔΚΕ, ό.π., σ. 13* Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.
155. ΕΣΥΕ, Πληθυσμός ... κατά την απογραφήν της 14ης Μαρτίου 1971, ό.π., σ. 143* Γ. 

Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.
156. ΕΣΥΕ, Πληθυσμός... κατά την απογραφήν της 5 Απριλίου 1981, ό.π., σ. 49* Γ. Για

γκάκης, ό.π., σ. 33.
157. ΕΣΥΕ, Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρτί

ου 1991, ό.π., σ. 51. Πβ. Κ. Σταμάτης, ό.π., σ. 106* Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 33.
158. Βλ. εδώ στο Παράρτημα.
159. Γ.Π. Κουλικουρδη, ό.π., σ. 131 και Αίγινα II, ό.π., σ. 83* Γ. Γιαγκάκης, ό.π., σ. 30- 

31. Γενικούς περί των προβλημάτων αξιοπιστίας, στα απογραφικά δεδομένα του 19ου αιώ
να: Κ. Κόμης, Ιστορική δημογραφία, σ. 28 κ.ε.
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Α πό το υλικό οτο σύνολό του, συνάγεται ότι τα  στοιχεία που καλύπτουν 
το διάστημα 1821-1842 αφορούν, κατά πάσα πιθανότητα, σε τμήμα μόνο 
του συνολικού πληθυσμού (ενδεχομένως του Μ εγαλοχωρίου)' εκτός εάν 
πρόκειται, βέβαια, γ ια  γενική υποεκτίμηση. Από το υπόλοιπο, προκύπτει 
μία αύξηση κατά 97,75% (και ετησίως κατά 4,78% c) για  το διάστημα 1848- 
1991160. Ας σημειιυσουμε εδιυ, ότι η εκροή η οποία σημειώθηκε, κατ' αρχάς 
προς την Α ίγ ινα 161 και αργότερα προς την Αμερική162, συνέβαλε στη συ
γκράτηση της πληθυσμιακής αύξησης σε χαμηλά επίπεδα. Εν τούτοις, σε 
εσωτερικό επίπεδο σημειώθηκαν θεαματικές διαφοροποιήσεις. Οι σημα
ντικότερες εξ αυτιόν αφορούν στην ερήμιοση δύο οικισμών (Π α ).α ιο χώ ρ ι-  

Μ ε τ ό χ ι)  και στη δημιουργία ενός νέου (Σκάλα). Επιπλέον, το στοιχείο ότι 
οι δύο πρώτοι ανήκαν στην ενδοχώρα του Αγκιστριού ενώ ο τρίτος είναι 
παραθαλάσσιος καθιστά τις εν λόγω μεταβολές ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες. 
Ας προσθέσουμε μάλιστα και ένα άλλο δεδομένο, το οποίο συμπληρώνει 
την εικόνα: ο πληθυσμός του Μ εγαλοχωρίου σημείωσε αύξηση κατά 
117,58%, ποσοστό σαφώς υψηλότερο του συνολικού. Παραλλήλως, ωστό
σο, σε έναν άλλο οικισμό της ενδοχώρας σημειώθηκε εντυπωσιακή στασι
μότητα: στα Λ ιμενάρια η αύξηση έφθασε μόλις στο 43,90%,το οποίο γ ια  τη 
μακρά περίοδο που διερευνούμε περιγράφει σαφώς την προσκόλληση του 
πληθυσμού στον οικισμό αλλά και την ανυπαρξία (στην ουσία) ξένης εισ
ροής. Π ροφανώς, η πραγματικότητα αυτή συνδέεται με τις παραδοσιακές 
δομές της εσωστρεφούς αρβανίτικης κοινωνίας, εντοπίσιμες ακόμη και σή
μερα στα Λ ιμενάρια163.

Ό σ ο ν  αφορά στις ειδ ικές δημογραφικές παραμέτρους, ας επισημανθεί 
κατ’ αρχήν ο ασήμαντος αριθμός ετεροδημοτών: μόλις 14 άτομα το 1861. 
Αυτό ενισχύει, βέβαια, τα όσα προαναφέρθηκαν, περ ί αμελητέας εισροής 
επήλυδων. Εκτός αυτού, στον πίνακα παρέχεται, σε πλείστες περιπτώσεις, 
το μέσο μέγεθος των νοικοκυριών. Από τη συγκεκριμένη κατηγορία δεδο
μένων, προκύπτει πως στο Αγκίστρι το εύρος των οικιακών ομάδων υπε- 
ρέβαινε γενικώς τον αριθμό 4, ισχύοντα κατά κανόνα στον ελληνικό χώ
ρο164. Π ροφανώς, πρόκειται γ ια  παρεπόμενο των κοινωνικών δομών της συ

160. Εόώ στο κείμενο VI, υποσημ. 48.
161. Γ.Π. Κονλικουρδη, Αίγινα I, ό.π., σ. 198.
162. Στυλ. Λυκούδης. ό.π., σ. 594.
163. Α. Πελαγινη, ό.π., σ. 32.
164. Εόώ στο κείμενο VI, υποσημ. 49.
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γκεκριμένης αρβανίτικης κοινωνίας, αν και κάποια ενδελεχής διερεύνηση 
επί του θέματος κινείται έξω από τα όρια του παρόντος. Τέλος, όσον αφο
ρά στην κατά φύλο σύνθεση του πληθυσμού, τα  στοιχεία του 1861 και 1879 
περιγράφουν την ποσοτική κυριαρχία των α ρρένω ν αλλά αυτά του 1889 
και 1907 μας δίνουν το αντίστροφο. Κοντολογίς, τα  παλαιότερα στοιχεία 
παραπέμπουν στα δεδομένα της ελληνικής ενδοχιόρας, εν αντιθέσει προς 
τα νεότερα165.

Συνοψίζουμε τα όσα προηγήθηκαν με το ακόλουθο γενικό συμπέρασμα: 
στη μακρά διάρκεια, οι νησίδες και βραχονησίδες λειτούργησαν ως το γε
ωγραφικό συμπλήρωμα, ενίοτε αναγκαίο, γειτονικών και μεγαλυτέρων σε 
έκταση νησιιόν ή της ενδοχιυρας. Από τον γενικό αυτό κανόνα εξαιρέθηκαν 
οι μεγαλύτερες γεω γραφικές οντότητες, όπως, εξυπακούεται, το Αγκίστρι 
και εν μέρει η Δοκός. Το εροπημα που προκύπτει αφορά στους λόγους για  
τους οποίους, τουλάχιστον, το Αγκίστρι συμπεριελήφθη στις συγκεκριμέ
νες καταγραφές. Η  απάντηση, ιυστόσο, φαίνεται ότι συνδέεται περισσότε
ρο με το ασήμαντο επίπεδο της στατιστικής κατά την εποχή αυτή παρά με 
άλλες, επί παραδείγματι, γεω γραφικές παραμέτρους. Δηλαδή, τα  εν λόγω 
τεκμήρια, καθίός και άλλα, παρουσιάζουν ενδιαφέρον, κυρίως ως παρα
δείγματα ενός επιστημονικού έργου στο προκμο στάδιό του. Και πάλι, 
ωστόσο, δεν ακυριόνεται η χρησιμότητά τους.

\65.Αυτ., υποσημ. 50.
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ΓΑΚ, Έ κτακτοι Επίτροποι, φάκ. 37

Ά ρ . 1343 Ελληνική Πολιτεία
Πρός τόν κατά τάς Δυτικάς Σποράδας Έ κτακτον ’Επίτροπον

Έλήφθη ή ύπ ’ άριθ. 462 διαταγή σας περί τής καταγραφής τών Νή
σων, άκατοικήτων. ή μή, άναγομένων εις ταύτην τήν Νήσον.

Κατά συνέπειαν αύτής, ή Προσ. αΰτη Διοίκησις, συνενοηθεΐσα καί 
ώμιλήσασα μετά τών Δημογερόντων τής Νήσου ταύτης, σάς διευθύνει 
τήν Εσώκλειστον Καταγραφήν, εις τήν όποιαν έκρινε χρέος της νά κάμη 
τήν παρατήρησιν, δτι δσαι εκ τών άκατοικήτων Νήσων φαίνονται εις τήν 
άνωτέρω καταγραφήν, ως άνήκουσαι εις τήν Νήσον ταύτην τής Αίγίνης, 
κατεγράφησαν ως τοιαΰται, εκ μόνης διαδοχικής παραδόσεως, χωρίς έτέ- 
ρας άποδείξεως. Οί δημογέροντες λέγουν, δτι καί α ί λοιπα ί δλαι άνή- 
κουσιν εις τήν Νήσον των.

Τήν άκριβή έξέτασιν καί άνακάλυψιν τής άληθείας ταύτης δέν έπε- 
χειρίσθη ή Προσ. αΰτη Διοίκησις, ώς μή άνήκουσα εις τά χρέη της, ειδο
ποιεί δέ περί τούτου μόνον τήν εύγενείαν σας, δστις καθό Έ κτακτος 
Ε π ίτροπος, έάν εγκρίνετε δύνασθε καί μόνος νά τήν ένεργήσητε. Τούτο 
δέ μόνον προσθέττει, δτι αύτά κατ’ έτος ένοικιαζόμενα, θέλουν δώσει 
κάποιαν αΰξησιν εις πόρους τού Τμήματος.

Τή 17 Αύγούστου 1828 Ό Π ρ ο σ . Διοικητής Αίγίνης
Έ ν  Αίγίνη Ά νδρέας Γιαννίτζης

Ό  Γραμματεύς 
Κ. Ράμφος

* Τα τεκμήρια δημοσιεύονται ως έχουν στο πρωτότυπο· χωρίς καμία παρέμβαση στην 
ορθογραφία, τη σύνταξη ή τη στίξη.
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Καταγραφή τω ν άκατοικήτων νήσων τής Σαλαμΐνος.

Δύω έρημόνησοι εις τό Δυτικόν μέρος τής νήσου κείμενοι, κατέ- 
μπροσθεν τοΰ σκαλώματος τοΰ 'Α γίου Νικολάου τών Μεγάρων, όνομα- 
ζόμεναι «Τά έρημονήσια τών Μεγάρων».

Μ ία άλλη, 'Ρεβεθοΰσα, όνομαζομένη.
Έ τέρα κείμενη ε’ις τό δυτικόν μέρος τής νήσου μας, καί κατά με

σημβρίαν τού άκρωτηρίου τού τείχους, όνομαζομένη «Τροΰπα» είς τήν 
όποιαν μετακομίζουν τά  ζώά των.

Έ τέρα  κειμένη είς τό δυτικόν άκρωτήριον, όνομαζομένη «Κανάκια- 
νη». Ε ίς αυτήν όμοίως μετακομίζουν τά ζώά των.

Δύω μικραί νήσοι κείμεναι κατά μεσημβρίαν τής νήσου μας, «Περι
στέρια» όνομαζόμεναι.

Έ τέρα κειμένη κατά σιρόκον, όνόματι «Πέρανη».
Δύω κείμεναι είς τό άνατολικόν άκρωτήριον τής νήσου μας, όνομα

ζόμεναι, ή μέν μεγάλη «λιψοκουτάλα» ή δέ μικρά «Τάλαν».
Έ τέρα  είς τό άρκτικόν άκρωτήριον. όνομαζομένη «Τό Νησί τού Α γ ί

ου Γεωργίου» έπειδή έπ’ αυτής είναι οίκοδομημένη ή έκκλησία τού 'Αγί
ου Γεωργίου.

Δύω, κατ’ άρκτον τής νήσου μας, όνομαζόμεναι ή μέν μεγάλη «Κυ- 
ρά» ή δέ μικρά «Άρπεδόνη» είς τάς όποιας μετακομίζουν τά ζώά των.

Έ τέρα  κειμένη κα τ’ άρκτον, πλησίον τής Έλευσΐνος, όνομαζομένη 
«Νέρα» όμοίω ς μετακομίζουν ζώά τω ν είς αυτήν.

Τή 25 Αύγούστου 1828 'Ο  προσωρινός Διοικητής Σαλαμΐνος
Έ ν  Σαλαμΐνι Μ άνθος Χ(ατζ)η Ά νδρέου

3

Καταγραφή τώ ν Νήσων κατοικημένων καί άκατοικήτων άνηκόντων 
είς τήν Νήσον ταύτην (Ύ δραν)

Ή  Νήσος Δοκός μέ δύο μικρά νησίδια, είς τήν όποιαν κατοικούν όλί- 
γοι βοσκοί.

Τρικέρη, Νήσος έρημος κα ί άκατοίκητος.
Καρτέρ άκατοίκητος.
Δισακάκια άκατοίκητος.
Κέδρος άκατοίκητος.

2
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Ή  τοΰ Άλεξανδρή άκατοίκητος.
Ή  τού 'Αγίου Νικολάου άκατοίκητος.
Ή  Πλακίτζα άκατοίκητος.
Ή  τοΰ Λιμενιδία άκατοίκητος.
Ή  Σχινέζα ομοίως.
Ή  τοΰ Σταυρονησίου ομοίως.
Ή  τοΰ 'Αγίου Γεωργίου - όλίγοι βοσκοί κατοικοΰν.
Ή  τοΰ Καμινιού όμοίως άκατοίκητος.
Ή  τοΰ Βλυχοΰ άκατοίκητος.
Ή  τοΰ Παλαμηδίου όμοίως άκατοίκητος.
Αί τοΰ μόλου δύω άκατοίκητοι. 'Η  μία μέ εν άμπελάκι. 
Ή  τοΰ Πέτασι - όμοίως άκατοίκητος.
Ή  Ποντικόννησος άκατοίκητος.

Καταγραφή τών Κατοικημένων καί άκατοικήτων Νησίων, 
έντός τοΰΣ αρω νικοΰ κόλπου πέραν τοΰ Πόρου

’Αγκίστρων.

Μετόπη.

Κατοικημένον άπό οικογένειας αύτοχθώνων πεντήκο- 
ντα περίπου, εκτός τών παροίκων. 
άκατοίκητος, Γεωργουμένη μέ σπόρον κοίλων 40 περί
που, πρός τό Βόρειον μέρος τοΰ άγκιστριοΰ, άνήκουσα 
είς τήν Αίγινα.

δωροΰσα. άκατοίκητος, άγεώργητος πρός τό δυτικόν Μέρος τοΰ
άγκιστριοΰ.

Κυρά. Ό μ ο ίω ς Γεωργουμένη μέ σπόρον κοίλων 12 περίπου,
μεταξύ έπιδαύρου, καί άγκιστριοΰ. άνήκουσα είς τήν 
Αίγιναν.

άσπάλαθος. άκατοίκητος, άνεπίδεκτος γεωργίας, μικροτάτη πλησίον 
τής Ν. Κυράς.

Πέτρος. Ό μοίω ς. Ό μ ο ίω ς » »
τοΰ Σοφικοΰ.

"Αγιος ’Ιωάννης, άκατοίκητος.
Γεωργούμενος μέ σπόρον Κοίλων 12 περίπου I όνομαζό-

"Αγιος Θωμάς, όμοίως » » 10 » > μενα
Τρυγωνήσιον. όμοίως >4ϊεπίβεκτο ^  I διαπόρμ.
κλειδοΰ. ^όμοίως
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έβριός.

Πλαταιά.
υψηλή.
Στακτορίνη.
Πλαταΐς.
λεούσες.

Νησίδα.

φλέβα.

Μσυνή.

άκατοίκητος άνεπίδεκτος γεωργίας μέ έρείπια ένός Π α
λαιού φρουρίου. Μεταξύ τού Ίσμοϋ καί τής Πελοπόννη
σου.
άκατοίκητος, άνεπίδεκτος γεωργίας, πρός τόν  ’Ισθμόν, 
όμοίως όμοίως \  πρός τό δυτικόν
όμοαυς όμοαος >  βόρειον Τήζ ΑΙγίνης.
όμοίως όμοίως '
Νησίδια δύω, άκατοίκητα, καί άνεπίδεκτα Γεωργίας, πρός 
τό δυτικοβόρειον τής ΑΙγίνης.
άκατοίκητος, κα ί άνεπίδεκτος γεωργίας, έχει έπάνω μία 
έκκλησία, κα ί εν σπητόπουλον. όπου κατοικεί ένας καλό- 
γηρος, πρός τό Βορειοανατολικόν τής ΑΙγίνης, μισόν Μή- 
λιον πλησίον της.
άκατοίκητος, Γεωργουμένη μέ σπόρον κοιλά 20 περίπου, 
πρός τό άνατολικοβόρειον, Μεταξύ ’Αττικής καί ΑΙγίνης. 
όμοίω ς κα ί άνεπίδεκτος Γεωργίας, άνήκει είς τό μονα- 
στήριον τής Αίγίνης, όπου βόσκονται Α ίγίδια τόν 
χειμώνα.

Σημείωσις. Τά μη έπιδεκτικά Γεωργίας, τόν χειμώνα χρησιμεύουν είς 
κτηνοτροφίαν Μ ικρών Ζώων.

*

- ί

r ·

.S '

*



VIII

Σ έριφος: ο ικονομία  κα ι πληθυσ μ ός (19ος αιώνας)

Τα βορειοδυτικά παράλια της Σερίφου ευρίσκονται περί τα 7,5 μίλια 
νοτιοανατολικούς τον Αγίου Δημητρίον (νότια άκρα της Κύθνου). Στην ίδια 
περίπου απόσταση, νοτιοανατολικούς της Σερίφου, κείται η Σίφνος1. Το 
σχήμα της Σερίφου είναι περίπου κυκλικό, με διάμετρο 6 μίλια και συνολι
κή έκταση 73,23 τετραγωνικά χιλιόμετρα* το μήκος των ακτών της υπολο
γίζεται σε 81,5 χιλιόμετρα και το μέγιστο υψόμετρο, κατά την Υδρογραφι- 
κή Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, σε 483 μέτρα, στο κέντρο του νησι
ού (θέση Τρούλος)2. Εν τούτοις, οκ προς το τελευταίο ζήτημα διατίθενται 
και κάποιες άλλες μετρήσεις: Τρούλος 587 μέτρα, Πετριάς (βορειοδυτικώς 
της Χο3ρας) 570 μ. και Όρος (νοτίως του Πετριά) 509 μέτρα3.

Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση του εδάφους, πολυάριθμες γραπτές πη
γές του παρελθόντος αλλά και του παρόντος επαναλαμβάνουν, σε γενικές 
γραμμές, τη γνωστή φράση του Στράβωνα: «Ουτω δ’ έστι πετρώδης ή νή
σος»4. Παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα: «Bu ada taglik

1. ΥΥΓΓΝ, ΓΙλυηγός. Ναυτιλιακές οδηγίες των ελληνικών ακτών, τόμ. Β ', Νοτιοανατολι
κοί ακταί, ΑΟήναι 31976, σ. 293* Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, Ονοματολογική ναυσιπλοΐα στο 
εΜ,ηνικό Αιγαίο. Ο νησιωτικός μικρόκοσμος και μεγάκοσμος του Αιγαιακού Αρχιπελάγους, 
Αθήνα 2001, σ. 204.

2. ΕΣΥΕ, Στατιστική επετηρίς της Ε?λάδος 1965, 1970, 1980, 1981, σ. 3, 4, 2 και 2 αντι- 
στοίχως* Τρύφιυν Ευαγγελίδης, «Σέριφος», ΜΕΕ, έκδ. β ',  τόμ. 21, σ. 698· ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 
293.

3. Μάρκος Β. Πελοποννήοιος,Σερφκότες καραβοκύρηδες. Ο ταρσανάς της Σύρας, Αθή
να 1996, σ. 76.

4. Στράβων, Γεωγραφικά, X, 5, 9 (Strabon, Geographic, Les Belles Lettres, τόμ. 7, Παρί
σι 1971, σ. 112). Πβ. Ευτυχία Λιάτα, Η Σέριφος κατά την Τουρκοκρατία (17ος-19ος αι.), 
Αθήνα 1987, σ. 30* L'isolepiit famose del Mondo desciitte da Tomaso Porcacchi da Castiglione 
airetino, et intagliaie da Girolamo Poiro Padovano, Βενετία 1686, σ. 77* Μάρκος N. Ρούσσος- 
Μηλιδώνης, Ιησουίτες του Που και 18ου αιώνα περιγράφουν το Αιγαίο, Αθήνα 1989, σ. 83’ 
ΓΑΚ-ΑΝΚερκ., Καποδιστριακό Αρχείο, Μέρος Β ', φάκ. 457, Tableau des iles de la mer 
blanche qui dependent de Vempire ottoman * Τρεις Γάλλοι ρομαντικοί στην Ελλάδα. Ααμαρτί- 
νος-Νερβάλ-Γκοπιέ, πρόλογος Π. Μουλλάς, Αθήνα 1990, σ. 124* lies de la Grece par M.
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bir adadir (Ε ίναι ένα πετρώ δες νησί)» σημειώνει ο Ρϊγϊ Reis5, «...είναι ένας 
μικρός τόπος του όποιου τά βουνά είναι πολλά τραχέα και άπότομα...» 
επισημαίνουν οι Δημητριείς6, «...Τά όρη αυτής είσί τραχέα καί άπότο
μα...» αντιγράφει, προφανώς, από τους προηγούμενους ο Ιάκωβος Ραγκα- 
βής7* τέλος, «...Είναι όρεινή, άποτελουμένη κυρίως έκ μαρμαρυγιών καί 
έν τω  Ν. μέρει έκ γρανίτου...» τονίζει ο Ιιοάννης Νουχάκης*. Εν τούτοις, 
οι ανωτέρω πανομοιότυπες περ ιγραφ ές επιτρέπουν την έγερση κάποιου 
σκεπτικισμού, ενισχυμένου, βέβαια, από άλλες, περισσότερο σύνθετες, 
προσλήψεις· χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα αναφερόμενα από 
τον Jacques Lacarriere, το 1963: «...Αν και είνα ι ακόμα ξερή, η Σέριφος δεν 
έχει π ια  σήμερα την αυστηρή, την έρημη όψη που τής έβρισκαν οι παλιοί 
ταξιδιώτες. Για αιώνες ολόκληρους αυτό το νησί περνούσε για ένας ύπο
πτος, αφιλόξενος τόπος, χωρίς νερό, χωρίς πόρους. Οι ταξιδιιότες που την 
πλησίασαν δεν είδαν σ’ αυτήν παρά  ερήμωση και φρίκη...»ν. Ως προέκταση 
των τελευταίων, ας σημειώσουμε πως η καλλιεργητική κατάσταση του νη
σιού κατά το παρελθόν δεν υπήρξε μονομερώς αποτέλεσμα της φυσικής 
του κατάστασης, εφόσον συνέβαλε και η εργασία  τιον κατοίκων. Εδώ, ανα
φερόμαστε κυρίως στην αξιοποίηση «χειμαρροκοιλάδων» για την ανάπτυ
ξη καλλιεργειώ ν10 αλλά και στο διαδεδομένο, στις Κυκλάδες, σύστημα των 
τεχνητών αναβαθμίδων". Η  ύπαρξη των τελευταίων περιγράφεται επίσης

Louis Lacroix, Παρίσι 1880, σ. 472* Ηλίας Οικονομόπουλος, Μεγάλη-Γενική Γεωγραφία. 
Εμπορική, Βιομηχανική, Οικονομική, Στρατιωτική κλπ. γραφείοα επί τη βάσει των αρίστων 
και νεωτάτων ξένων συγγραφέων, εν Αθήναις 1901, σ. 343* Μιχ. Γ. Σταματάκης, Οι Κυκλά
δες, Συρα 1979, σ  52* ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 293.

5. Piri Reis, Kitab-ι Bahriye, εκδ. Υπουργείου Πολιτισμού Τουρκίας, τόμ. 1, Istanbul 
1988, σ. 1.739* Δημήτρης Λούπης, Ο Πιρί Ρεΐς (1465-1553) χαρτογραφεί το Αιγαίο. Η οθω
μανική χαρτογραφία και η λίμνη του Αιγαίου, Αθήνα 1999, σ. 366.

6. Δανιήλ Φιλιππίδης -  Γρηγ. Κωνσταντάς. Γεωγραφία Νεωτερική, επιμ. Αικ. Κουμα- 
ριανου, Αθήνα 1988, σ. 236.

7. Ιάκ. Ραγκαβής, Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική, 
και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδος, τόμ. 3, εν Αθήναις 1854, σ. 149 και σε ανατύ
πωση Τα Ελληνικά. Κυκλάδες νήσοι, επιμ. Δ. Ζ. Σοφιανός, Αθήνα 1997, σ. 49.

8. Ιο). Νουχάκης, Ελληνική Χωρογραφία. Γεωγραφία, Ιστορία, Στατιστική πληθυσμού 
και αποστάσεων, εν Αθήναις *1901, σ. 814.

9. Jacques Lacarriere, Το Ελληνικό Καλοκαίρι, Αθήνα 51997, σ. 227.
10. Π. Γρίσπος, «Η δασική φυσιογνωμία των Κυκλάδων νήσων», Επετηρίς Εταιρείας 

Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. 7 (1968), σ. 505.
11. Τρ. Ευαγγελίδης, Σέριφος, σ. 699* ο ίδιος, Η νήσος Σέριφος και αι περί αυτήν νησί

δες, εν Ερμουπόλει 1909, σ. 8-9.
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από τον Lacarriere12, μολονότι, καθώς τονίζουν και οι σημερινοί κάτοικοι 
του νησιού, από τη δεκαετία ήδη του 1860 σημεκύθηκε στροφή στην τοπική 
οικονομία, με τη συστηματική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου13. Ως εί- 

, ναι δε ευνόητο, η εξέλιξη αυτή επέτεινε την αποσάρθρωση των ορεινών 
όγκων, οδηγώντας στην εκτεταμένη απουσία βλάστησης που παρατηρείται 
σήμερα14.

Στη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου, οι σημαντικότερες καλλιέργει
ες του νησιού αφορούσαν κυρίως στους αμπελιόνες, στο κριθάρι και στα 
κρεμμύδια. Σαφούς μικρότερη υπήρξε η παραγωγή βαμβακιού (για τις ανά
γκες της τοπικής βιοτεχνίας), σίτου, ελαιολάδου, οσπρίων, σύκων, σταφυ
λιού και άλλων οπωρικιύν ή λαχανικό3ν1;>. Παραλλήλους, εκτρέφονταν ζώα, 
κυρίους κατσίκια, ενά) η μελισσοκομία αποτελούσε μία ακόμη δραστηριό
τητα τιυν κατοικούν16. Το κύριο εξαγώγιμο προϊόν υπήρξε το κρασί, το 
οποίο αγοραζόταν επιτόπου σε μορφή μούστου από Υδραίους* κατά την

12. J. Lacarriere, ό.π., σ. 229.
13. Νίκος Μπελαβίλας, «Τα μεταλλεία στους νεότερους χρόνους», Επτά Ημέρες, Σέρι

φος, εφημ. Η Καθημερινή, 27/8/2000, σ. 9.
14. Μ.Β. Πελοποννήσιος, ό.π., σ. 76* Γιάννης Βαρλάς, Σέριφος, το άγνωστο νησί ενός μ ε

γάλου ποντοπύρυυ, Αθήνα 1998, σ. 22-23. Ανάλογη εξέλιξη παρατηρείται και σε άλλες πε
ριοχές: Κόππας Κόμης, Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης 15ος-19ος αιό)νας, Ιοπίννινα 
1995, σ. 21-22.

15. Μ.Ν. Ρούσσος-Μηλιδιύνης, ό.π., σ. 83* Β. Randolph, The present state of the islands in 
the Archipelago (or Arches), Οξφόρδη 1687, σ. 38* Ludwig Ross, Reisen auf den griechischen 
Inseln des dgciischen Meeres, τόμ. 1, Stuttgarl-Tiibingen 1840, σ. 116* Frieseman, Description 
historique et geographique de VArc hip el, Redigee d ’apres de nouvelles observations et particii- 
lierement utile aux Negocians el aux Navigateurs, Neuwied sur le Rhin 1789, σ. 114* Κυρ. Σι- 
μόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 1700-1800, τόμ. Β ' , Αθήνα 31981, σ. 339* I. Δε-Κι- 
γάλλας, «Γεαιγραφική περιγραφή του νομού Κυκλάδων», Αποθήκη των Ωφελίμων και Τερ- 
πνο')ν Γνο')σεων, εν Σύρω, έτος Β' (1848), σ. 174* ΓΑΚ-ΑΝΚερκ., ό.π.’ Ο Ελληνικός Ταχυ
δρόμος, έτος Γ ', αριθ. 25, 20 Απρ. / 2 Μαΐου 1839, Παράρτημα (εδώ) στο Παράρτημα, έγγρ. 
5)* Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 149, 252 και 49, 152 αντιστοίχως* lies de la Grece, ό.π., σ. 472* Τρ. 
Ευαγγελίδης, Σέριφος, σ. 699* ο ίδιος, Η νήσος Σέριφος, σ. 9, 75* Ηλίας Οικονομόπουλος, 
ό.π., σ. 343* Ευτ. Αιάτα, ό.π., σ. 155, 161, 164* Μ.Γ. Σταματάκης, ό.π., σ. 52* B.J. Slot, 
Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation oltomane c.1500- 
1718, τόμ. 1, Istanbul 1982, σ. 27.

16. Emile Legrand, Description des ties de TArchipel par Christophe Buondelmonti, Παρί
σι 1897, σ. 40* Pin Reis, ό.π., σ. 1.739 και 366 αντιστοίχως* Tomaso Porcacchi, ό.π., σ. 77* 
Μ.Ν. Ρούσσος-Μηλιδώνης, ό.π., σ. 83* Frieseman, ό.π., σ. 114* Κυρ. Σιμόπουλος, ό.π., σ. 339* 
Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π. (εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 5)* Τρ. Ευαγγελίδης, Σέριφος, σ. 
699* I. Δε-Κιγάλλας, ό.π., σ. 174* Ευτ. Αιάτα, ό.π., σ. 148, 164.
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οθουνική εποχή,άμα>ς, αναφέρονται εξαγοογές στην Ερμούπολη και στην 
Α θήνα17.

Ως προς το ζήτημα του πληθυσμού, αξίζει κατ' αρχήν να επισημάνουμε 
τον ασήμαντο βαθμό αξιοπιστίας των διαθεσίμων μεγεθοόν1*. Εν τούτοις, 
παραλείποντας ορισμένες υπερβολές, είναι εφικτή η άντληση συμπερα
σμάτων για  τις γενικές τά σ εις19. Εν πρώτοις, στον 15ο ακόνα, σύμφωνα με 
διάφ ορες πηγές, η Σ έριφος διέθετε αμελητέο πληθυσμό* είναι χαρακτηρι
στικό ότι με βάση μία πληροφορία του 1418, το νησί υπήρξε ακατοίκητο, αν 
και αυτό αναιρείται από άλλα σχετικά στοιχεία, ενο3 ειδικοκ για το 1468 γ ί
νεται λόγος π ερ ί 300 (ή και λιγότερο, έστω) ψυχών20. Πάντως, η πληροφο
ρία  ποος ο Barbarossa αιχμαλοπισε 1.000 κατοίκους κατά την επιδρομή του, 
το 1537, εμπεριέχει, κατά τα φαινόμενα, ένα άξιο λόγου ποσοστό υπερβο
λής21. Π αρά ταύτα, ο πληθυσμός ακολούθησε όντως θετική πορεία, έστω με 
αργούς ρυθμούς και με κάποιες συγκυριακές κάμψεις* σε σχέση με το τε
λευταίο, ας χαρακτηρίσουμε ιυς υπερβολικά τα περ ί «ερήμωσης» της Σ ερ ί
φου, εξαετίας πανώλης το 1680, τα  οποία  αναφέρονται σε μεταγενέστερο 
τεκμήριο22 23. Πάντως, καθιύς μνημονεύεται και σε κάποιες πηγές, το πιθανό
τερο είναι ότι στις αρχές του 18ου αιώνα το πληθυσμιακό κεφάλαιο του νη
σιού κυμαινόταν γύρου στις 1.000 ψυχές, μέγεθος το οποίο αυξήθηκε στα
διακούς, εν συνεχεία, φθάνοντας περίπου στο διπλάσιο έως τις παραμονές 
της Επανάστασης του 18212\

Η όλη εξέλιξη, βέβαια, δεν αποτέλεσε αποκλειστικούς παρεπόμενο της 
φυσικής εξέλιξης, εφόσον συνέβαλαν αφενός οι εισροές και αφετέρου,

17. Περ. Ζερλέντης -  Φλ. Κατσουρός, Νησιωτική Επετηρίς, έτος πρώτον, εν Ερμουπό- 
λει Συρου 1918, σ. 224-235* Τρ. Ευαγγελικής, Ιστορία τον εποικισμού της Ύδρας, εν Αθή- 
ναις 1934, σ. 96* Ευτ. Διάτα, ό.π., σ. 161* L. Ross, ό.π., σ. 116.

18. Ευτ. Διάτα, ό.π., ο. 32.
19. Το σύνολο των σχετικών στοιχείων: Τρ. Ευαγγελίδης, Η Νήσος Σέριφος, σ. 84 και 

Ευτ. Διάτα, ό.π., ο. 33.
20. F.W. Hasluck, «Depopulation in the Aegean islands and the turkish conquest». The 

Annual o f the British School at Athens, τόμ. 17 (1910-1911), σ. 161· Benedetto Bordone. Libro 
de tutte Hsole del mondo, Βενετία 1528, σ. XLII* Emile Legrand, ό.π, o. 40* W. Miller, H  
Φραγκοκρατία στην E)JA6a 1204-1566, Αθήνα 1960, σ. 679* Τρ. Ευαγγελίδης, Η νήσος Σέ
ριφος, σ. 84.

21. Π. Ζερλε'ντης -  Φλ. Κατσουρός, ό.π., ο. 92* F.W. Hasluck, ό.π., σ. 161.
22. Τρ. Ευαγγελίδης, Η νήσος Σέριφος, σ. 80.
23. Βλ. ανωτ. υποσημ. 19. Πβ. Ευτ. Διάτα, ό.π., σ. 33-38.
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αντιστρόφους, οι εκροές πληθυσμού. Αναφορικούς με τον πρώτο παράγο
ντα, τα πατριδωνυμικά οικογενειακά ονόματα (και συμπληρωματικούς κά
ποια σχετικά τοπωνύμια) περιγράφουν, έως κάποιο βαθμό, την εξέλιξη του 
φαινομένου. Συνεπούς, είναι σκόπιμο, στο σημείο αυτό, να στραφούμε στο 
ονοματικό υλικό το οποίο περιέχεται στη γνωστή μονογραφία της Ευτυχίας 
Λιάτα24. Κατ’ αρχάς, σε κατάστιχο του 1754 αναφέρονται, μεταξύ των άλ
λων, τα ακόλουθα οικογενειακά ονόματα-παρωνύμιαι^^ώτ?/^ (βλ. και το 
πωνύμιο σ το ν  Α ξ ιώ τ η ) , Κ ο ρ ω ν ιό ζ  (παρωνύμιο), Μ η λ α ίο ς  (=  Μ η λ ιό ς ) , Ξ έ 

ν ο ς , Π έ ρ γ α μ ο ς , Σ ν ρ ( γ ) ια ν ό ς  και Σ ιφ ν ιό ς '  στο ίδιο τεκμήριο περιέχεται και 
το Μ π ό χ α λ η ς  ( =  Μ π ο ύ γ α λ η ς ) , γνωστό αρβανίτικο όνομα της Μ άνης και 
της Ζακύνθου25. Σε άλλο κατάστιχο, του 1781, εκτός ra>v ήδη μνημονευθέ- 
ντων, Α ξ ιο π η ς , Κ ο ρ ω ν ιό ς  (παρωνύμιο), Μ η λ α ίο ς  (=  Μ η λιό ς ), Π έ ρ γ α μ ο ς ,  

Σ υ ρ ( γ ) ια ν ό ς  και Σ ιφ ν ιό ς , περικλείονται επίσης τα κάτωθι σημαίνοντα: Ζ ιώ -  

της, Κ εφ α λλω νίτη ς , Μ ο ν ε μ β α σ ίτ η ς  ( =  Μ ο νο β α σ ιώ τη ς), Μ ω ρ α ΐτη ς , Π α ρ ια - 
νός, Π ολίτης, Σ φ α κ ια ν ό ς  και Υ δ ρ α ίο ς . Τέλος, σε ένα τρίτο κατάστιχο, του 
1790, όπου εντοπίζονται και πάλι τα ονόματα Α ξ ιο π η ς , Κ εφ α λ λ ω ν ίτ η ς , Κ ο -  

ρο)νιός  (ως κανονικό πλέον επούνυμο), Μ α ν ιά τ η ς  (παρωνύμιο), Μ η λ α ίο ς  (=  
Μ η λιός), Μ ο ν εμ β α σ ίτ η ς  (=  Μ ο νο β α σ ιο )τη ς ), Ξ ένο ς , Π έρ γα μ ο ς , Π ο)ατης, 

Σ υ ρ (γ ) ια ν ό ς , Σ φ α κ ια ν ό ς  και Υ δ ρ α ίο ς , εμπεριέχονται επίσης τα ακόλουθα: 
Α ν ό ρ ιο π η ς , Γ κ ε ν ο β έ ζ ο ς  και Τ η ν ια κ ό ς  (βλ. και τοπωνύμιο Τ ρ ύ π α  Τ η ν ια κ ο ύ ) .  

Από το σύνολο των στοιχείων προκύπτει σημαντική αναλογία των προερ- 
χομένων από γειτονικά νησιά, αν και η συμμετοχή της ενδοχιύρας (συμπε- 
ριλαμβανομένηςτης Μ ικράς Α σίας) είναι επίσης αξιομνημόνευτη. Ατυχώς, 
όμως, δεν διατίθεται η συχνότητα των ονομάτων, στοιχείο που θα επέτρε
πε την άντληση συμπερασμάτων σε σχέση με τη διάδοσή τους στο νησί. Π ά
ντως, ας προσθέσουμε στα ανωτέρω δύο σχετικά τοπωνύμια: Σ π η λ ιά  τ } 

Α μ ο ν ρ γ ια ν ο ύ  και σ τ ο ν  Λ έ κ α '  το δεύτερο συνδέεται με ένα από τα πλέον 
διαδεδομένα, στον ελληνικό χούρο, αρβανίτικα ανθρωπωνύμια (<  αλβ. 
Leke, -a, Αλέξανδρος)26. Σε παράλληλη τροχιά με τις εισροές, καθιύς έχει 
ήδη αναφερθεί, ελάμβαναν χώρα, κατά μία έννοια ως αντιστάθμισμα, 
εκροές: επρόκειτο για  μετακινήσεις τόσο εποχιακού (ή προσωρινού) όσο

24. Ευτ. Λιάτα, ό.π., σ. 188-211.
25. Κ. Κόμης, Βενετικά κατάστιχα Μάνης-Μπαρόούνιας (αργές 18ου αιώνα). Τεκμήρια 

οικονομίας και ιστορικής δημογραφίας, Αθήνα 1998, σ. 62. Πβ. εδώ στο κείμενο IX, Πίν. 30.
26. Κ. Κόμης, Ιστορικοδημογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας του 

ελληνικού χώρου, Αθήνα 1999, σ. 150.
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και μόνιμου τύπου. Μ ία χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούσε η μετανά
στευση κοριτσιών και νεαρώ ν γυναικών, προς διάφορα αστικά κέντρα της 
Α υτοκρατορίας (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και αργότερα Αίγυπτος), 
όπου εργάζονταν ως οικιακές βοηθοί ή τροφοί. Το φαινόμενο παρατηρή
θηκε από τον 17ο ήδη αιιονα, κατ’ αναλογία προς άλλα νησιά του Α ρχιπε
λάγους (Σύρος, Τήνος, Ν άξος, Φολέγανδρος, Ικαρία)27, ενώ στο πλαίσιο 
του ελληνικού κράτους, το μεταναστευτικό ρεύμα κατευθύνθηκε προς τις 
ημεδαπές πόλεις· σε κάθε περίπτωση πάντως, καθώς σημειιόνει και ο 
Ευαγγελίδης, παρατηρήθηκαν ευνόητες κο ινοτικές επιπτιυσεις («...έπι- 
στρέφουσιν είτα οΐκαδε βεβαίως όχι άπλαί ώς ήσαν έν τή πατρική στέγη 
άλλ’ ήλλοιωμέναι τά απλο ϊκά  αυτών ήθη...»)2\  Εκτός του ανωτέρω φαι
νομένου, σε διάφ ορα νησιά, συμπεριλαμβανομένης της Ύ δρας, εντοπίζε
τα ι το επσίνυμο Σ ε ρ ιφ ιώ τ η ζ  (ή Σ ε ρ φ ιώ τ η ς )1*. Ε ιδικώς ως προς την Ύ δρα , 
φαίνεται πιυς οι ανταλλαγές με τη Σέριφο δεν περιορίσθηκαν στον οικονο
μικό τομέα30.

Τ α τεκμήρια τα οποία  δημοσιεύονται εδ ώ , στο Παράρτημα, αν και χρο
νολογούνται στον 19ο α ιώ να περιέχουν, μεταξύ άλλων, και στοιχεία σχετι
κά με τη Σέριφο της οθιυμανικής εποχής. Ιδιαιτέρως στην πρώτη ενότητα, 
αποτελουμένη από έγγραφ α  της καποδιστριακής περιόδου, συγκεκριμένα 
του 1828, τα δεδομένα αφορούν κατά βάσιν στο οθωμανικό παρελθόν του 
νησιού31. Εκτός αυτιόν, όμως, στο Παράρτημα, για λόγους συμπληρωματι
κούς, συγκαταλέγονται και οι «ιατροστατιστικοί» πίνακες, δημοσιευμένοι 
στον Ε Μ η ν ικ ό  Τ α χ υ δ ρ ό μ ο  το 1839 (με στοιχεία του 1838)32.

Προχωρούμε στη διερεύνηση των τεκμηρίων του 1828, χρησιμοποιώ
ντας, πάντως, επικουρικώς και τους «ιατροστατιστικούς» πίνακες. Καθιυς 
προκύπτει, το εν λόγιο υλικό συγκεντριυθηκε μετά από έγγραφο του Εκτά
κτου Επιτρόπου Βορείων Κυκλάδων Κωνσταντίνου Μ εταξά, το οποίο απε- 
στάλη στη δημογεροντία Σερίφου την 1η Αυγούστου 182833. Στο έγγραφο

27. Εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 94· αντ., στο κείμενο IV, υποσημ. 51, 89.
28. Τρ. Ευαγγελίδης, Η νήσος Σέριφος, ο. 100-102.
29. Αντ. Λιγνός, Ιστορία της νήσον Ύδρας, τόμ. 1, Τα από της αρχαιότητος μέχρι της 

Επαναστάσεως τον 1821, Αθήναι 1946, ο. 114-116, 120, 123, 126, 128-129, 133. Βλ. επίσης 
εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 27* αντ., στο κείμενο III, υποσημ. 87.

30. Βλ. ανωτ. υποσημ. 17,24 και στο κείμενο IX, Πίν. 29.
31. Εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 1-4.
32. Αντ., έγγρ. 5. Στοιχεία των εν λόγω πινάκων χρησιμοποιούνται ήδη στα κείμενα II, 

III (βλ. και στο Παράρτημα, έγγρ. 3), VJ και VII.
33. Εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 1.

Φ
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διατυπώνεται το αίτημα αποστολής στοιχείων αναφερομένων στη μονή και 
στα σχολεία του νησιού. Εν τούτοις, ανάμεσα στα τεκμήρια που έχουν ως 
αντικείμενο τη μονή Ταξιαρχών εντοπίζεται και ένα υπόμνημα με περ ιεχό
μενο τη γενική κατάσταση του νησιού (Κ α τ α γ ρ α φ ή  τής ν ή σ ο υ  Σ ε ρ ίφ ο υ ) 3*. 

Στο τελευταίο, το οποίο υπογράφεται από τον Χριστόδουλο Αλεξάνδρου, 
επιχειρείται κατ’ αρχάς μία σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή του χώ 
ρου. Τονίζεται σαφώς ο ορεινός και άγονος χαρακτήρας του εδάφους, 
«εκτός τινών παραλίων μερών» καθώς σημειώνεται. Ιδιαίτερη μνεία γίνε
ται στη «μεγαλητέρα» πεδ ιάδα  του νησιού, ανάμεσα στο λιμάνι (ό ρ μ ο ς  Λ ι 

β ά δ ι)  και τους πρόποδες του λόφου όπου ευρίσκεται η ομώνυμη (επισή- 
μως) Χ ώ ρ α  [«...θωρείς τον κόρφον καί απάνω του στέκει τό κάστρον 
ώσάν μιζήθρα...», σύμφωνα με ένα πορτολάνο του 16ου αιιόνα]34 35. Η έκτα
ση της πεδιάδας υπολογίζεται με βάση την ποσότητα του χρησιμοποιουμέ- 
νου σπόρου: 500 κοιλά «καί επέκεινα» (υπ’ όψιν ότι 1 κοίλο Κωνσταντι
νούπολης ισοδυναμούσε με 20 περίπου οκάδες, αν και δεν έλλειπαν οι το
πικές αποκλίσεις)36. Εν τούτοις, επισημαίνεται, η αγροτική παραγωγή 
υπήρξε σαφώς κατοπερη της αναμενομένης, εξαιτίας της άγνοιας των καλ
λιεργητικοί μεθόδων εκ μέρους των κατοίκων.

Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία για  την ετήσια παραγωγή, αναλυ
τικούς κατά προϊόν:

Κριθάρι 14.000 κοιλά (περίπου 280.000 οκάδες)
Ό σ πρ ια  1.500 κοιλά (περίπου 30.000 οκάδες)
Σύκα 5.000 οκάδες
Βαμβάκι 2.000 οκάδες
Τυρί 5.000 οκάδες
Μέλι 750 οκάδες
Κρεμμύδια 750 στατήρες (υπ’ όψιν ότι 1 στατή

ρας = 44 οκάδες, δηλαδή σύνο
λο 33.000 οκάδες)37.

34. Λντ., έγνρ. 4. Πανομοιότυπα στοιχεία, της ίδιας εποχής, αλλά για άλλη περιοχή: Ελ. 
Μπελιά, «Στατιστικά στοιχεία περί τα>ν μοναστηρίων Αρκαδίας κατά την καποδιστριακήν 
περίοδον (1829)», Πρακτικά του Λ  ' Συνεδρίου Αρκαδικών Σπουδών (Τρίπολις 14-15 Δεκ. 
1974), εν Αθήναις 1976, σ. 128-141.

35. Armand Delatte, Les Portulans Grecs, τόμ. A ', Αιέγη 1947, σ. 100-101. Για μία σύγ
χρονη περιγραφή του χοίρου: ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 296.

36. Εδο') στο κείμενο V, υποσημ. 88.
ΤΠ.Αυτ., υποσημ. 83.
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Μ ήλα και άλλα οπω ρικά 
Κρασί

12.500 οκάδες
8.000 βαρέλια (κατά την πηγή, 1 βαρέλι 

=  50 οκάδες, δηλαδή 
σύνολο 400.000 οκάδες).

Επιπροσθέτους, δίδονται στοιχεία γ ια  το ζωικό κεφάλαιο: 
Β όδια  1.000 κεφάλια
Ό ν ο ι 600 κεφ.
Π ρόβατα 5.000 κεφ.
Χ οίροι 1.500 κεφ.

Έ ν α  μέρος της παραγω γής ορισμένιον προϊόντων, κατά το τεκμήριο, 
αποτελούσε τις ετήσιες εξα γορές του νησιού, ως εξής:

Κ ρασί «εις μούστον» τα 3/4 της παραγωγής (δηλαδή 6.000 βαρέλια ή
300.000 οκάδες).

Κρεμμύδια το 1/2 της παραγω γής (375 στατήρες ή 16.500 οκάδες). 
Μ έλι το 1/3 της παραγω γής (250 οκάδες).
Ο πω ρικά το σύνολο της παραγω γής (12.500 οκάδες).
Επίσης, εξαγόταν ένα τμήμα του ζωικού κεφαλαίου, ως ακολούθως: 
Βόδια 50 κεφάλια
Π ρόβατα 1.000 κεφ. ,
Π ουλερικά 700 κεφ.
Τέλος, παρατίθενται στοιχεία αναφορικώς με τις ετήσιες εισαγωγές του 

νησιού:
8.000 κοιλά
7.000 οκάδες
5.000 οκ.
1.000 οκ.
1.000 οκ.
50 μπάλες αξίας 15.000 γροσίων 
25 μπάλες αξίας 2.000 γροσίων

Σιτηρά (σίτος-κριθάρι) 
Ελαιόλαδο 
Σαπούνι °
Βαμβάκι
Σ ίδηρος
Δέρματα βουβαλιών 
Δέρματα βοδιών
Εδώ διμα και λοιπά χρειώδη αξίας 5.000 γροσίων

Κ ατ’ αρχήν, παρατηρείται ότι άπαντα τα μεγέθη είναι στρογγυλά (με 
τελευταίο τουλάχιστον ψηφίο το μηδέν, εδώ), χαρακτηριστικό που συνδέε
τα ι συνήθως με μικρό βαθμό αξιοπιστίας3*. Επιπλέον, εντοπίζονται κάποι-

38. Εδώ στο κείμενο III, υποσημ. 55.
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ες παρατυπίες ή ελλείψεις, οι οποίες ενισχύουν τον προβληματισμό επί του 
θέματος: α) διαπιστώνεται απόλυτη σιγή ως προς τα εκτρεφόμενα κατσί
κια, αν και δεν αποκλείεται να έχουν συμπεριληφθεί στα «πρόβατα» του 
τεκμηρίου* β) παρά  το γεγονός ότι στο ζωικό κεφάλαιο δεν συγκαταλέγο
νται τα πουλερικά, εν τούτοις αναγράφονται εξαγωγές τους από το νησί* γ) 
οι εξαγωγές οπωρικιυν είναι αδύνατον να συμπίπτουν με το σύνολο της πα 
ραγωγής. Συνεποκ, το πιθανότερο είναι πως τα ανωτέρω μεγέθη αποτε
λούν ως επί το πλειστόν προϊόν απλής εκτίμησης παρά πραγματικής κατα
γραφής. Εν τούτοις, καθόσον γνιυρίζουμε, πρόκειται για  τα μοναδικά στοι
χεία του είδους* και αυτό δεν επιτρέπει τον περαιτέρω έλεγχο και διερεύ- 
νηση του ζητήματος.

Εκτός των προαναφερθέντων, στο τεκμήριο εμπεριέχεται μία σχετικούς 
εκτενής μνεία στον ορυκτό πλούτο της Σερίφου: «Τό μέταλλον του μαγνή
του εύρίσκεται άφθονον έν ταύτη τή νήσω. ή πρόσοψις αυτού φθάνει 
μέχρι καί αυτής τής γήινου επιφάνειας [...] τά αποτελέσματα τού μα
γνήτου τούτου φαίνονται όχι τόσον ισχυρά, πλήν βαθύτερον Ισως εύρί- 
σκεται μέ δραστηριώδη αποτελέσματα». Θα πρέπει να σημειωθεί πως πα 
ρόμοιες περιγραφές εντοπίζονται σε διάφορες πηγές, τόσο προγενέστερες 
όσο και σύγχρονες ή περίπου σύγχρονες του τεκμηρίου3''. Έ τσ ι, οι Δημη- 
τριείς σημειώνουν τα εξής: «...Φαίνεται λοιπόν πώς τά μέταλλα τού σι
δήρου και μαγνήτου όπου έχει, δεν ήταν γνωστά εις τούς παλαιούς, μ’ 
όλον όπου είναι σχεδόν από πάνω από τή γή* τά μέταλλα τού σιδήρου 
είναι από πάνω άπό τή γή, τού μαγνήτου όμως διά νάχη τινάς χονδρά 
κομμάτια, πρέπει να σκάψη βαθεά...»39 40. Έ ν α ν  ακύνα περίπου αργότερα, ο 
Ραγκαβής θα επαναλάβει, επί της ουσίας, τα προαναφερθέντα: « ...Έ χει 
μεταλλεία σιδήρου καί μαγνήτιδος παρά τήν επιφάνειαν τής γής, καί 
όσάκις βρέξη, ανακαλύπτονται* τά τής μαγνήτιδος εισίν άφθονώτατα, 
άλλά τό κάλλιστον είδος εύρίσκεται πολύ βαθύτερον τής επιφάνειας...»41. 
Πάντως, η αναφορά του υπό αξιοποίηση τεκμηρίου στον ορυκτό πλούτο της 
Σερίφου δεν είναι τυχαία, εφόσον, καθιός γνωρίζουμε, κατά την καποδι- 
στριακή εποχή σημεκύθηκε γενικό ενδιαφέρον επί του θέματος και διορ-

39. Joseph Ρ. de Tournefort, Voyage dun botaniste, εισαγ.-σημ. St. Yerasimos, τόμ. 1, Πα
ρίσι 1982, σ. 179* ΓΑΚ-ΑΝΚερκ., ο .π / Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π. (εδώ στο Παράρτημα, 
έγγρ. 5)* lies de la Grece, ό.π., σ. 472* Ιω. Νουχάκης, ό.π., ο. 814-815* Ηλ. Οικονομόπουλος, 
ό.π., σ. 343.

40. Δ. Φιλιππίδης -  Γρ. Κωνσταντάς, ό.π., σ. 236.
41. Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 149 και 49.
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γανώ θηκαν έρευνες σε διάφ ορα νησιά (στην Κύθνο, στη Σκόπελο και την 
Αλόννησο αλλά κα ι στη Σάμο)42. Ε ιδικώς ως προς τη Σέριφο, τα μεταλλεύ
ματα εμπεριέχονταν στις νοτιοδυτικές περιοχές του νησιού, όπου αργότε
ρα ιδρύθηκαν και τα ορυχεία43 44. Σε σχέση με το τελευταίο, από το 1861 άρ
χισε η συστηματική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου* και ιδιαιτέριος 
από το 1869, οπότε κατόπιν ειδικού βασιλικού διατάγματος παραχωρήθη- 
καν σημαντικές εκτάσεις στην Ελληνική Μεταλλευτική Ε ταιρεία  (S oc ie te  

M eta llu rg iq u e  H e lle n iq u e )u . Αργότερα, το 1873, ιδρύθηκε μία νέα εταιρεία, 
η «Σέριφος Α.Ε.», η οποία  από το 1880 δραστηριοποιήθηκε υπό την επω
νυμία «Σέριφος-Σπηλιάζεζα»* τη διεύθυνση της εταιρείας ανέλαβε, από το 
1886, ο γερμανός μεταλλειολόγος Αιμίλιος Γροψανν45. Το επόμενο έτος δη- 
μιουργήθηκε μία τρίτη εταιρεία, η «Βιάρ-Σγούτας-Ντυφούρ». Με βάση 
στοιχεία του 1916, η ετα ιρεία  «Σέριφος-Σπηλιάζεζα» απασχολούσε 800 πε
ρίπου μεταλλεργάτες* το 1921 αναφέρονται 20 υπάλληλοι και 650 εργάτες, 
εκ των οποίων οι 410 εργάζονταν «ύπογείως»4*. Επιπροσθέτους, η ετήσια 
παραγο:>γή σιδηρομεταλλεύματος από την εταιρεία, επίσης κατά τα στοι
χεία  του 1916, έφθανε στους 184.000 τόννους47. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
μεταλλευτική δραστηριότητα προκάλεσε μία σημαντική στροφή στην μέχρι 
τότε αγροκτηνοτροφική οικονομία της Σερίφου, οδηγώντας, παραλλήλως, 
στην εισροή εργατιον με προέλευση άλλα νησιά (Μ ύκονος, Πάρος, Κάρ
παθος, Εύβοια κ.ά.). Η αλλαγή αυτή συμπυκνώνεται, από την άποψη του 
εργατικού κινήματος, στην εξέγερση του 1916 και τη σύγκρουση το:>ν εργα
τών με τις δυνάμεις της χιυροφυλακής, γεγονότα που οδήγησαν τέσσερις 
εργάτες στον θάνατο και τριαντατέσσερις στον τραυματισμό, ενώ στο αντί

42. ΓΕΕ, έτος Ε ' (1830), αριΟ. 53, σ. 213-215* αντ., αριθ. 85, σ. 403-405* αντ., αριθ. 101, 
σ. 477-478* Μανόλης Βουρλκύτης, «Οικονομικές αντιλήψεις των Καρμανιόλο>ν», Απόπλους, 
τχ. 1, Σάμος άνοιξη 1990, σ. 85-90.

43. Τρ. Ευαγγελίόης, Η νήσος Σέριφος, σ. 11-13* ο ίδιος, Σέριφος, σ. 699* Γ. Βαρλάς, ό.π., 
σ. 25-26.

44. Τρ. Ευαγγελίδης, Η νήσος Σέριφος, σ. 13* Ν. Μπελαβίλας, ό.π., σ. 9.
45. Ν. Μπελαβίλας, ό.π., σ. 9· Χρ. Αγριαντώνη, «Προσεγγίσεις στο βιομηχανικό τοπίο 

των Κυκλάδων», Κυκλάδες. Ιστορία τον τοπίου και τοπικές ιστορίες, Αθήνα 1998, σ. 414* Νι
κόλαος Γ. Ιγγλέσης, Οδηγός της ΕΜάδος, έτος Γ ' (1910-1911), σ. 861* αντ., έτος Ε ' (1916), 
σ. 693, 695* αντ., έτος Η ' (1921), σ. 560.

46. Ν. Μπελαβίλας, ό.π., σ. 9* Χρ. Αγριαντιόνη, ό.π., σ. 414* Νικόλαος Γ. Ιγγλέσης, ό.π., 
έτος Ε ' (1916), σ. 693, 695* am., έτος Η ' (1921), σ. 560.

47. Ν. Γ. Ιγγλέσης,ό.π., έτος Η* (1921), σ. 560.
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παλο στρατόπεδο οι απώλειες έφθασαν τα τέσσερα και είκοσι περίπου 
άτομα αντιστοίχως48. Πάντως, τα μεταλλεία διέκοψαν τις εργασίες τους το 
1964, με προφανείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία49.

Σε αυτό το σημείο, έχοντας αποκομίσει μία συνολική εικόνα για την οι
κονομία της Σερίφου, μετατοπίζουμε το ενδιαφέρον μας σε ένα σχετικό ζή
τημα: στην επαγγελματική σύνθεση. Αρχίζουμε με τα δεδομένα του 183850.

Π ίν . 22. Ε π α γ γ έ λ μ α τ α  Σ ε ρ ίφ ο υ  (1 8 3 8 )

Επαγγέλματα Απόλυτες ’συχνότητες Σχετικές συχνότητες

Γεωργοί 200 0,47
Ποιμένες 108 0,25
Τεχνΐται 19 0,04
"Αλλοι βιομήχανοι 39 0,09
"Εμποροι μικροί 7 0,02
Ναυτικοί 21 0,05
'Υπάλληλοι πολιτικοί 12 0,03
'Υπάλληλοι στρατιωτικοί 10 0,02
Διδάσκαλοι 2 0,00
Πένητες άνίκ. νά έργάζωνται 3 0,01
'Ιερείς 8 0,02

Σύνολο 429 1,00

Το περιεχόμενο του πίνακα υπήρξε, εν πολλοίς, αναμενόμενο, ως απο
τέλεσμα, βέβαια, το^ν ήδη γνωστών παραμέτρου για  την οικονομία του νη
σιού: παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία (το 72%) αφορούσε σε

48. Ν. Μπελαβίλας, ό.π., σ. 10-11* Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία του ελληνικού εργατικού 
κινήματος, Αθήνα 41974, σ. 203-204* Πέτρος Λιβάνιος, «Μια αιματηρή απεργία το 1916 
στην Σέριφο», Α. Στίνας -  Α. Σουμάκης -  Π. Λιβάνιος, Σελίδες από την πρώιμη ιστορία του 
ε?Ληνικού λαϊκού κινήματος, Αθήνα 2002, σ. 89-96. Σημαντική πηγή ος προς τα συγκεκρι
μένα γεγονότα αποτελεί η αφήγηση του Κωνσταντίνου Σπέρα, γνωστού αναρχοσυνδικαλι- 
στή, προέδρου του Σιυματείου Μεταλλιυρύχων Σερίφου: Κ. Σπέρας, Η απεργία της Σερίφου 
ήτοι Αφήγησις των αιματηροί σκηνών της 21ης Αυγούστον 1916 εις τα μεταλ).ωρυχεία του 
Μεγάλου Αειβαόίου της Σερίφου, Εισαγ. - Σημεκύσεις Λεονάρδος Κόττης, έκδ. Βιβλιοπέλα- 
γος, Αθήνα 22001, κυρίως σ. 53-70. Αλλες σχετικές πηγές συγκεντριόνονται στον τόμο: Νί
κος Σκόνης, Η αιματηρή απεργία t o jv  μεταλλωρύχων της Σερίφου 21 Αυγούστου 1916, έκδ. 
Ομοσπονδίας Μεταλλιυρύχοτν Ελλάδας, Αθήνα 1990.

49. Ν. Μπελαβίλας, ό.π., σ. 10.
50.0  Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π. {εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 5).
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γεω ργούς και κτηνοτρόφους. Έ ν α  επίσης αξιομνημόνευτο, αν και κατά πο
λύ μικρότερο, μέγεθος αντιστοιχούσε στους «άλλους βιομηχάνους» (κατη
γορ ία  συγγενής των «τεχνιτών») με αναλογία 9%. Ό σ ον  αφορά στους ναυ
τικούς, αποτελούσαν μόλις το 5%, φυσικό επόμενο για  μία πρωτογενή οι
κονομία όπ οχ  αυτή της Σερίφου. Οι υπόλοιπες κατηγορίες περιέκλειαν 
ασήμαντες συχνότητες.

Μ ία άλλη εικόνα μας δίνει η απογραφή του 1861* διαφορετική μεν από 
την προηγούμενη, αν και ουδόλως αντίθετη51.

Πίν. 23. Ε παγγέ/.ματα  Σ ερίφου (1861)

Επαγγε'λματα Απόλυτες συχνότητες Σχετικές συχνότητες

ΚτηματΙαι 635 0.44
Γεωργοί 417 029
Έργάται 115 0.08
Ύπηρέται 56 0,04
Ύπηρέτριαι 124 0.09
Κληρικοί 11 0.01
Μικρέμποροι 22 0,02
Ναυτικοί τοΰ έμπορικοΰ 43 0,03
Δημόσιοι υπάλληλοι 5 0.00
Δημοτικοί υπάλληλοι 3 0.00
Διδάσκαλοι 4 0,00
Ιατροί 1 0.00
Μαίαι 2 0,00

Σύνολο 1.438 1.00

Κατ' αρχήν, είναι αδύνατον να  επ ιχειρηθεί οποιαδήποτε σύγκριση ανά
μεσα στα (απόλυτα τουλάχιστον) μεγέθη των δύο πινάκων. Εξάλλου, πρό
κειται γ ια  διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις, με ανάλογες διαφορές στα πε
ριεχόμενα μεγέθη, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για  τις ίδιες 
(βασικώς κατ' όνομα, καθώς φαίνεται) επαγγελματικές κατηγορίες. Προ- 
κειμένου να  γίνει αντιληπτή η αναντιστοιχία, αρκεί να σημειώσουμε o n  
στα δεδομένα  του 1838 (όπως και στον τελευταίο πίνακα) καταγράφεται η

51 .Στατιστική της Ελλάόος. Πλιφνομόζ τον έτους 1861, εν Αθήναις 1862, ανατύπ. Πο
λιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ και ΕΜΝΕ, προλεγόμενα - επιμ. ανατύπωσης Γιάν
νης Μπαφούνης, Αθήνα 1991, σ. 82-83.
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ύπαρξη δύο μαιών, αν και στην πρώτη πηγή το εν λόγω στοιχείο δεν περιέ- 
χεται στον πίνακα επαγγελματικής σύνθεσης αλλά στον «Γενικό Ιατροστα- 
τιστικό» πίνακα52 53. Προφανούς, στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη συ
χνότητα έχει συμπεριληφθεί σε κάποια από τις λοιπές επαγγελματικές κα
τηγορίες (επί παραδείγματι, στους «Τεχνίτες»). Π αρ’ όλα αυτά, διαπιστώ
νεται η ύπαρξη μερικής, έστω, σύγκλισης ανάμεσα στα δύο τεκμήρια, σε 
επίπεδο επιμέρους κατηγορίας. Έ τσ ι, από τον τελευταίο πίνακα προκύπτει 
ένα σημαντικό συνολικό ποσοστό, ίσο με 73%, ως άθροισμα των συχνοτή- 
τοον για  τις κατηγορίες «κτηματιαι» και «γεωργοί», μέγεθος το οποίο συ
μπίπτει περίπου με το 72% τουν γεωργών-ποιμένων του 1838. Επιπλέον, το 
8% των «εργατών» στα δεδομένα του 1861 οδηγεί στο 9% των «άλλων βιο- 
μηχάνων» του 1838. Πάντοκ, ιδιαίτερη εντύπιυση προξενεί η συχνότητα 
ενός ζεύγους κατηγοριών στα δεδομένα του 1861: «ύπηρέται» 4% και 
«ύπηρέτριαι» 9%, σύνολο 13%. Εδού, αποτυπώνεται σαφώς μία πραγματι
κότητα, στην οποία έχει ήδη γίνει αναφορά53. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, 
οι συχνότητες, και εδιύ, κινούνται σε μικρότερες έως αμελητέες κλίμακες. 
Ως σύνοψη πάντως, σε αμφότερες τις περιπτώσεις καταδεικνύεται με σα
φήνεια ο αγροκτηνοτροφικός χαρακτήρας της οικονομίας.

Επιστρέφοντας στο περιεχόμενο του υπό διερεύνηση τεκμηρίου, επικε
ντρώνουμε κατ’ αρχάς το ενδιαφέρον μας στα αναφερόμενα σχετικώς με 
την πληθυσμιακή και οικιστική πραγματικότητα του νησιού: «../Υ πάρχει έν 
τή νήσψ μία Κωμόπολις επί τίνος δυσβάτου λόφου κειμένη καί τρία χω- 
ρίδια άπό 15 έως 20 όσπήτια συνιστάμενα. Ό λ α  όμοΰ κωμόπολις καί 
χωρία παρέχουσι 470 οικογένειας ώς έγγιστα καί κατοίκους έγγύς,τών 
2.000...». Ως προς την ταυτότητα των οικισμούν αντλούμε ρητή απάντηση 
από ένα άλλο τεκμήριο, περίπου σύγχρονο, του 1830:

«Κατά τήν νήσον Σέριφον 
ή πόλις

<Κένταρχος 
Γαλανή 
ή Παναγία»54.

Εδιύ, θα πρέπει να σημειώσουμε πως ειδικούς η Π αναγία  αναφέρεται ως

52. Ο Ελλ.ηνικός Ταχυδρόμος; ό.π. (εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 5).
53. Βλ. ανοπ. υποσημ. 27-28.
54. Σπ. Λουκάτος, «Πολιτειογραφικά Κυκλάδίυν Νήσιυν», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλα

δικών Με?*ετών, τόμ. 13 (1985-1990), Αθήνα 1990, σ. 285.
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μικρός οικισμός από τον 18ο ήδη ακόνα, με διυδεκα οικίες το 179055. Για τη 
συνέχεια, υποστηρίζεται η πύκνωση του πληθυσμού της, εξαιτίας της εισ
ροής προσφύγω ν του 1821 («από τη νότιο Πελοπόννησο και από νησιά»), 
οι οποίοι, επίσης, αποτέλεσαν τον αρχικό πυρήνα της Γαλανής* την ίδια 
εποχή, κατά μία παράλληλη υπόθεση, σχηματίσθηκε και ο Κένταρχος (ή 
Κ α λ ίτ σ ο ς ), από κατοίκους της Χιύρας που μετακινήθηκαν προς την περιο
χή αυτή56. Εν τούτοις, ως προς το ζήτημα τοον προσφύγων δεν διατίθενται 
στοιχεία, ικανά να τεκμηρκύσουν την τελική εγκατάστασή τους στη Σέρι
φ ο57, αν και απαιτείται ίσιος περαιτέρω  έρευνα για  τις πληθυσμιακές μετα
κινήσεις της εποχής58 59. Πάντως, ο σχηματισμός των συγκεκριμένων οικι
σμών (Γαλανή-Κ ένταρχος) ενδέχεται να  σχετίζεται επίσης με τις ήδη υπάρ- 
χουσες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις στην ενδοχώρα του νησιού*, σε συ
νάρτηση με τη μετακίνηση τμήματος, έστω, του υπάρχοντος πληθυσμού 
προς τις εν λόγω θέσεις (με ή και χωρίς αλλαγή των τοπωνυμίων). Σε ό,τι 
αφορά  δε στο δημογραφικό κεφάλαιο του νησιού, ας προσθέσουμε, εδώ, 
κάποια  επιπλέον στοιχεία. Κατ’ αρχάς, με βάση τις απαντήσεις του Καπο- 
δίστρια προς τους τρεις εκπροσιόπους των μεγάλων Δυνάμεων, ο πληθυ
σμός της Σερίφου κατά το 1821 ανερχόταν στις 2.000 ψυχές60. Από μία εκ 
των υστέρων, όμως, εκτίμηση προκύπτουν μικρότερα μεγέθη: 400 νοικοκυ

55. Ευτ. Διάτα, ό.π., σ. 41.
. 56. Λουκία Βοτυλια-Χατζηνικολάου, «Οι οικισμοί της Σερίφου», Επτά Ημέρες, Σέρι

φος, εφημ. Η Καθημερινή, 27/8/2000, σ. 19* Παναγιώτης Χρυσολωράς, «Η Σέριφος στους 
Αιώνες», αυτ., σ. 5.

57. Βλ. κυρίως τη γνωστή μονογραφία του Απ. Βακαλόπουλου, Πρόσφυγες και προσφν- 
γικόν ζήτημα κατά την επανάστασιν του 1821. Ιστορική μελέτη, εν Θεσσαλονίκη 1939* συ
μπληρωματικούς έχουν διερευνηθεί και ανέκδοτα τεκμήρια της εποχής.

58. Εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 96-109 και στο κείμενο III, υποσημ. 126.
59. Ευτ. Διάτα, ό.π., σ. 40-41.
60. ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, Διοικ. Επ., φάκ. 95, Κατάλογος τών Τμημάτων των Νή

σων τοϋ Αιγαίου Πελάγους· Μιχ. Σχινάς, ΕπιστολαίΙ.Α. Καποόίστρια, Κυβερνήτου της Ελ
λάδος, τόμ. 4, Αθήνησιν 1843, σ. 345· Ανδρ. Μάμουκας, Τα κατά την Αναγέννησιν της Ελλά
δος, ήτοι Συλλογή των περί την Αναγεννωμ ένην Ελλ,άδα σνι παχθέντων Πολιτευμάτων, Νόμων 
και άλλων επισήμων Πράξεων, από του 1821 μέχρι τέλους 1832, τόμ. 11, Αθήνησιν 1852, σ. 
261· Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832. Αι ΕθνικαίΣυνελεύσεις, τόμ. 2, Δ ' εν 
Αργεί Εθνική Σννέλενσις, Αθήναι 1973, σ. 248* Γ. Κατσουλης, Οικονομική ιστορία της ελλη
νικής Επαναστάσεως, τόμ. A ' , Προεπαναστατικοί χρόνοι μέχρι του A ' εξωτερικού δανείου 
(1824), Αθήναι 1974, σ. 36* Γ. Κατσουλης -  Μ. Νικολινάκος -  Β. Φίλιας, Οικονομική ιστο
ρία της νεώτερης ΕλλΑόας. Από του 1453 μέχρι το 1830, τόμ. Α \  Αθήνα 1985, σ. 107· Μιχ.

Φ
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ριά και 1.600 ψυχές, επίσης για  το 182161. Αργότερα, το 1829, η γαλλική 
Επιστημονική Αποστολή θα κάνει λόγο για  800 μόλις ψυχές62. Κατόπιν των 
ανωτέρω, τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο υπό εξέταση τεκμήριο αποτε
λούν την πλέον αναλυτική και (κατά πάσα πιθανότητα) αξιόπιστη αναφο
ρά επί του θέματος. Ε ίναι σκόπιμο, ωστόσο, να στραφούμε, εν προκειμένω, 
σε κάποια μεταγενέστερα μεγέθη.

■Πίν. 24. Π λ η θ υ σ μ ό ς  Σ ε ρ ίφ ο υ  (1 8 3 2 -1 8 9 6 )

Έ τος Αριθ. ψυχών Άλλα στοιχεία - Παρατηρήσεις

1832* 1.340 Αριθ. νοικοκυριιυν: 460. Μέσο μέγεθος νοικοκυριών: 2,91 μέλη/

1834“ 1.932
νοικ.
Αριθ. νοικοκυριού': 441. Μέσο μέγεθος: 4,38 μέλη/νοικ.

1838Α5 2.039 Αριθ. νοικοκυραυν: 497 (4,10 μέλη/νοικ.). Σύνθεση κατά φύλο:

18426"

•C

2.499

ενήλικες, 487 άρρενες έναντι 483 θηλέων* παιδιά έως 18 ετόίν, 422 
αγόρια έναντι 467 κοριτσιών. Επιπλέον. 170 άγαμα άτομα 18-25 
ετοίν, ανεξαρτήτως φύλου [συν. 2.029 αντί 2.039]. Αριθ. δημοτών: 
1.925.
Αριθ. νοικοκυριών: 601. Μέσο μέγεθος: 4,16 μέλη/νοικ.

184447 2.464 Αναλυτικά στοιχεία, κατά οικισμό: Σέριφος 2.143, Κένταοχος 106,

1848** 2.554
Παναγία 126 και TaJ.avij 89.

Χουλιαράκης, Γεα/γραφική, Διοικητική και Πληθνσμιακή εξέλιξις της Ε)Χάδος 1821-1971, 
τόμ. Α ',  μέρος Γ , Αθήναι 1973, σ. 32.

61. Renseignements statistiques sur la Grece, Le Moniteur grec, 4 mars 1856 [ΓΑΚ, Συλ
λογή Βλαχογιάννη, Δ62]* K. Κόμης, Ιστορική δημογραφία του νεοε?Ληνικού χώρου. Πηγές 
(19ος αιώνας), Ιωάννινα 2002, σ. 95.

62. Μιχ. Χουλιαράκης, ό.τι., σ. 45* Χρ. Λοΰκος, Η αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη ίω. 
Καποδίστρια 1828-1831, Αθήνα 1988, σ. 404.

63. Renseignements statistiques* Κ. Κόμης, ό.π.
64. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθ. 4, 26/2/1835, Δ ιαίρεσις κατά δήμους τον Νομού 

των Κυκλάδων· Ελ. Γ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ε)λάδος 1833-1912. 
Σχηματισμός - Σύσταση - Εξέλιξη - Πληθυσμός - Εμβλήματα, Αθήνα 1994, σ. 457.

65. Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π. (εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 5).
66. Renseignements statistiques· Κ. Κόμης, ό.π.
67. Πίναξ Χωρογραφικός της Ελλάδος Περιέχων τα Ονόματα, τας Αποστάσεις και τον 

Πληθυσμόν των Δήμων, Πόλεων, Κωμοπόλεων και Χωρίων υπό Ι.Δ. Σταματάκη, εν Αθήναις 
1846, σ. 87* I. Δε-Κιγάλλας, ό.π., σ. 174.

68. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., τόμ. Α ',  μέρος I I ' , Αθήναι 1974, σ. 8* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 
457· Λ. Μπίστης, «Ο πληθυσμός των Κυκλάδων. Δημογραφική κίνησις μιας εκατονταετίας 
1861-1961», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Με?>ετών, τόμ. 6 (1967), σ. 48* Εφημερίς της
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1849Μ 2.606
185070 2.630
185Γ 2.610
18527: 2.562 Αναλυτικά στοιχεία, κατά οικισμό: Σέριφος 572 νοικοκυριά και 

2.292 ψυχές, Κ ένταρχος 21 και 85, Π αναγία  24 και 103, Γαλανή 19 
και 74, σύνολο 636 και 2.554 (αντί 2.562* η διαφορά αφορά ίσως 
και στους καλογήρους της μονής Ταξιαρχιύν). Μέσο μέγεθος: 
4,01 μέλη/νοικ. Με βάση τον πίνακα των ΓΑΚ (Οθ. Αρχ., Υπ. 
Εσιοτ., φάκ. 266), το συγκεκριμένο μέγεθος περιλαμβάνεται 
στους «στατιστικούς πίνακας». Στο ίδιο τεκμήριο όμιυς περιλαμ
βάνεται και άλλο μέγεθος: «Πληθυσμός κατά την υπό τών έπι- 
τροπών γενομένην καταγραφήν 2.567». Επιπλέον, υπολογίζεται 
και η «αύξησις» (διαφορά) ανάμεσα στα δυο μεγέθη: 5 ψυχές.

1853" 2.646 Αριθ. νοικοκυριών: 610. Μέσο μέγεθος: 4,34 μέλη/νοικ.
1854" 2.686
18557? 2.724
1856*' 2.703 Εκ των οποίων 2.359 στην πρωτεύουσα.
186Γ 2.699 Αναλυτικά στοιχεία: Σ έριφος 2.318, Κ ένταρχος 110. Π αναγία  158,

Κυβερνήσει·);, αριθ. 22, 5/8/1850, Π ίναξ τοϋ  πληθυσμού τον Κ ράτους τω ν έτώ ν 1848 καί 
1849, σννταχθείς διά μ έν  τό 1848 έτος έπ ί τή βάσει τω ν ύποβληθέντων παρά τω ν Νο
μαρχώ ν άπογραφικώ ν πινάκω ν, διά  δέ τό 1849 έπί τη βάσει τον πληθυσμού τοϋ 1848 και 
τη προσθαφαιρέσει τω ν κατά τό  1849 λαβουσώ ν χώ ραν γεννήσεων καί άποβιώσεων.

69. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 8* Ελ. Γ. Σκιαδάς. ό.π., σ. 457* Εφημερίς της Κνβερνήσεως, 
ό .π .' ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, Δ62, (έντυπος) Π ίναξ τοϋ πληθυσμού τοϋ Κ ράτους τοϋ  
έτους 1850. σνχπαχθείς έπ ί τη βάσει τοϋ, δ ιά  τοϋ  ύ π ' άριθ. 22 φ ύλλου τής έφημερίόος 
τής Κ νβερνήσεω ς τοϋ έτους 1850 δημοσιενθέντος πληθυσμού τοϋ 1849, καί τή προσθα
φαιρήσει τω ν κατά  τό 1850. λαβουσώ ν χώ ραν γεννήσεω ν καί άποβιώσεων.

70. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 8* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 457* ΓΑΚ, ό.π.
71. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 8* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 457.
72. Μ. Χουλιαράκης. ό.π., σ. 17* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 457* Ιάκ. Ραγκαβής. ό.π., σ. 252 

και 152* ΓΑΚ, Οθωνικό Αρχείο, Υπ. Εσοπ., φάκ. 266, Σ υγκριτικός π ίνα ξ τοϋ πληθυσμού  
τώ ν δήμω ν κατά την στα τισ τικήν άπογραφήν τώ ν κατοίκω ν καί κατά τάς συνεπείς τής 
ύ π ’ άριθ. 64 έγκυκλίου τοϋ  1851 γενομένας καταγραφάς Κ Κόμης, ό π .. σ. 81.

73. Μ. Χουλιαράκης. ό.π., σ. 17* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό .π , σ. 457* Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 48* 
Renseignemenis statistiques* Κ. Κόμης, ό.π., σ. 95.

74. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 17* Ελ. Γ. Σκιαδάς. ό.π., σ. 457.
75. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 17* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό .π , σ. 457* Εφημερίς της Κνβερνήσε

ως, αριθ. 53, 22/11/1858, Π ίναξ τοϋ  πληθυσμού τοϋ Κ ράτους τό έτος 1856.
76. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 26* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό .π , σ. 457* Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 48* 

Ε φημερίς της Κνβερνήσεως, ό.π. * Σ τα τιστική  της Ελλάδος, ό.π., σ. 23.
77. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 35* Ελ. Γ. Σκιαδάς,ό .π , σ. 457* Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 48*Στα- 

τιστική  της Ελλάδος, ό .π ., σ. 15,31* Π ίναξ Χ ω ρογραφικός της Ελλάδος Περιέχων τα Ο νομα·

c

*
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18707* 2.180

Γα)>ανή 100 και Μονή Ταξιαρχών 13. Σύνθεση κατά φύλο: 1.427 
άρρενες και 1.272 θήλεις. Από το σύνολο των κατοίκιυν μόλις 4 
ετεροδημότες.
Εκ των οποίων 1.837 στην προπεύουσα. Αριθ. δημοτιυν: 2.341.

18797ν 2.943 Αναλυτικά στοιχεία: Σερίφης 2.463, Κένταρχος ή Καλίτση 181,

1889” 2.731

Παναγία 187, Γαλανή 132, Μονή Ταξιαρχών 13 και Ναυτικοί αλι
είας και ακτοπλοΐας 27, σύνολο 3.003 αντί 2.943* προφανούς, κά
ποιο σφάλμα υπάρχει στα επιμέρους μεγε'θη. Σύνθεση κατά φύλο: 
1.588 άρρενες και 1.355 θήλεις, σύνολο 2.943.
Αναλυτικά στοιχεία: Σέριφος 2.306, Κένταρχος 94, Παναγία 214,

1896*' 3.851

Γαλανή 107 και Μονή Ταξιαρχών 10. Σύνθεση κατά φύλο: 1.517 
άρρενες και 1.214 θήλεις, σύνολο 2.731.
Αναλυτικά στοιχεία (συγκαταλέγονται κάποια σχόλια του Νου-
χάκη): Σέριφος 2.442, Σέριφος λιμήν 10, Κένταρχος 129, Παναγία 
265, Γαλανή \24,Αειβάδι 213, Μέγα Αειβάδι «Κατοικοΰσιν έργα- 
τικοί μεταλλείου» 367, Κουτα?Λ «Κατοικοΰσιν ot έργάται μεταλ
λείου» 208, Πύργος 27, Μονή Ταξιαρχών 11, Γάμος 42, Νενίτης 5, 
Όχθη 4 και Τσιλεπάκι 4. Σύνθεση κατά φύλο: 2.204 άρρενες και 
1.647 θήλεις.

Προκειμένου να οδηγηθούμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα είναι ίσως 
αναγκαίο να μην λάβουμε σοβαρά υπόψη το μέγεθος του 1832, ως προϊόν 
μεταγενέστερης απλής εκτίμησης του πληθυσμού. Κατόπιν αυτού, δ ιαπ ι
στώνεται ότι κατά το διάστημα 1834-1870 σημεκυθηκε μεν πληθυσμιακή 
αύξηση, αλλά με άξιους μνείας αργούς ρυθμούς (κατά 12,8%, με ετήσιο

τα, τας Αποστάσεις και τον Πληθυσμόν to jv  Δήμων, Πόλεων, Κωμοπόλεων και Χωρίων υπό 
Ι.Δ. Σταματάκη, εν Αθήναις 1863, σ. 96* Α. Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι πε
ρί Εϊΐάδος, εν Αθήναις 1869, ανατύπ. Καραβίας 1980, σ. 30.

78. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 46* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 457* Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 48* 
Θεμ. Ιωαννίδης,Στατιστική του συνοικισμού και της ταχυδρομικής γραμμής της Ελλάδος, εν 
Πάτραις 1871, α  101.

79. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 86* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 457* Α. Μπίστης, ό.π., ο. 48* 
Μ.Β. Girard, La Grece en 1883, Παρίσι 1884, σ. 38.

80. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 152* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 457* Ιω. Νουχάκης, Νέος χω- 
ρογραφικός πίναξ συνταχθείς και εκδοθείς εγκρίσει του Υπουργείου των Στρατιωτικών, εν 
Αθήναις 1890, σ. 246-247* Υπουργείον Εσωτερικοϊν - Διεΰθυνσις Δημοσίας Οικονομίας και 
Στατιστικής, Στατιστική της ΕΜΛδος, Πληθυσμός. Απογραφή της 15-16 Απριλίου 1889, Μέ
ρος Δεύτερον, Πίνακες Α ', εν Αθήναις 1890, σ. 105-106.

81. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 221* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 457* Α. Μπίστης, ό.π., σ. 48* 
Ιω. Νουχάκης, Ελληνική Χωρογραφία, σ. 815* Γ. Γιαγκάκης, Δημυγραφικά Κυκλάδων 1821- 
1971, Αθήναι 1978, Πίν. 12* Τρ. Ευαγγελίδης, Η νήσος Σέριφος, σ. 83.

1

L.
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ρυθμό 3,36%ο)82. Συνεπούς, ας θεω ρηθεί βέβαιη η πληθυσμιακή εκροή στο 
διάστημα αυτό* σχετικούς, το επώνυμο Σ ε ρ ίφ ιο ς  που εντοπίζουμε στο μη
τρυιό αρρένων Κιμούλου, σε τέσσερις περιπτώσεις, συνδέεται πιθανώς με 
το συγκεκριμένο μεταναστευτικό ρεύμα83. Πάντως, ο ρυθμός αύξησης εντά- 
θηκε θεαματικούς μετά το 1870, δεδομένου ότι έως το 1896 ο πληθυσμός αυ
ξήθηκε κατά 76,65% (και 22,13%ο ετησίοχ)84. Προφανούς, πρόκειται για  
παρεπόμενο της μεταλλευτικής δραστηριότητας, κάτι το οποίο συνεχίσθη- 
κε, βεβαίους, και στον επόμενο α ιώ να85. Έ τσ ι, είναι μάλλον συναφή με το 
θέμα ορισμένα νέα  πατριδιονυμικά ονόματα (Ρ οδ ίτη ς , Α ν α φ ιώ τ η ς  Π ελ ο -  

ττοννή σ ιος  κ.ά.), τα οποία ανιχνεύονται στο μητρούο αρρένων Σερίφου, ενού 
κάποια  άλλα ονόματα (Χ ιώ τη ς, Κ α ν δ ιώ τ η ς , Χ α ν ιώ τ η ς  κ.ά.) παραπέμπουν 
σε παλαιότερες εγκαταστάσεις86.

Μ ία άλλη σημαντική μεταβολή αφορά  στην κατανομή του πληθυσμού 
στον χούρο: ενώ το 1844 η πρωτεύουσα του νησιού περιέκλειε το 87% του 
συνόλου, εν συνεχεία η αναλογία  μειούθηκε, φθάνοντας στο 63% το 1896. 
Π ρόκειται, και πάλι, για  τα αποτελέσματα της μεταλλευτικής ανάπτυξης, 
δεδομένου ότι οι επήλυδες μεταλλεργάτες, καθώς αποτυπώνεται και στον 
πίνακα, εγκαταστάθηκαν πλησίον του τόπου εργασίας.

Εστιάζοντας, τώρα, το ενδιαφέρον μας στα επιμέρους δημογραφικά χα 
ρακτηριστικά, σημειώνουμε κατ’ αρχάς τη σύγκλιση του εύρους των νοικο- 
κυριούν προς τον αριθμό 4 (στοιχεία 1834, 1838,1842,1852 και 1853)* εξάλ
λου, αυτό ισχύει κατά κανόνα στον ελληνικό πληθυσμό87. Επιπροσθέτους, σε 
ό,τι αφορά στη σύνθεση του πληθυσμού κατά φύλο, δεσπόζουν αριθμητι
κούς οι άρρενες, με μερική εξαίρεση τον παιδικό πληθυσμό του 1838. Π αρ’ 
όλα αυτά, ειδικούς στον νησιωτικό χώ ρο ανιχνεύονται επίσης αντίστροφα 
παραδείγματα88.

82. Για τον ετήσιο δείκτη: εδώ στο κείμενο VI, υποσημ. 48. Σε σχέση με τα προβλήματα 
αξιοπιστίας των «πογραφικών δεδομένων του 19ου αιιόνα, εν γένει: Κ. Κόμης, Ιστορική δη
μογραφία, σ. 28 κ.ε.

83. ΚΚ, Μητρώον 'Αρρένων τής Κοινότητος Κιμώλου τοϋ Νομού Κυκλάδων περί- 
λαμβάνον τούς γεννηθέντας κατά τά έτη 1864-J934.

84. Βλ. ανωτ. υποσημ. 82.
85. Ν. Μπελαβίλας, ό.π., σ. 10. Πβ. ανωτ. υποσημ. 48.
86. ΔΣ, Μητρώον Αρρένων της Κοινότητος Σερίφου ’Επαρχίας Κέας περιλαμβάνον 

τούς γεννηθέντας άπό τοϋ έτους 1829 μέχρι καί τοϋ 1934.
87. Εόώ στο κείμενο VI, υποσημ. 49.
88.Λυτ., υποσημ. 50.
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Επιστρέφουμε στο βασικό τεκμήριο, επικεντρώνοντας, εν προύτοις, τη 
διερεύνηση στα αναφερόμενα σε σχέση με τις φορολογικές υποχρεώσεις 
των Σεριφίων. Στη διάρκεια  της οθωμανικής περιόδου, επισημαίνεται, το 
καταβαλλόμενο ποσό έφθανε ετησίως έως 10.000 γρόσια. Η  επιδικαζομέ- 
νη επιβάρυνση, ωστόσο, αφορούσε μόλις σε 3.500 γρόσια (το 35%)* «...τά 
δέ περιπλέον έπρόσθεσεν από χρόνου εις χρόνον ή άπληστία των σατρα
πών τού οθωμανικού στόλου καί των διερμηνέων των, ένεκα υπηρετών 
καί ύδροφορίας τών πλοίων, ένεκα προβάτων καί ένεκα προσφοράς τών 
υπαλλήλων υπουργών...». Εκτός τούτων, καθώς σημειώνεται, οι Σεριφιώ- 
τες κατέβαλαν γύρω στις 7.000-8.000 γρόσια κατ’ έτος, έναντι τοιν οφειλο- 
μένων τόκων [«...εις έκπλήρωσιν τών χρονικών δ(ια)φ(ορ)ών...»]. Επιπλέ
ον, προστίθεται, στο διάστημα 1821-1828, εξαιτίας των πολεμικών γεγονό
των, οι οφειλές (φόρος και τόκοι) πολλαπλασιάσθηκαν, φθάνοντας στο πο
σό τιυν 200.000 γροσίων. Πάντως, όσον αφορά στα προαναφερθέντα μεγέ
θη, ο συντάκτης του τεκμηρίου δηλούνει σαφούς την έλλειψη σχετικών λογα- 
ριασμούν, ώστε «...ή νήσος [...] ούτε γνωρίζει εντελώς τό ποσόν τού χρέ
ους της καί τούς δανειστάς της...». Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στη φ ο
ρολογική επιβάρυνση, στο χρονικό πλαίσιο της Ελληνικής Πολιτείας: 
«...εγγύς τών 50.000 γρο(σίων) βάρος υπέρογκον...», μέγεθος σαφώς υψη
λότερο του ισχύοντος κατά την παρελθούσα οθωμανική περίοδο89.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στρατηγική των Σεριφιωτών, με 
στόχο την εξοικονόμηση χρήματος, προς εξόφληση του οφειλομένου φ ό
ρου και παραλλήλως προς επιβίωση. Σε ό,τι αφορά στην οθωμανική π ε
ρίοδο, γίνεται λόγος για τη μετανάστευση κατοίκων, γυναικών και ανδρών, 
οι οποίοι απασχολούμενοι (υς οικιακοί βοηθοί εξασφάλιζαν, ταυτοχρόνως, 
και την αναγκαία εισροή εισοδημάτων στο νησί90. Για την περίοδο μετά το 
1821, λόγω της συγκυριακής αδυναμίας μετακίνησης, αναγκάζονταν να π ε
ριορίσουν τα έξοδα διατροφής, τρεφόμενοι εναλλακτικούς με όσπρια και 
ψωμί* ενίοτε δε, επισημαίνεται στο τεκμήριο, κατέφευγαν αποκλειστικούς 
στα «χόρτα τής γαίας». Η πρακτική αυτή, βεβαίους, δεν προξενεί εντύποι- 
ση, εφόσον κάτι ανάλογο, δηλαδή η εξοικονόμηση (προς εξαγωγήν) σιτη- 
ρούν υψηλής ποιότητας έναντι διατροφής με υποδεέστερα προϊόντα (κρι
θάρι, σμιγάδι κ.ά.), αποτελούσε περίπου τον κανόνα στις αγροτικές κοινω

89. Πβ. Κώστας Βεργόπουλος, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα. / /  κοινωνική ενσωμά 
τωση της γεωργίας, Αθήνα 21975, σ. 107-108.

90. Για τη μετανάστευση αυτού του τύπου, ειδικούς των γυναικούν βλ.ανωτ. υποσημ. 27.
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νίες του παρελθόντος’1. Πάντως, στον οθωμανικό χοίρο, εν γένει, η συγκέ- 
ντρωση του ποσού που αντιστοιχούσε στη φορολογική επιβάρυνση επιτυγ- 
χάνετο κυρίως μέσω της αγοράς: δηλαδή μέσω της εμπορευματοποίησης 
μέρους της παραγιυγής’2 ή κα ι της ποίλησης ακινήτων’3. Πρόκειται για  πρα
κτικές, εξυπακούεται, άμεσα συνδεδεμένες με την έλλειψη χρήματος, με 
προϋπόθεση, βέβαια, την ύπαρξη αγαθοίν προς εμπορευματοποίηση. Σε 
άλλο επίπεδο, η κοινότητα, ο ορισμένος διαμεσολαβητής ανάμεσα στους 
φορολογουμένους και την οθωμανική εξουσία, περίπου κατά κανόνα, προ- 
σέφευγε στον δανεισμό, εξασφαλίζοντας έτσι το αναγκαίο συμπλήρωμα’4. 
Η  πρακτική αυτή οδηγούσε την κοινότητα σε ένα καθεστώς καταχρέωσης 
(εσωτερικής-εξιοτερικής ή συνδυασμού αυτών), ιδιαιτέρως ευανάγνωστο 
σε αρνητικές συγκυρίες (οικονομικού ή γενικού τύπου), όπως στις παρα
μονές, στη διάρκεια  και στα προίτα χρόνια μετά την Επανάσταση’5.

Στο τεκμήριο, παρά την αναφορά στους «δανειστάς» του κοινού της Σ ε
ρίφου, δεν εμπεριέχονται πρόσθετες πληροφορίες επ ί του θέματος. Εν τού- 
τοις, από άλλα στοιχεία προκύπτει πως η μονή Ταξιαρχών, στην οποία θα 
γίνει εκτενής αναφ ορά κατωτέρω, δανειοδοτούσε τόσο το κοινό όσο και 
ιδιώτες (Σεριφιώτες αλλά και άλλους), προς εκπλήρωση των φορολογικών 
υποχρεώσεων ή κάλυψη άλλων αναγκών91 92 93 94 95 96. Επίσης, Σεριφιώτες εγκαταστη

91. Ενδεικτικοί;: Histoire Economique et Socialede la Grande Bretagne, τόμ. 1, M. Postan 
- Ch. Hill, Des origines an Xl'IIIe siecle, Παρίσι 1977, σ. 114* F. Braudel, Υλικός Πολιτισμός, 
Οικονομία και Καπιταλισμός (15υς·18ος αιώνας), τόμ. 1, Οι δομές της καθημερινής ζωής: το 
δυνατό και το αδύνατο, μετ. Αικ, Ασδραχά, Αθήνα 1995, σ. 105*146.

92. Σπ. Ασδραχάς, Ελληνική κοινωνία και οικονομία ιη ' και ιθ ' at., Αθήνα 1988. σ. 79-
80.

93. Ελευθερία Ζεη, «Το ακίνητο και το χρέος στην Πάρο, 18ος-19ος αι.: ανάμεσα στο 
κοινό και το ιδιωτικό». Τα Ιστορικά, τόμ. 13, τχ. 24-25, Ιουν.-Δεκ. 1996, σ. 70-71.

94. Σπ. Ασδραχάς, «Νησιωτικές κοινότητες: οι φορολογικέ'; λειτουργίες». Τα Ιστορικά. 
τόμ. 5. τχ. 9, Δεκ. 1988, σ. 233, 238* Παντ. Κ. Ραπτάρχης, Ιστορία της οικονομικής ζωής της 
Ελλάδος, τόμ. A ’, Από της Ελληνικής Επαναστάσεως μέχρι της εκθρονίσεως τον ΌΘωνος 
(1821-1862), Αθήναι 1934, σ. 47.

95. Σπ. Ασδραχάς, ό.π., σ. 238* ο ίδιος, Ελληνική κοινωνία και οικονομία, σ. 80· Sevasti 
Lazari. Economies et societis des lies de la mcr Egee pendant Toccupation ottomane. Le cas de 
Mykonos, διδ. διατριβή στο Πανεπ. Paris-I, Παρίσι 1990, σ. 224-229* η ίδια, «Συμβολή στην 
οικονομική ιστορία της Μύκονού. Εξέλιξη και κατανομή των φόρων, τέλη Που αρχές 19ου 
αι.», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. 14 (1991-1993), Πρακτικά A ' Κνκλα- 
δολογικον Συνεδρίου, Ανδρος 5·9Σεπτ. 1991, Μέρος Α ',  Αθήνα 1993, σ. 144-145.

96. Ευτ. Λιάτα, ό.π., σ. 65-69, 71-72. Για ανάλογη δραστηριότητα άλλων μονών, ενδει-
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μένοι στην Κωνσταντινούπολη αλλά και άλλοι ιδιόπες, κάτοικοι του νησι
ού ή προερχόμενοι από γειτονικές περιοχές, συνέβαλαν στην εξόφληση 
του οφειλομένου φόρου, δανειοδοτσίντας την κοινότητα. Το επιτόκιο, κατά 
τον 18ο και τις αρχές του 19ου αιώνα, κυμαινόταν μεταξύ 8% και 10%97, αν 
και σε δανειοληψία του έτους 1818 συμφωνήθηκε το 12%". Καθοκ, όμως, 
επισημαίνεται και στο συγκεκριμένο τεκμήριο, δεν διατίθενται λεπτομε
ρείς καταγραφές γ ια  τις φορολογικές υποχρεώσεις και δανειοληψίες του 
κοινού της Σερίφου. Αντιθέτους, για  ένα άλλο Κυκλαδονήσι, για  τη Μ ύκο
νο, είναι γνωστά λεπτομερή στοιχεία. Εδό3, τεκμηριώνεται το καθεστοκ κα- 
ταχρέωσης, στο οποίο είχε οδηγηθεί το κοινό του συγκεκριμένου νησιού. 
Ειδικότερα, από πηγή του 1817 προκύπτει η κατανομή τιυν οφείλουν, ως 
εξής: το 22,74% του συνόλου σε πιστωτές της Κωνσταντινούπολης, το 
22,30% σε πιστοπές προερχομένους από άλλες νησιωτικές, κυρίως, περ ιο 
χές και το υπόλοιπο 54,96% σε κατοίκους του νησιού. Κοντολογίς, οι οφ ει
λές διαμοιράζονταν ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον 
της Μύκονού".

Έ χοντας ήδη πραγματοποιήσει μία παράκαμψη, κρίνεται σκόπιμο, στο 
σημείο αυτό, να προχωρήσουμε σε έξι σχετικά κατάστιχα, αφορόντα σε 
ισάριθμα Κυκλαδονήσια: Σ ίφ ν ο ς , Σ ίκ ιν ο ς , Ν ά ξ ο ς , Α μ ο ρ γ ό ς , Ί ο ς  και Φ ο λ έ 

γα ν δ ρ ο ς . Πάντοκ, εξυπακούεται ποκ το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι 
αδύνατον να συμπεριλάβει άπαντα τα παρεχόμενα στοιχεία, όντας εξειδι- 
κευμένο σε παραμέτρους συναφείς με τα προλεχθέντα. Παρατίθενται, λοι
πόν, τα δεδομένα κατά νησί:

α )  Σ ίφ νος"*'. Στο τεκμήριο αναγράφονται οφειλόμενα δάνεια, τα  οποία 
πραγματοποίησε η κοινότητα στο διάστημα 1802-1829, αν και γ ια  επτά 
πράξεις «άγνοειται ή εποχή» ενώ, επιπροσθέτως, μία δανειοληψία χρονο-

κτικιός: Φωκίων Π. Κστζαγεοίργης, Η αθωνική μονή αγίου Παύλου κατά την οθωμανική π ε
ρίοδο, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 200· Χάρης Κουτελάκης, Αγιος Παντελεήμονας Τήλου. Ένα  
μοναστήρι - μνημείο για τη νίκη των χριστιανών στην πολιορκία της Ρόδου το 1480. Ιστορική 
και αρχιτεκτονική διερεύνηση, Τήλος 1995, σ. 39-51, 157.

97. Ευτ. Λιάτα, ό.π., σ. 123-124.
98. Σίμος Συμεωνίδης -  Γ. Θεοδοίρου, «Κατάλογος λυτιυν εγγράφουν της ιδιωτικής συλ

λογής Γ. Γαϊτάνου», Σιφνιακά, τόμ. 2 (1992), σ. 11.
99. S. Lazari, Economies, σ. 227-228· η ίδια, Συμβολή, σ. 146-147.
100. ΓΑΚ, Γενική Γραμματεία, φάκ. 238Β, φ. 244Γ -252Γ [Καταγραφή των χρεών, εΙς & 

έπί τής ’Οθωμανικής έξονσίας ύπέπεσεν ή Κοινότης τής Νήσου Σίφνου, έν Σίφνω τή 28 
Ιανουάριου 1830].

L
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λογείται στο 1785. Το σύνολο τχυν οφείλουν ανέρχεται σε 157.561,86 γρό
σια' 137.378,75 (το 87,19%) έως τις παραμονές της Επανάστασης και το 
υπόλοιπο 20.183,11 (το 12,81%) κατά το διάστημα 1821-1829, Γενικούς, το 
επιτόκιο κυμαίνεται μεταξύ 10% και 12%, αλλά σε έξι περιπτιόσεις σύνα
ψης δανείου από μονές ισούται μόλις με 8%. Ακόμη, σε μία περίπτιοση εί
ναι ίσο με 15% και σε άλλη με 20%. Οι οφειλές κατανέμονται ως εξής: 
15.691 γρόσια (το 9,96% του συνόλου) σε πιστωτές της Κωνσταντινούπο
λης, 6.000 γρόσια  (το 3,81%) σε πιστωτές του Α ρχιπελάγους (Χίος-Μήλος) 
και 135.870,86 γρόσια (το 86,23%) σε ιδιιότες και ιδρύματα του νησιού. Σε 
ό,τι αφορά ειδικούς στα ιδρύματα, πρόκειται για  δανειοληψίες ύψους 
10.760 γροσίων (το 7,92% του συνόλου από το νησί) από διάφορες μονές 
και 4.000 γροσίων (το 2,94% αντιστοίχους) από το «Κοινόν Έ λ. ΣχολεΙον 
Σίφνου».

β )  Σ ί κ ι ν ο ς ,m. Ο φειλές από δάνεια  κατά το διάοπημα 1731-1821. Σύνολο 
οφειλομένων: 17.336 γρόσια. Σε δούδεκα περιπτούσεις, με αντίστοιχο ποσό 
6.422 γρόσια (το 37,04% του συνόλου), αναφέρεται ρητούς πους η δανειο- 
ληψία αποσκοπούσε στην εξόφληση του φόρου. Ακόμη, σε τρεις περιπτού- 
σεις πρόκειται για  ανανέοοση παλαιοτέρου χρέους (3.629 γρόσια, το 
20,93%). Τέλος, σε επτά άλλες περιπτώσεις η δανειοληψία αποσκοπούσε 
στην εξόφληση παλαιοτέρου χρέους προς τρίτο πρόσοοπο (4.942 γρόσια, 
28,51%). Ως προς την τελευταία υποκατηγορία, παρατίθεται ένα χαρακτη
ριστικό δείγμα: «1818 άπριλ ίου 1. έδανείσθη ή κοινότης δΓ όμολόγου 
παρά του Νικολάου Ντεκαβάλε Πολυκάνδριου τά όποια ήτον διά πα
λαιόν χρέος όπου έχρεωστούσεν ή κοινότης προς τον Φιλόθεον Ά νδριώ - 
την, 500 γρόσια». Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις έχουν εξοφληθεί οι τό
κοι έως και το έτος 1820. Σημειωτέον ότι δεσπόζει το επιτόκιο 10%, αν και 
εντοπίζονται επίσης ολιγάριθμες αποκλίσεις. Ειδικιύς στην περίπτωση μίας 
δανειοληψίας από τη μονή Χρυσοπηγής (Ζωοδόχου Πηγής) του νησιού, το 
επιτόκιο ανέρχεται μόλις σε 8%. Αντιθέτως, το υψηλότερο επιτόκιο, ίσο με 
24%, ανιχνεύεται σε δάνειο από ιδιώτη. Κατά τα άλλα, οι οφειλές κατανέ- 
μονται ως ακολούθως: 8.092 γρόσια (το 46,68%) σε πιστωτές προερχομέ- 101

101. Αντ., φ. 253Γ-256Γ [Κατάλογος των παλαιών χρεών τής Κοινότητος τής Νήσου 
ταύτης, έν Σιχίνψ τή 15 Άπριλλίον 1830]. Σχετικιύς με τη μονή Χρυσοπηγής (Ζωοδόχου 
Πηγής): αρχιμ. Δωρόθεος Πολυκανδριώτης, Το μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσοπηγής 
στη Σίκινο, Αθήνα 1998.



ΣΕΡΙΦΟΣ 395

νους από διάφορα νησιά του Αρχιπελάγους* το υπόλοιπο 9.244 (53,32%) 
σε ιδιοπες της Σίκινου και στη μονή Χρυσοπηγής (τα 1.484 γρόσια). Εδώ, 
αξίζει να προστεθούν ορισμένα στοιχεία, προερχόμενα από τα υπόλοιπα 
κατάστιχα, αναφερόμενα σε ορισμένους εκ των πιστωτών της πρώτης κα
τηγορίας:
— Περάκης Βαροΰχας, από Φολέγανδρο, δανειστής της κοινότητας Σ ίκι

νου, με το ποσό των 400 γροσίων και της Φολεγάνδρου, με το ποσό των 
88 φοινίκιυν (χ 2,5 =  220 γρόσ ια)102 103 104.

— Γεώργιος Γρυππάρης, από Σίφνο, δανειστής της κοινότητας Σίκινου 
(500 γρόσια), της Σίφνου (με το αυτό ποσό) και της Αμοργού (600 γρό
σια).

— Κωνσταντάκης Μάτζας, από Φολέγανδρο, δανειστής της κοινότητας 
Σίκινου (500 γρόσια) και της Φολεγάνδρου (680 φοίνικες, δηλαδή 1.700 
γρόσια) και τέλος,

— Χατζή Ιω άννης Κορτέσης, από "Ιο, δανειστής της κοινότητας Σίκινου 
(300 γρ.) και της "Ιου (6.435 γρ.).

γ )  Ν ά ξ ο ζ ]()\  Ο ι αναγραφές καλύπτουν το διάστημα 1784-1829. Εδο5, δεν 
αναφέρεται το επιτόκιο κατά περίπτο^ση* απλούς, σημειιονεται πως οφείλο
νται οι τόκοι για  το διάστημα 1821-1829. Το σύνολο τ<υν οφείλουν ανέρχε
ται στο ποσό των 118.958,20 γροσίων, 111.023,20 στο Μ πούργο (Κ ά σ τ ρ ο )  

και 7.935 στο Νεοχώρι. Άπαντες οι πιστωτές προέρχονται από τη Νάξο: 
109.281,20 γρόσια (το 91,87% του συνόλου) οφείλονται σε ιδιοπες και 
9.677 (το υπόλοιπο 8,13%) σε ιδρύματα (μονές, μητρόπολη, Ελληνική Σχο- 
λή).

ό )  Α μ ο ρ γ ό ς ' 01. Ο ι οφειλές αφορούν σε δανειοληψίες κατά το διάστημα

102. Ο φοίνικας αντικατέστησε το γρόσι, τυπικούς τουλάχιστον, από την 1η Μαρτίου 
1830: ΓΕΕ, έτος Ε'  (1830), αριΟ. 11, σ. 41-42* Αναστάσιος Π. Τζαμαλής, Νομίσματα του ελ
ληνικού χώρον 1184-1976, Αθήνα 1977, σ. 153-157.

103. ΓΑΚ, ό.π., φ. 258Γ-262Γ [Καταγραφή των Κοινών χρεών τοϋ Μέρους Μπούργου, 
άναγνωριζομένων ώς Νομίμων άπό την αυτόν Κοινότητα και Καταγραφή τοϋ Χρέους 
τής Κοινότητος τοϋ μέρους Νεοχωρίον, Έν Νάξφ τή 11 Δεκεμβρίου 1829].

104. Αυτ., φ. 263Γ-264Γ [Κατάλογος τών κοινών χρεών τής Νήσου Άμοργοϋ, έν 
Άμοργώ τή 24 Ίαννουαρίου 1830]. Σχετικούς με τη μονή της Αμοργού: Αντ. Μηλιαράκης, 
Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων κατά μέρος. Αμοργός μεθ’ ενός γειυγραφι- 
κού πίνακος, εν Αθήναις 1884, σ. 29-41 και σε ανατύποισηΑμοργιανά, έτος· A ' , τχ. Ιο, Μάρ
τιος 1995, σ. 45-54* Henry Hauttecceur, L ’ile d ’Amorgos, Βρυξέλλες 1899, σ. 39-41* Ι.Κ. Βο-
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1792-1820. Το επιτόκιο ανε'ρχεται crto 10% του κεφαλαίου αλλά σε πέντε 
περιπτώ σεις ισχύει το 12%. Το σύνολο των τόκων έχει εξοφληθεί. Το οφει- 
λόμενο ποσό ισούται με 30.727,12 γρόσια: 15.022 γρόσια  (το 48,89% του 
συνόλου) προς τη μονή Χ οζοβιώτισσας κα ι τα  υπόλοιπα 15.705,12 
(51,11%) προς ιδιοπες. Για τις δανειοληψίες από τη μονή της Αμοργού έχει 
συμφωνηθεί επιτόκιο 10%. Άπαντες οι ιδιοπες πιστωτές προέρχονται από 
την Αμοργό, εκτός από δύο πρόσωπα: τον Γ ε ώ ρ γ ιο  Γ ρ υ π π ά ρ η , από τη Σίφ
νο, πιστοπή επίσης της Σίφνου και της Σίκινου* και τον Κ . Ί ω ά ν ν ο ν  Λ ιμ -  

β έ ο , από τη Σέριφο.

ε )  Ί ο ς 105. Ο φειλές από δανειοληψίες κατά το διάστημα 1784-1828. Δε
σπόζει το επιτόκιο 15% και λιγότερο το 12%* σπανίζει το 10%, ενώ σε μία 
περίπτωση εμφανίζεται το 20%. Σχεδόν άπαντες οι τόκοι έχουν εξοφληθεί 
έιος και το έτος 1820. Το οφειλόμενο ποσό ανέρχεται σε 50.418,70 γρόσια: 
37.718,70 γρόσια  (το 74,81%) προς επιχωρίους δανειστές και 12.700 
(25,19%) προς προερχομένους από γειτονικά νησιά. Στη δεύτερη κατηγο
ρία  συγκαταλέγεται η μονή Χοζοβιώτισσας, της Αμοργού, με 2.500 γρόσια 
και επιτόκιο 12%.

σ τ )  Φ ο λ έ γ α ν δ ρ ο ς " * .  Περικλείονται οφειλές από δανειοληψίες για το

γιατζίδης, Αμοργός. Ιστορικοί έρευναι περί της νήσον, εν Αθήναις 1918 και σε ανατυποχτη 
Αμοργιανά, έτος Γ ',  τχ. 4ο, Απρ. 1997, σ. 16-58* Αμβρόσιος Λαμνάτος, Η Ιερά Μονή Χοζο- 
βιωτίσσης εν Αμοργώ. Ασματογραφικόν εγκώμιον εις τύπον /. Ακολουθίας και Συνοπτικόν 
ιστορικόν σημείωμα περί της Μονής, εν Βόλο 1955 και σε ανατύπωση Αμοργιανά, έτος Α \  
τχ. 2ο, Νοέμβριος 1995, σ. 69-77* Νικόλαος Γ. Γάσπορης, Η νήσος Αμοργός από των αρχαι
οτήτων χρόνωνμέχρι των καθ' ημάς υπό γεωγραφικήν και ιστορικήν έποψιν εξεταζομένημε
τά των επικρατέστερων ηθών και εθίμων αυτής, εν Αθήναις 1895 και σε ανατύπωση αντ., 
έτος Β*, τχ. 2ο, Μάιος 1996, σ. 73-75* Νικόλαος Π. Πράσινος, «Τα Σιγίλλια της Ιεράς Μο
νής Χοζοβιωτίσσης Αμοργού», Συριανά Γράμματα, τχ. 4, Οκτ. 1988, σ. 309-315* ο ίδιος, «Τα 
Σιγίλλια της Ιεράς Μονής Χοζοβιοπίσσης Αμοργού», Αμοργιανά, έτος Α ',  τχ. 2. Νοέμβριος 
1995, σ. 17-56* Λίλα Μαραγκού, «Η ιστορία της Αμοργού από τα μνημεία της», Αμοργός
1975. Πρακτικά Συνεδρίου - Πεπραγμένα, έκδ. Σύνδεσμος Αμοργίνων, Αθήνα Ιανουάριος
1976, σ. 64-67* η ίδια, Η μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό, Αθήνα 1999, 
κυρίως σ. 20-24, 34-35* Λουκάς Σίμος, «Γενική ιστορία της Αμοργού», Αμοργός 1975, ό.π., 
σ. 90-92.

105. ΓΑΚ, ό.π., φ. 269Γ-275Γ [Β ιβλίον περιέχον κατάλογον όνομασηκόν τοϋ  χρέους τής 
Κ οινότητος Ν ήσου  7 ου, Έ ν Ίω  31 Ιανουάριου 1830].

106. Αυτ., φ. 270Γ-272Γ [Κ αταγραφή των κοινώ ν χρεώ ν της νήσου Π ολυκάνδρου, Έ ν  
Π ολυκάνδρω  τη  11 Α π ρ ιλ ίο υ  1830].
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διάστημα 1811-1824. Το επιτόκιο ισούται με 10%, εκτός έξι περιπτο3σεων 
όπου έχει συμφωνηθεί το 12%. Σχεδόν όλοι οι τόκοι έχουν εξοφληθεί μέ
χρι το έτος 1820. Το σύνολο των οφειλών ανέρχεται στο ποσό των 7.662 
φοινίκων 56 λεπτών, δηλαδή 19.157,32 γροσίων (1 φοίν. = 60 λεπτά = 2,5 
γρόσια)107. Οι πιστωτές είναι Φολεγανδριώτες, με εξαίρεση δύο πρόσωπα: 
τον Γ ε ώ ρ γ ιο  Π α π α δ ό κ ο υ λ ο  έκ  Σ ίκ ιν ο υ , με 200 φοίν. (500 γρ.), πιστωτή επί
σης της Σίκινου (2.045 γρ.)* και τον Π έτ ρ ο  Μ ιτ υ λ η ν α ΐο  έκ  Σ ίφ ν ο υ , με 151 
φοίν. 40λ. (379,17 γρ.), πιστωτή επίσης της Σίφνου (3.475 γρ.).

Στα ανωτέρω προσθέτουμε ένα γενικό στοιχείο: τα δάνεια  τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν μετά το 1821, καθώς δηλώνεται γενικώς στα κατάστι
χα, είχαν ως κύριο σκοπό την κάλυψη των εκτάκτων επιβαρύνσεω ν εξαι- 
τίας, κυρίως, το:>ν «δοσιμάτων» στις δυνάμεις της Επανάστασης. Κατά τα 
άλλα, από τα ήδη αναφερθέντα συνάγεται κατ’ αρχάς, και κατ’ αρχήν, η 
ύπαρξη αποκλίσειον αλλά και συγκλίσεων σε σύγκριση με το παράδειγμα 
της Μύκονού. Έ τσ ι, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, με εξαίρεση τη Σ ίκι
νο, το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορούσε σε εσωτερικά δάνεια της 
κοινότητας. Π αρά ταύτα, ο βαθμός εξάρτησης από τα εγχώρια (όπως και 
από τα έξωθεν προερχόμενα) χρηματικά διαθέσιμα δεν ήταν ταυτόσημος 
σε όλες τις κοινότητες: η γενική οικονομική κατάσταση, ο βαθμός ρευστο
ποίησης των τοπικών προσόδου αλλά και το επίπεδο ένταξης εκάστης νη
σιωτικής οικονομίας στα δίκτυα χρηματικής ροής συνέβαλαν στις επιμέ- 
ρους διαφοροποιήσεις. Κάπως έτσι ερμηνεύεται η εξαιρετική σπάνις (στη 
Σίκινο, εξού και οι πολλαπλές ανανεώσεις ή μεταβιβάσεις χρεών) και το 
υψηλό κόστος (στην Το) του χρήματος αλλά και η εντυπωσιακή χρηματική 
αυτάρκεια (κατά κύριο λόγο στη Νάξο), που περιγράφουν τα συγκεκριμέ
να τεκμήρια. Εξάλλου, η έλλειψη χρήματος περιγράφεται με τον πλέον σα
φή τρόπο από το στοιχείο της παράλληλης δάνειοληψίας διαφόρων νησκυν, 
με προέλευση τους ίδιους πιστωτές (ιδιώτες και ιδρύματα), ενώ ο σημαντι
κός ρόλος ορισμένων μονιύν (κυρίως της Αμοργού) δηλιυνει, εκτός των άλ
λων, με ρητό τρόπο την εξάρτηση των τοπικών κοινωνκόν από αυτές. Κάτι 
ανάλογο, καθώς έχει ήδη αναφερθεί, φαίνεται ότι ίσχυε και στη Σέριφο* 
αλλά η έλλειψη λεπτομερών καταγράφουν επιτρέπει, ατυχούς, πλείστα ερω
τήματα επί του θέματος.

107. Βλ. ανωτ. υποσημ. 102.
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Ε πιστρέφοντας στο βασικό τεκμήριο, σημειιυνουμε κατ’ αρχήν ότι με 
προϋπόθεση την αρνητική οικονομική κατάσταση της Σερίφου προτείνεται, 
σε αυτό, να  δοθεί μέριμνα για την ανάπτυξη δυο φυτειιυν: της πατάτας και 
της σταφίδας. Επιπλέον, επιχειρείται μία σύντομη αναφορά στους δασκά
λους του νησιού, ενός βασικού «της έλληνικης γλώσσης» και ενός «άλλη- 
λοδιακτικοϋ» (αντί αλληλοδιδακτικού)· καθώς σημειώνεται, οι δάσκαλοι 
συντηρούνταν «εκ του υστερήματος» των κατοικούν10".

Εκτός του τεκμηρίου αυτού, καθώς έχει ήδη επισημανθεί, στο ίδιο σώ
μα εγγράφω ν συγκαταλέγεται επίσης μία «Καταγραφή» της μονής Τα- 
ξιαρχιυν, αποτελουμένη από επιμέρους υποκεφάλαια, και η διαβιβαστική 
επιστολή· αμφότερες υπογράφονται ομοίοος από τον Χριστόδουλο Αλεξάν
δρου108 109. Κατά την επικρατούσα άποψη, η μονή, κείμενη στο βόρειο τμήμα 
του νησιού, οικοδομήθηκε το 1571110. Αργότερα, το 1616, έλαβε χώρα δια
μάχη ανάμεσα στους μοναχούς και τους ιερείς του νησιού* οι τελευταίοι 
διεκδίκησαν τα  έσοδα από τις «ελεημοσύνες» της μονής, εγείροντας αντι
δράσεις στο αντίπαλο στρατόπεδο111. Βέβαια, ο Αλεξάνδρου δεν διεισδύει 
σε ανάλογο χρονικό βάθος, ιοστε να κομίσει συμπληριυματικές πληροφο
ρίες επ ί του θέματος. Εν τούτοις, δηλώνει ρητώς πως η μονή αποτελούσε 
κατά το παρελθόν «τό μόνον ξενοδοχείον» του νησιού, κατοικουμένη «έπέ- 
κεινα άπό τεσσαράκοντα ανδρας»112. Οφείλουμε να  σημειώσουμε ότι με 
βάση πηγές του 18ου αιώνα, στη μονή διέμεναν 60 έως 100 μοναχοί11'. Π α
ρά ταύτα, εν συνεχεία, «προ ήμίσεως σχεδόν αΐώνος» κατά τον Αλεξάν
δρου, εκδηλώθηκε εσωτερική κρίση* προφανώς, πρόκειται για  τα «σκάν
δαλα» του 1793, για  τα οποία κάνει λόγο ο Ε υαγγελίδης114. Πόντιος, η εξέ-

108. Πβ. Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π. (εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 5)* Ιάκ. Ραγκαβής, 
ό.π., σ. 149 και 49* Ματθαίος Κ. Παρανίκας, Σχεδίασμα περί της εν τω ελλ,ηνικώ έθ\>ει κα- 
ταστάσεως των γραμμάτων από αλ.ώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι των αρχών 
της ενεστώσης ( ιθ') εκατοχταετηρίδος, εν Κωνσταντινουπόλει 1867, σ. 173. Γενικό); για την 
αλληλοδιδακτική μέθοδο: Λυδία Παπαδάκη, Η αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας ιπην 
Ελλάδα του 19υυ αιώνα, Αθήνα-Γιάννινα 1992.

. 109. Εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 2-3α.
110. Τρ. Ευαγγελίδης, Σέριφος, σ. 699* Περ. Ζερλέντης, Ιστορικοί έρενναι περί τας εκ- 

κλησίας των νήσων της ανατολικής Μεσογείου, τάμ. 1, τχ. 1-2, εν Ερμουπόλει 1913-1922, 
ανατυπ. Καραβίας 1998, τχ. 1, σ. 63.

111. Π. Ζερλέντης, ό.π., σ. 64-66.
112. Εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 2.
113. Μ.Ν. Ρούσσος-Μηλιδώνης, ό.π., σ. 84* Τρ. Ευαγγελίδης. Η νήσος Σέριφος, σ. 105.
114. Τρ. Ευαγγελίδης, ό.π., σ. 134.
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λιξη αυτή υπήρξε η αφετηρία γ ια  μία μακρά περίοδο παρακμής, τουλάχι
στον κατά την εκτίμηση του Αλεξάνδρου. Ακολούθους, το 1827, εκδηλώθη
κε νέα εσωτερική διαμάχη115, αναγκάζοντας τον Έ κτακτο Επίτροπο Βορεί
ου  Κυκλάδιυν Κωνσταντίνο Μ εταξά να ορίσει τριμελή Επιτροπή, επιφορ
τισμένη με την εξομάλυνση της κατάστασης· ένα από τα μέλη της Επιτρο
πής υπήρξε ο ίδιος ο Α λεξάνδρου, ο οποίος ανέλαβε να συντάξει την «Κα
ταγραφή τής έν τή νήσω Σ ερίφφ  Ιεράς Μ ονής»116.

Εν πρώτοις, στο τεκμήριο επιχειρείται μία σύντομη περιγραφή της μο
νής: αναφέρεται η ύπαρξη 40 καταλυμάτων εντός του κτιρίου και 10 εκτός 
αυτού, αποθηκών, κοιμητηρίου και ενός ανεμομύλου. Ακόμη, καθιός ση- 
μεκυνεται, στη μονή διέμεναν 19 άτομα, ήτοι έξι ιερείς, δύο ιεροδιάκονοι, 
έξι μοναχοί και πέντε κοσμικοί εργάτες. Εν συνεχεία, διατυπώνεται μία 
συνολική εκτίμηση ιος προς τα διαθέσιμα κεφάλαια, τα οποία υπολογίζο
νται σε 15.000 γρόσια* λαμβανομένων δε υπόψη των απαιτήσεων, από δά
νεια και «δεδουλευμένους» (τόκους) εκτιμιυνται «επέκεινα των τριάκοντα 
χιλιάδω ν γρό(σια)». Από το σύνολο του διεκδικουμένου ποσού, τα 6/7 αφο
ρούσαν σε χ ρ ε ώ σ τ ε ς  π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο υ ς  από τη Σέριφο και το υπόλοιπο σε κα
τοίκους της Ύ δρ α ς, του Πόρου και της Κύθνου. Εδώ, ας επισημανθεί πως 
για μία προσέτι φορά καταδεικνύεται η ύπαρξη ανταλλαγιόν ανάμεσα στη 
Σέριφο και την Ύ δ ρ α 117. Επιπροσθέτως, σε αντίθετη φορά, αναφέρεται 
επίσης, η μονή είχε δ ιάφ ορες οφειλές στη Σέριφο, στη Σίφνο και στην Κύ
θνο, εν συνόλω 6.000 γρόσια. Σε άλλο σημείο του τεκμηρίου επαναλαμβά
νεται, κατά κάποιο τρόπο, η τελευταία πληροφορία, τονίζοντας ότι η μονή 
κατέφευγε στη δανειοληψία, προκειμένου να καλύψει τη ζημία από την κα
κή διαχείριση, τις «καταχρήσεις καί σφετερισμούς». Εδιό, οφείλουμε να 
σημειώσουμε πως η πρακτική αυτή, της παράλληλης δανειοδότησης και δα- 
νειοληψίας, αποτυπιόνεται επίσης σε παλαιότερες πηγές της Σερίφου"*.

Ακολούθως, δίδονται στοιχεία αναφορικώς με το ζωικό κεφάλαιο της 
μονής: 18 βόδια, 3 ημίονοι, 2 όνοι, 6 άλογα και 20 πρόβατα. Έ πετα ι εκτε
νής αναφορά στις μοναστηριακές γαίες, τόσο στη Σέριφο όσο και στα με
τόχια της μονής. Εδώ, ας επισημανθεί ότι καθιός προκύπτει από άλλες πη
γές, τα ακίνητα, όπως επίσης πολλά κινητά περιουσιακά στοιχεία και χρη-

115. Πβ. Τρ. Ευαγγελικής, ό.π., σ. 136.
116. Εδώ στο Παράρτημα, ε'γγρ. 3-3α.
117. Βλ. ανιυτ. υποσημ. 17, 24, 29.
118. Ευτ. Διάτα, ό.π., ο. 65-69, 71-72, 82.
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ματικά κεφάλαια της μονής, προέρχονταν από αφιερώσεις των πιστών (κυ
ρίως του Αρχιπελάγους, αν και όχι αποκλειστικούς αυτού)"9. Σε ό,τι αφορά 
δε στις μοναστηριακές γα ίες της Σερίφου, από πολυάριθμες πηγές συνάγε
ται πως αποτελούσαν τις ευφορότερες του νησιού119 120. Η έκτασή τους υπολο
γίζεται, στο συγκεκριμένο τεκμήριο, με βάση την ποσότητα του χρησιμο- 
ποιουμένου σπόρου: 750 κοιλά (1 κοίλο Κωνσταντινούπολης =  20 περίπου 
οκάδες, αν και υφίσταντο τοπικές αποκλίσεις)121* τα 2/3 του συνόλου ευρί- 
σκονταν πλησίον της μονής και το υπόλοιπο 1/3 σε μεγάλη απόσταση από 
αυτή (1-2 <ύρες). Εντύπωση προκαλεί η έλλειψη στοιχείων για  χ χ \Σ ε ρ ιφ ο -  

π ο ν λ α , νησίδα απέχουσα 5 μιλιά από τη βορειοανατολική άκρα της Σ ερ ί
φου122* εν τούτοις, από άλλες πηγές τεκμηριώνεται πιυς επρόκειτο επίσης 
για μετόχι της μονής Ταξιαρχιύν123. Π αρά ταύτα, εν προκειμένω εμπεριέ
χονται πληροφορίες, αποκλειστικούς, για  τα υπόλοιπα μετόχια:

α) Μετόχι Σίφνου. Επρόκειτο για  έκταση γης, πλησίον της Χούρας του 
νησιού* το μετόχι διέθετε μία εκκλησία, ένα «έλαιόμυλο», μία οικία με απο
θήκη, δύο ελακύνες με 120 ελαιόδενδρα (και 50 ακόμη, «σποράδην» στο 
νησί) και ένα «μαγαζίον» στο λιμάνι. Η ετήσια παραγουγή ελαιολάδου υπο
λογίζεται στις 250 οκάδες, αξίας 500 γροσίων. Τα ετήσια έσοδα από το 
ενοίκιο του «μαγαζιού» ανέρχονταν σε 50 γρόσια.

β) Μετόχι Μήλου. Αγροτεμάχιο σποράς 50 κοιλίύν, «ήμιγεωργημένο», 
διαθέτον «εν μονήδριον», μία εκκλησία, καταλύματα και αποθήκες. Ετή
σια έσοδα, 150 γρόσια.

γ) Μετόχι Κέας (Τζιας). Επίσης έκταση 50 κοιλών, «ώς έγγιστα διόλου 
σχεδόν παρημελημένη». Το μετόχι διέθετε «εν μονήδριον» [του αγ. Ευστα
θίου]124, καταλύματα και αποθήκες. Κατά την οθωμανική περίοδο, ως γνω-

119. Ευτ. Διάτα, ό.π., σ. 63-64* Σ. Συμειυνίδης, «Ανέκδοτα νομικά έγγραφα Σίφνου», 
Σιφνιακά, τόμ. 2 (1992), σ. 125, 135,137-138* ο ίδιος, «Εκκλησιαστική ιστορία της Σίφνου», 
Σιφνιακά, τόμ. 4 (1994), σ. 62-63* Στέλιος Παπαδόπουλος - διάκ. Χρυσόστομος Φλωρέντης, 
Νεοε)1ηνικό Αρχείο I. Μονής ΙωάΜου Θεολόγου Πάτμου. Κείμενα για την τεχνική και την 
τέχνη, Αθήνα 1990, σ. 113.

120. J.P. de Tournefort, ό.π., σ. 180* Δ. Φιλιππίδης — Γρ. Κωνσταντάς, ό.π., σ. 237* Ιάκ. 
Ραγκαβής, ό.π., σ. 149 και 49.

121. Εόο) στο κείμενο V, υποσημ. 88 (πβ. ανωτ. υποσημ. 36).
122. ΓΑΚ-ΑΝΚερκ., ό.π.· ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 297.
123. Τρ. Ευαγγελίδης, Σέριφος, σ. 699* Μ. Β. Πελοποννήσιος, ό.π., σ. 77.
124. Ιωάννης Ν. Ψύλλας, Ιστορία της νήσου Κέας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 

των καθ' ημάς, Βουρκαριανή 21992, σ. 198.
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στον, το μετόχι αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, αν και πε
ρί το τέλος του 18ου αιώ να σημειώθηκε αντίστροφη πορεία125. Πάντως, κα
θώς επισημάνθηκε ήδη, στο συγκεκριμένο τεκμήριο περιγράφεται σαφώς 
η αρνητική του κατάσταση. Η παρακμή, πάντως, του μετοχιού συνεχίσθηκε 
και αργότερα* στις αρχές του επομένου αιώνα χρησιμοποιήθηκε ως ενδι
αίτημα αγγειοπλαστών, προερχομένων από τη Σ ίφ νο126.

δ) Μ ετόχι Πόρου [ή, όπως αναφέρεται και στο τεκμήριο, «μάλλον δέ 
τής απέναντι του Πόρου Πελοπόννησου»]. Επρόκειτο για  200 στρέμματα 
γης, εκ των οποίων 30 ήσαν αμπελώνες και το υπόλοιπο περιείχε 110 ελαι- 
όδενδρα, λεμονιές και «μέρος υπάρχει άπλή Γαΐα». Οι ετήσιες πρόσοδοι 
από το μετόχι ανέρχονταν σε 400 γρόσια («άπό Πόρον ή Πελοπόννη
σον»)127.

Α ξίζει να  σημειω θεί ότι βάσει των όσιον αναφέρει ο Αλεξάνδρου, τα 
ανωτέρω στοιχεία προέρχονταν από παλαιότερες καταγραφές, χρονολο
γούμενες ως ακολούθως: γ ια  το πρώτο μετόχι στο 1785* για το δεύτερο και 
το τρίτο στο 1781* τέλος, γ ια  το τέταρτο μετόχι στο 1808. Ακολούθιυς, πα 
ρατίθεται, στο τεκμήριο, αναλυτικός κατάλογος των προσόδων (πρωτογε
νής παραγω γή Σ ερίφου -  μετοχίων, ενοίκια κ.ά.) και των δαπανών της μο
νής. Τα εν λόγω στοιχεία  επιτρέπουν, βέβαια, πολλαπλές περαιτέρω  ανα
γνώσεις, αν και σε ορισμένες από τις πηγές προσόδων (αντιστοίχους και δα
πανών) έχει ήδη γ ίνει εκτενής μνεία εδώ. Έ τσ ι, στη συγκεκριμένη θέση 
οφείλουμε, απλώς, να προσθέσουμε μία ακόμη πηγή (και το αντίθετό της): 
πρόκειται για  τα «έτήσια δ(ιά)φ(ορ)α των όφειλομένων», με το συνολικό 
ποσό των 1.000 γροσίων* αντιστοίχως, στις δαπάνες συγκαταλέγονται τα 
«δσα εις έτήσια δ(ιά)φ(ορ)α των χρεών», με 600 γρόσια. Καθώς παρατη- 
ρείται, η αριθμητική δ ιαφ ορά  ανάμεσα στα δύο μεγέθη διαθέτει θετικό 
πρόσημο, υπέρ των προσόδω ν (+  400 γρ.). Εξάλλου, κάτι ανάλογο προκύ
πτει επίσης από τη σύγκριση των συνολικών μεγεθών, ανάμεσα στις προ
σόδους και τις δαπάνες (στη διορθωμένη, μάλιστα, εκδοχή τους): 15.069 γρ. 
- 12.555 γρ. = +2.514 γρ .12* Εν τούτοις, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις: δεδο
μένου ότι άπαντα τα επιμέρους μεγέθη διαθέτουν στρογγυλή μορφή, εγεί
ρονται εύλογα ερωτηματικά σε σχέση με την αξιοπιστία τους129. Εξάλλου,

125. Ευτ. Διάτα, ό.π., σ. 64.
126. Ι.Ν. Ψύλλος, ό.π., σ. 198.
127. Πβ. Ευτ. Διάτα, ό.π., σ. 64.
128. Εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 3.
129. Βλ, ανωτ. υποσημ. 38.
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καθώς επισημαίνει ο ίδιος ο Αλεξάνδρου, παρά το θετικό πρόσημο των δε
δομένων, στην πράξη, η μονή προσέφευγε κατ’ επανάληψιν στον δανεισμό, 
εξαιτίας της οικονομικής ζημίας που προκαλούσαν οι συχνοί «σφετερι- 
σμοί» και οι «καταχρήσεις» στο εσωτερικό της.

Εκτός των όσων έχουμε ήδη αναλύσει, ο Αλεξάνδρου συνέταξε και μία 
λεπτομερή «Καταγραφή των κινητών τής εν Σερίφω Ίεράς Μονής». Το 
τεκμήριο διαθέτει, από μόνο του, μία προφανή χρησιμότητα, αν και δέν 
εντάσσεται στη λογική και τις κατευθύνσεις του παρόντος κειμένου. Κατό
πιν τούτου, περιοριζόμαστε στην απλή παράθεσή του, στο Π αράρτημα130.

Λαμβάνοντας ως προϋπόθεση τις οικονομικές δυσχέρειες του νησιού, 
σε συνδυασμό με τα  διαχειριστικά προβλήματα της μονής, ο Αλεξάνδρου 
διατύπιοσε ορισμένες προτάσεις, με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης131: 

α) Προκειμένου να  βελτιωθεί γενικώς η οικονομία του νησιού, θα ήταν 
σκόπιμο οι κάτοικοι να εργάζονταν στα κτήματα της μονής επ ί τριήμερο 
ετησίως, άνευ αμοιβής.

β) Θ α ήταν προσφορότερο, τα τρία μετόχια της μονής (Μ ή?.ου, Κ έα ς , 

Π ό ρ ο υ )  να ρευστοποιηθούν και το κεφάλαιο να κατατεθεί στην Εθνική 
Χρηματιστική Τ ρά πεζα 132. Αντιθέτως, το μετόχι της Σίφνου θα μπορούσε να 
παραμείνει στο αυτό καθεστώς, εξασφαλίζοντας το αναγκαίο ελαιόλαδο.

γ) Θα ήταν προτιμότερο, «εί δυνατόν», εάν οι πρόσοδοι της μονής εξα ι
ρούνταν από την καταβολή δεκάτης.

δ) Τέλος, οι πρόσοδοι θα αυξάνονταν, εάν η (κτηματική) εκκλησιαστι
κή περιουσία, χαρακτηρισθείσα ως «εθνική», περιερχόταν στη μονή.

Αναμφιβόλως, οι προτάσεις επικεντριόνονταν στα συμφέροντα της μο
νής αλλά και στην ισχύουσα αγροκτηνοτροφική οικονομική πραγματικότη
τα του νησιού. Εν τούτοις, η μεταλλευτική δραστηριότητα που ακολούθησε 
προκάλεσε στροφή στην οικονομία, κάθε άλλο παρά σχετική με τα δεδο
μένα του παρελθόντος.

130. Εδώ στο Παράρτημα, ε'γγρ. 3α.
13\. Αυτ., έγγρ. 2.
132. Για την Τράπεζα: Γ. Κατσουλης -  Μ. Νικολινάχος -  Β. Φίλιας, ό.π., σ. 483-485.
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ΓΑΚ, Γεν. Γραμματεία, φάκ. 131, έγγρ. 46

άρ. 803 Ε λληνική Πολιτεία 
Ό  Έ κτακτος Ε π ίτρ ο π ο ς  των Βορείων Κυκλάδων 

Προς τούς Δημογέροντας Σερίφου

Κατά τό ιδον αρθρον των ύ π ’ άρ. 801 οδηγιών του εκτάκτου έπιτρό- 
που προς την δημογεροντίαν της νήσου Σερίφου, έπειδή είναι άναγκαιον 
νά γίνουν γνωστά προς τήν Σ(εβαστήν) Κ(υβέρνησιν) ό άριθ(μός) τών 
μοναστηρίων, όσα εύρίσκονται εις ταύτην τήν νήσον καί τα έκ τούτων 
έξαγόμενα κοινά εισοδήματα, καί επειδή είναι ώσαύτως άναγκαιον νά 
γίνη σκέψις καί φροντίς περί τής σϋστάσεως καί σταθεράς διάρκειας εις 
ταύτην τήν νήσον τών σχολείων τής άλληλοδιακτικής καί τής στοιχειώ
δους διδασκαλίας

Διατάττει
Αον: διορίζεται έπιτροπή συγκειμένη άπό τούς κυρίους Χριστόδ. ’Αλε

ξάνδρου, ’Απόστολον Δεφά καί ’Αναστάσιον Λιβάνιον.
Βον: Ή  έπιτροπή αυτή όφείλει νά καταγράψη τά είς τήν νήσον ταύ

την ευρισκόμενα μοναστήρια, τά έκ τούτων προερχόμενα είσοδήματα, 
καθώς καί τά έξοδα τών έν αύτοίς μοναζόντων.

Ρ ν: Νά καταγράψη τον άριθμόν τών π(α)ρ(οί)κων τούς όποιους έχει 
έκάστη μονή, καί όποιον καί πόσον έξοδον χρειάζονται είς κάθε έκα
στον έτος.

Δον: νά προδιαθέση σχέδιον τής τακτικής συνάξεως αύτών τών εισο
δημάτων καί νά το παφφησιάση είς τον έκτακτον έπίτροπον διά νά ένερ- 
γηθοϋν τά δέοντα.

Εον: νά σχεδιάση τον τρόπον καί τόν τόπον, δπου ήμπορούν νά συ- 
στηθοϋν σχολεία καί προπάντω ν τό τής άλληλοδιακτικής μεθόδου.

* Τα τεκμήρια δημοσιεύονται ως έχουν στο προπότυπο’ χωρίς καμία παρέμβαση στην 
ορθογραφία, τη σύνταξη ή τη στίξη.
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ΣΤ”: θέλει σκεφθή ποιου είδους άλλα άναγκαΐα κοινά καταστήματα 
πρέπει νά συστηθούν εις τούτην τήν πόλιν καί άπό τίνας πόρους ήμπο- 
ροΰν νά διατηρηθούν τόσον αυτά όσον καί τά των σχολείων.

Zm: Τά σχέδια ταΰτα καί δλας τάς πληροφορίας τάς όποιας θέλει 
λάβη περί τών μοναστηρίων όφείλει νά καθυποβάλλη μέ τάς παρατηρή
σεις καί εις τήν δημογεροντίαν ταύτης τής νήσου, καί αΰτη πρός τόν 
’Εκτ(ακτον) Έπ(ίτροπον) διά νά λάβη γνώσιν αυτών καί ένεργήση τά 
ουσιωδέστερα καί άναγκαιότερα.

Ηον: ή δημογεροντία τής νήσου Σερίφου νά ένεργήση τήν παρούσαν 
διάταξιν διορίζουσα τήν επιτροπήν ταύτην νά άναλάβη τό χρέος τούτο, 
καί προσθέτουσα δ.τι ήθελε νομίση άναγκαϊον άποβλέπον αυτά τά 
διά(φορ)α αντικείμενα καί συντεϊνον είς τήν έξακρίβωσιν καί διευθέτη- 
σίν των.
■Ίσον άπαράλλακτον Έν Σερίςρω τή a":
τφ πρωτοτύπιρ. Αύγ. 1828

Ό ’Εκτ. Έπ.
ΤΙσον έξ ίσου Κωνσταντίνος Μεταξάς Ό  Γραμμ(ατεύς)
άπαράλλακτον Οί δημογ. Σερίφου Β. Κουρουσόπουλος
Χριστόδ.’Αλεξ(άνδρου) λογοθέτης Γρυππάρης

Λουκάς θεοδ. λιβάνιος 
Νικόλαος θεοδ. λιβάνιος

2

Α ντ., έγγρ. 45

Έξοχώτατε Κυβερνήτα
Ή έν τή νήσω ταύτη Μονή, τής όποιας ή καταγραφή έσώκλειστος δι

ευθύνεται πρός τήν ύμετέραν έξοχότητα. ήτον τό πάλαι ή πλέον έπίση- 
μος σχεδόν μεταξύ τών Κυκλάδων νήσων, καί διά τάς πλούσιας προ
σόδους της. καί διά τήν άρίστην ευταξίαν καί ευνομίαν άπού έκυρίευεν 
έν αύτή κατά πάντα.

Περιέκλειε τό πάλαι έν έαυτή επέκεινα άπό τεσσαράκοντα άνδρας 
λαμβάνοντας τά πλεΐστα τών πρός τροφήν άπό τάς μοναστηριακός άπο- 
θήκας. καί ό καθ' είς έξ αυτών ήτον είς κατάστασιν νά προσφέρη τοι- 
αύτην φιλοξενίαν καί υποδοχήν καί παντοίου είδους βοήθειαν είς πολ
λούς όποιαν ουδέ αυτό τό κοινόν τής μονής δέν δύναται σήμερον νά 
κάμη. έν φ τό πάλαι έλογίζετο τό μόνον ξενοδοχεΐσν δλων έν γένει εντο
πίων καί ξένων. Τό θεάρεστον πολίτευμα, ή σύμπνοια καί τό δσκνσν
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των π(α)ρ(οί)κων άποκαθίσιουν τότε την Μονήν περίβλεπτον καί ευτυ
χή. άλλά πρό ήμίσεως σχεδόν αίώνος είσχωρήσας έν αυτή ό φθοροποιός 
δαίμων τής διχονοίας έτάραξε καί τό ήθικόν αυτής πολίτευμα καί τήν 
ευτυχίαν της, τά όποια διά τής άλληλοδιαδοχικής μεταδώσεως τού μο
λύσματος τούτου εις τέλος άπώλεσεν. Έ κτοτε ή κινητή καί ακίνητος πε
ριουσία τής μονής, όχι μόνον δέν ηύξήνθη, ώς ή φύσις των πραγμάτων 
άπήτει, άλλά καί ήλατόνθη σφόδρα. έθρήνουν οί ευαίσθητοι διά τήν ελε
εινήν κατάστασιν τής μονής, άλλ’ εις μάτην. οί καλόγηροι άπόλυτοι κύ
ριοι τής μονής εσπευδον μόνον διά τήν άνάπαυσιν των ιδίων παθών καί 
επιθυμιών ουδόλως φροντίζοντες διά  τήν αΰξησιν ή τουλάχιστον διά τήν 
άκαιρεότητα πραγμάτων άλλοτρίων τών όποιων άμοχθί έδέσποζον.

Κατά τό παρελθόν 1827 έτος ή κοινότης τής Σερίφου άνανεύσασα τό 
περισσότερον άπό άναφοραΐς τών ιδίων π(α)ρ(οί)κων έπαναστάντων 
πρός άλλήλους, έδιώρισεν έννεαμελή επιτροπήν διά νά άπέλθη εις τήν 
Μονήν πρός άπάντησιν τών διατρεχόντων έν αυτή αισχρών καί επι
βλαβών άδικημάτων. άπήλθομεν καί τό έργον έπερατώθη κατ’ ευχήν, καί 
έδιωρίσθη εφορεία διά νά ένεργή τούς έκδοθέντας υπέρ τής μονής όρους, 
άλλ’ αί βολαί τών αντενεργειών ήρξαντο σωρηδόν έν άκαρεΐ κατά τής 
έφορείας καί τού υπέρ τής μονής συστήματος, τό όποιον όλοι έν γένει 
οί έξωθεν συμφώνως μέ τούς έσω παραδόξως κατέτρεχον, οίονεί μετα- 
μεληθέντες έφ’ οίς έσκέψαντο πρός ύπεράσπισιν τής μονής.

Έ ντοσούτφ φθάσας ό έκτακτος έπίτροπος τών Βορείων Κυκλάδων 
ένταΰθα έδιώρισεν έπί τής Μονής τριμελή έπιτροπήν έμέ τε καί άλλους 
δύο μέ τό νόημα, όπου περιέχει τό περικλειόμενον ίσον τής πρός τήν 
έπιτροπήν διαταγής, ή έπιτροπή λαβοΰσα τάς διαταγάς ήγωνίζετο νά 
έκπληρώση τά χρέη της μέ τήν όφειλομένη έντέλειαν καί είληκρίνειαν, 
άλ’ έν τοσούτφ όρά α ιφ νις τήν στάσιν της διαταττομένην έπί λόγιρ 
(επειδή άχρι τοϋδε δέν έκπλήρωσε τά χρέη της).

Έ κ τοιώνδε αιτιών παρακινηθείς έγώ διευθύνω κατ’ εύθείαν πρός τήν 
Σεβαστήν Κυβέρνησιν τήν καταγραφήν τής έθνικής ταύτης μονής καί 
αύτής τής νήσου έπιθυμών προπολλοΰ νά δώσω, όπου άνήκει τάς όπο ι
ας έδυνήθην νά λάβω έκ θεωρίας καί πείρας ιδέας περί αυτών εις βελ- 
τίωσιν αυτών τούτων καί ώφέλειαν τού έθνους καί έπειδή γνωρίζω τήν 
όποιαν δεικνύει περί τά τοιαΰτα προσπάθειαν ή Σ(εβαστή) Κ(υβέρνησις) 
εΰελπις είμή, ότι θέλει δεχθή μέ εύμένειαν καί τήν έμήν προθυμίαν συ- 
νάδουσαν όπωσοΰν μέ τάς έθνικάς αύτής μέριμνας.

Έ ν  τών κυριωτέρων χρεών τής παυσάσης έπιτροπής τού είρημένου 
Μοναστηριού, ήτον καί ή περί τής άποκαταστάσεως τών δύο σχολείων 
τής στοιχειώδους διδασκαλίας καί τής άλληλοδιακτικής μεθόδου έν
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ταύτη τη νήσω και τω ν προς σύστασιν αυτών και διατήρησιν χρημα
τικών πόρων, σκέψις.

Ό σ ο ν  τό έπ’έμοί, πηγήν τοιούτω ν χρηματικών πόρων ούδεμίαν όρώ 
έν ταύτη τη νήσψ είμή τά  αιτήματα αυτής τής μονής.

Αον: λοιπόν να ύποχρεωθή πάσα οικογένεια τής νήσου νά έργάζηται 
άμισθί χάρ ιν  τής έν αυτή νεολαίας, τρεις ημέρας τού ένιαυτοΰ είς καλ
λιέργειαν τών κτημάτων τής μονής, διά τής καλλιέργειας ταύτης τά εισο
δήματα αυτής αυξανόμενα από χρόνου είς χρόνον θέλουν καταντήση 
άναμφιβόλως είς βαθμόν διπλάσιον. μέ παρέλευσιν ετών τινών προστα- 
τευούσης τής εσωτερικής καί εξωτερικής άναλόγου έπιστασίας. είς τούς 
α τ°υς £^0 χρόνους οί κάτοικοι νά έργάζωνται είς τά μοναστηριακά κτή
ματα τρεις ημέρας τοΰ ένιαυτοΰ, είς τούς δύο έπομένους, δύο, καί εις 
τούς άκολούθους άνά μίαν.

Βον: επειδή τά εισοδήματα, όπου λαμβάνει ή μονή κατ' έτος άπό τά 
έξωθεν αυτής μετόχεια δέν είναι άνάλογα μέ τάς άρχάς των, στοχάζο
μαι, δτι είναι συμφερώτερον τά τρία έξ αυτών τής Μήλου. Κέας καί 
Πόρου νά γίνω σι χρήματα καί νά τεθώσιν είς τήν χρηματιστικήν τρά
πεζαν. ό δέ τόκος αυτών (δστις. ώς συμπεραίνω, πρέπει νά ύπερβαίνη 
τριπλασίω ς τά ήδη λαμβανόμενα εισοδήματα) νά δίδεται δπου υπάρχει 
άνάγκη. τό είς Σ ίφνον μετόχειον. ώς πλησίον καί εύπρόσοδον νά ύπάρχη 
διά νά λαμβάνη έξ’ αυτού ή μονή τό άναγκαιον είς αυτήν κατ’ έτος έλαι- 
ον.

Γον: νά έξαιρεθώσιν. εί δυνατόν, τοΰ άποδεκατισμοΰ α ΐ πρόσοδοι τής 
μονής.

Δον: δσα κτήματα έχουσι τινές τών έξω τής Κωμοπόλεως έκκλησιών. 
τών όποιω ν τά εισοδήματα δαπανώ νται άνωφελώς, ώς τής αύτής ουσίας 
ήγουν έθνικαί, νά συγκεντρωθώσι μέ έκεΐνα τής μονής καί νά μετοχε- 
τεύωνται τά εισοδήματα αύτών είς τό μοναστηριακόν ταμεΐον.

Ά λ λ ο υ ς  παρά τούς είρημένους πόρους προσφυεστέρους καί έλαφρο- 
τέρους προς τούς δυστυχείς κατοίκους δέν δύναμαι νά είδώ, τόγε νΰν, 
έν ταύτη τη όλιγοπόρψ  νήσω είς έκβασιν τοΰ θεοφιλούς τούτου σκοπού, 
ο ί άποροι ούτοι κάτοικοι, άλλως πως νά συντελέσωσιν είς τό εύζήν τών 
φ ιλτάτω ν τους δέν δύνανται, στοχάζομαι, είμή διά τού τρόπου μέ τον 
όποιον άγω νίζονται διόλου τού χρόνου νά τοίς χαρίζωσι τό άπλώς ζην. 
ή μονή κέκτηται κτήματα, τά όποια  διά τής έντελούς καλλιέργειας έπαγ- 
γέλλονται άναμφιβόλως τήν έπίτευξιν τών γενηθησομένων άγώνων.

Τό μετόχειον, δπερ έχει έν τη αυτή νήσψ ή μονή άπέχον τής Κωμο
πόλεως μίαν ώραν σχεδόν στοχάζομαι, έπιδιορθούμενον, δτι είναι κα
τάλληλον διά  τάς παραδόσεις τών δύο διδασκάλων.
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Συν τοίς είρημένοις πόροις δύναται νά προστεθή καί ή ένεργουμένη 
νοταρία εν ταύτη τη νήσω την όποιαν ήμπορεί νά ενεργή ή δημογερο
ντία καί νά έναποτίθεται τό εξ αυτής εισόδημα εις τό μοναστηριακόν 
ταμειον.

Τή 25 7βρίου 1828 Σέριφος Έ λλάχιστος πατριώτης
Χριστόδ. ’Αλεξάνδρου

Α ν τ .

3

Καταγραφή τής εν τή νήσω Σερίφω ίεράς Μονής

1828 καη 7βρίου Σέριφος 
Κειται προς "Αρκτον έν τή είρημένη νήσω άρχαία Μονή σεμνυνομέ- 

νη επ’ όν(όματι) των ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ, τής όποιας τό 
εμβαδόν υπάρχει είκοσι όργειών τετραγωνικών, περιέχει έσωθεν κατα- 
λείμματα τεσσαράκοντα, εκτός τών άποθηκών, καί έξωθεν δέκα όμού καί 
έν κοιμητήριον προς ενταφιασμόν τών άποθνησκόντων π(α)ρ(οίκ)ων μέ 
μίαν εκκλησίαν μικράν τιμωμένην έπ’ όν(όματι) τής Θεοτόκου, καί έν 
Ανεμόμυλον, περιέχει ναόν μεγαλοπρεπή καί άρχαιον, κατοικούσιν έν 
αύτώ έξ ιερείς, δύο ίεροδιάκονοι, έξ μοναχοί καί πέντε έργάται εκ τών 
κοσμικών, οί δύο ρώσσοι τούς οποίους ή τρέχουσα περίστασις μετεκό- 
μισεν έν αύτώ καί oi τρεις έκτακτοι* κέκτηται Ιερά άμφια, άργυρον, χαλ
κόν καί άλλα παντοίου είδους πραγμάτων καί άποσκευών, όσα ή έσώ- 
κλειστος λεπτομερής καταγραφή διαλαμβάνει, χρήματα δΓ όμολογιών 
καί χω ρίς όφειλόμενα αυτή 15.000 ήτοι δεκαπέντε χιλιά(δ)ες 
κ(ε)φ(άλαι)ον καθαρόν συμποσούμενα έως σήμερον μέ τά δεδουλευμένα 
καί όφειλόμενα -αυτών δ(ιά)φ(ορ)α έπέκεινα τών τριάκοντα χιλιάδων 
γρό(σια) Ν(ούμερο) 30.000. τά 6/7 τού άνωθεν όφλήματος όφείλουσιν εις 
τήν Μονήν δ(ιά)φ(ορ)α άτομα Σερίφου, καί τά 1/7 διάφορα άτομα 
ΰδρας, πόρου καί θερμίων. λογίζεται δέ, ώς σαθρόν τό 1/7 τού άνωθεν 
όφλήματος. οφείλει καί ή Μονή εις δ(ιά)φ(ορ)α άτομα Σερίφου, Σίφνου 
καί Θερμίων έξ χιλιά(δ)ες Ν(ούμερ)ο 6.000 κ(ε)φ(άλαι)ον καθαρόν τού 
όποιου τά έτήσια δ(ιά)φ(ορ)α πληρώνονται κατ’ έτος πλήν τινών. έχει 
ζώα τά εξής, βόας δεκαοκτώ, ήμιόνους τρεις, όνους δύο, ίππους έξ καί 
εκατόν είκοσι πρόβατα, κέκτηται έν τή νήσω Σερίφψ επτακοσίων πεντή- 
κοντα κοιλών Γήν, ώς έγγιστα, εις χωράφια ’Αμπέλους καί κήππους, τής 
όποιας τά 2/3 σχεδόν κεινται πλησίον καί πέριξ αυτής, τό δέ 1/3 άπέ- 
χει ταύτης 1, \ %  καί 2 ώρας, καλλιεργείται έκ τής είρημένης Γής τά 2/3 
σχεδόν καί ταϋτα όχι έντελώς. κέκτηται έν τή αυτή νήσψ έν μετόχειον
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συνιστάμενον εις εν μονήδριον μέ μίαν έκκλησίαν εύπρεπησμένην καί τι- 
να καταλύμματα καί κτήματα, καί έξω τής νήσου άλλα τέσσερα, εν είς 
Σίφνον, έν εις Μήλον, έτερον εις Κέαν, καί άλλο είς Πόρον.

Καταγραφή των μετοχείων τής Μονής Σερίφου

Τό είς τήν νήσον Σ ίφνον μετόχειον κέκτηται έν τώ μέσψ Κωμοπόλε- 
ως τίνος Γαιαν τινά  περιέχουσαν μίαν έκκλησίαν, ένα έλαιόμυλον, καί 
έν όσπήτιον μέ μίαν άποθήκην. δύο έλαιώνας περιέχοντας έκατόν είκο
σι δένδρα έλαιών, πεντήκοντα έτι όμοίως κείμενα σποράδην έν τή νήσω, 
καί έν μαγαζίον κείμενον εις τον λιμένα.

Τό έν τή νήσο) Μήλψ μετόχειον κέκτηται έν μονήδριον μέ μίαν έκκλη
σίαν καταλείμματα τινά  καί άποθήκας, καί διακοσίων πεντήκοντα 
κοίλων Γήν ήμιγεωργημένην.

Τό μετόχειον Κέας συνίσταται είς έν μονήδριον μέ καταλείμματα 
τινά καί άποθήκας καί πεντήκοντα κοίλων Γήν, ώς έγγιστα διόλου 
σχεδόν παρημελημένην.

Τό μετόχειον Πόρου μάλλον δέ τής άπέναντι τού Πόρου Πελοπον- 
νήσου συνίσταται είς διακοσίων στρεμμάτων Γήν, έξ ών τριάκοντα 
στρέμματα υπάρχει είς αμπέλους, έκ δέ των λοιπώ ν μέρος περιέχει 
έκατόν δέκα δένδρα έλαιών, μέρος έννενήκοντα δένδρα λαιμονιών, καί 
μέρος ύπάρχει άπλή Γαΐα.

ή καταγραφή τών είρημένων μετοχείων τού μέν αου υπάρχει άπό 
1785, ή δέ τού βου άπό 1781, ή δέ τού γου άπό τό αυτό έτος, καί ή τού 
δου άπό 1808. παλα ια ί ούσαι λοιπόν ένδεχόμενον νά μήν είναι έντελεΐς 
ύποστάσαι, τυχόν, μεταβολάς έν τώ μεταξύ έξ’ άμελείας ή προσθαφαι- 
ρέσεως.

Ε τήσιοι πρόσοδοι τής Μονής καί τών μετοχείων αύτής κατά μέσον δρον
Έ κτίμησις Γρ(όσια)

— Κριθή κοιλά 400   3.600
— Σίτος κ(οιλά) 50   1.000
— Φασούλια κ(οιλά) 35   700
— Κυάμους κ(οιλά) 30   390
— ’Αρακάς (λαθούρι)133 κ(οιλά) 40 ........................................................... 400
— φέβινθοι κ(οιλά) 20   400

133. Η παρένθεση υπάρχει στο πρωτότυπο.
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— Σύκα όκά(δες) ........... ............400
— Κρόμμυα .............................  1.500
— έλαίαι .......................... ...........  600
— Τυρός .......................... ...........  160
— Ό πώ ρα ι ...................... ........... 600

— Οίνος βαρέλλαι ........ ...........  300

200
250
150
240
150

...................................................  4.500
— από ζητείαν θερμίων κριθ(ή) κ(οιλά) 50 .......................................... 450
— από ζητείαν Μήλου εις παμβάκι, παρρησίας'34 καί ά λ λ α .................. 500
— από ζητείαν Σ ίφνου εις λάδι καί χρήματα .......................................  100
— άπό ένοίκιον τοΰ εν τή κωμοπόλει Σερίφου όσπητίου καί

μαγαζιού .......................  100
— άπό ετήσια δ(ιά)φ(ορ)α τών όφειλομένων τή Μονή ....................  1.000
— άπό αλλα τυχηρά εισοδήματα τής Μονής ένιαύσια ...................  1.000
— άπό έλαιώνα καί έλαιόμυλον τοΰ έν Σ ίφ νφ  μετοχείου:

έλαιον όκ(άδες) 250 .................................................................................  500
— άπό ένοίκιον τοΰ εις τόν λιμένα μαγαζιού τού ίδιου μετοχείου 50
— άπό Μήλον ..................................................................................................  150
— άπό πόρον ή Πελοπόννησον ................................................................... 400
αΰτη ή σύναξις γίνεται καί εις 16.230
τήν έν τφ  παρόντι άθλίαν κατάστα-
σιν τής μονής προστατευοΰσης 
τής άναγκαίας έπιστασίας άνευ 
καταχρήσεως καί σφετερισμοΰ.
Έ κπίπτεται τό δέκατον τών άνωθεν ύποκει-
μένων είς δεκατισμόν .................................................................................. 1.161
ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες έβδομήκοντα έννέα ..................................  15.079'“

Ετήσιος δαπάνη τής Μονής
— δση κριθή δεϊται είς τροφήν τών π(α)ρ(οίκ)ων

καί έργατών πρός 7 κοιλά τήν έβδομάδα..........
— δσα είς σπόρον έτήσιον όμοίως κ(οιλά).............
— δσος σίτος διά  τό ήγουμενείον..............................  134 135

350
100
30

3.150
900
600

134. Ίσιος παρεφθαρμένη εκδοχή πληθυντικού τού παηυψίς, πινάκων, πιάτο [Δ. Δημη- 
τράκος, Μέγα Λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσαης, τόμ. ΙΑ ' , Αθήναι 1964, σ. 5.569].

135. Αντί του ορθού 15.069.
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— δσος διά την Εορτήν τοϋ άγιου καί εις τήν
άνάστασιν.........................................................

— δσος διά σπόρον.............. ................................
— δσα άπό δσπρια διά μαγείρευμα καί σπόρους.
— δσαι έλαίαι όκ(άδες) 200.................................
— δσος οίνος: βαρέλλαι 70...................................
— δσα σύκα, όπώραι, τυρός καί κρόμμυα............
— δσα άπό τά αύτά διά τάς ζητείας...................
— δσα εις τούς συντρόφους δι’ δσα καλλιεργούν

έξ’ ήμισείας καί είς δαπάνας πρός σύναξιν 
καρπών.............................................................

— δσον Ελαιον διά τήν έκκλησίαν καί
ήγουμενεΐον .....................................................

—  δσα είς άγοράν τινώ ν ειδών άναγκαίων
τή μονή κατ’ έτος............................................

— δσα εις ετήσια δ(ιά)φ(ορ)α τών χρεών τής
μονής................................................................

— δσα ετι είς μισθούς καί ένδύματα
τών κοπιώντων είς τήν μονήν.........................
ήτοι δώδεκα χιλιάδ(ες) πεντακόσια 
πεντήκοντα γρόσια .........................................

6
10

120
200

1.400
50

1.005
350
350

1.700
όκ(ά-

δες) 200 400

1.000 

600
11.820'“

730

12.550'”

Ά π ό  αύτά ς τάς δ α πά να ς δέν άπολα μ βά νουσιν έπίσης πάντες ο ί έν τή 
μονή, μ ’ δ λ ο ν  τούτο άπολα μ βά νουσιν αυτώ ν έν μέρει καί ο ί άργοί παρά  
τό δ ίκ α ιον ίσω ς.

Σ υγκρινομένω ν τώ ν προσόδω ν μέ τάς δ α π ά να ς Επρεπε νά  περιτεύω- 
σ ιν ο ί π ρ ό σ ο δ ο ι κατ’ Ετος, καί μ ’ δ λ ο ν  τούτο άκολουθεΐ τό άνάπαλιν. 
πολλά κ ις καί δα νείζοντα ι ή πω λώ σι τι διά  νά  άναπληρώ σω σι τήν Ελλει- 
ψ ιν. ά ναξιότη ς ήγουμενεύοντος, δ ιχόνο ια  ά δ ιά κ οπ ος μεταξύ άρχοντος  
καί ά ρχομ ένω ν, άμέλεια  όλέθριος, καταχρήσεις καί σφετερισμοί παντα- 
χόθεν έξα φ α νίζου σ ι π ολλά  συμφέροντα τής μονής, καί προξενοΰσιν έν  
αύτή τοιαύτα π α ρ ά  φ ύσ ιν  συμβεβηκότα.

136. Αντί του ορθού 11.825. . h
137. Αντί του ορθού 12.555.

;'Αν,

«I
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Α υ τ . έγγρ. 47

Γενική καταγραφή των κινητών τής έν Σερίφψ 'Ιεράς Μονής.
11 8βρίου 1827

Ι ε ρ ά  ά μ φ ια
6 φελώνια χρυσοΰφαντα καινά.
2 όμοίως έν χρήσει.
8 ετερα από στόφας μεταξωτάς τό 1 άπό κατηφέ138, καί τό έτερον άπό 

δίμητον.
8 έτι καθημερινά διάφορα.
4 στιχάρια καινά των Ιερέων τα 3 χρυσοΰφαντα κα ί τό 1 στόφινον.
7 όμοίως καθημερινά διάφορα.
2 όμοίως των διακόνων χρυσοΰφαντα.
2 όμοίως καθημερινά.
3 ώράρια όμοίως τά 2 χρυσά καί τό 1 καθημερινόν.
9 επιτραχήλια καινά τά μεν χρυσοΰφαντα τά δε χρυσοκέντητά.
6 όμοίως μεταχειρισμένα εις διαφ(όρ)ους χρυσάς στόφας.
5 όμοίως καθημερινά.
14 περιζώνια εξ ών τά 9 αργυρά τά 4 άργυρόχρυσα καί 1 μαργαρυ- 

ταρένιον.
14 ζευγάρια ύπομάνικα τά 8 χρυσοκέντητα καί τά 6 χρυσοΰφαντα.
3 ποδια ί τής ίεράς τραπέζης ή μία χρυσοΰφαντος ή έτέρα λαχούρι 

χρυσοκεντημένον καί ή άλλη άπό άτλάζι139 όμοίως.
4 όμοίως χρυσοκέντητοι τής ίεράς προθέσεως.
2 όμοίως προσκυνηταρίων ή μέν χρυσοΰφαντος ή δε χρυσοκέντητος.
1 όμοίως τής ώραίας πύλης χρυσοκέντητος.
5 ζευγάρια ποτηροκαλύμματα χρυσά καί χρυσοκέντητα.
2 μπόγοι μεταξωτοί, είς έπιτάφιος καί δύο σημαΐαι φωσσικής έργα- 

σίας.
1 μανδύας μεταξόχρυσος.
4 ύπογωνάτια δι(ά)φ(ορ)α.
3 μεγάλοι σταυροί άργυροί.

138. Κατιφές, βελούδο (<  τουρκ. kadife, βελούδο). Σχετικώς: Ν.Π. Ανδρκύτης, Ετυμο
λογικό λεξικό της κοινιίς νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 31983, σ. 155.

139.  Ατλάζι, ολομέταξο, γυαλιστερό ύφασμα (<  τουρκ. atlaz < αραβ. atlas) [Ευαγγελία 
Παπακυριακού-Απέργη -  Χάρης Παπακυριακού, Βασικό Λεξικό Ξένων Λέξεων της Νέας 
Ελληνικής, Αθήνα 1997, σ. 48* Ν.Π. Ανδρκύτης, ύ.π., σ. 42],
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11 όμοίω ς μικροί του άγιασμοϋ οΐ 8 άργυρόχρυσοι, ό 1 ποικίλης καί 
άρίστης έργασίας όμοίως καί οί δύο ό μέν άργυρούς καί ό έτερος 
άπό χάλυβα.

2 ποτήρια άργυρά τό μέγα τής φωσσικής έργασίας καί τό έτερον μι
κρόν.

3 δισκάρια όμοίως καί τρεις λαβίδες.
3 άστερίσκοι όμοίως.
3 ευαγγέλια τά 2 άργυρά έξ ών τό 1 μέγιστον τής φωσσικής έργασίας.
1 άρτοφώ ριον άργυροΰν ικανού μεγέθους τής φωσ(σικής) έργασ(ίας).
1 δίσκος μέγας άργυρούς.
2 θυμιατήρια άργυρά τό 1 μέγα.
1 τρικέριον άργυρούν.
5 κανδήλαι άργυραί μεγάλαι.
7 όμοίω ς μικραί.
1 είκών άργυρόχρυση τού άρχαγγέλου.
1 άργυρά τής Θεοτόκου.
3 κορώ ναι όμοίως.
1 πατερίτζα  άπό άμπανόζι140 καί ή κεφαλή καί α ί κλειδώσεις άργυ- 

ρόχρυσοι.
1 άλυσος λεπτή χρυσή μέ §ν σταυρίδιον χρυσούν μέ διαμαντάκια τι- 

νά.
1 όμοίω ς άργυρόχρυσος.
2 έξαπτέρυγα άργυρόχρυσα μέ τούς 12 άποστόλους.
3 κιβώτεια μέ Ιερά λείψανα, έξ ών τό 1 περιέχει τμήματα 12 τό βον 

6, καί τό γον 5 καί άργυρούν σταυρόν άπό λιοκόρνον.
3 έτερα άργυρά τό αον περιέχει 13 τμήματα καί τήν κάραν τού άγι

ου Γεωργίου τής μεγάλης Α ρμενίας, τό βον 6, καί τό γον 5 όμού 
κα ί 1 σταυρόν άργυρούν έτι μέ 15 τμήματα άδετα.

κ.τ.λ.

Τά τού Η γουμενείου
18 χουλιάρια  άργυρά.
18 πηρούνια  όμοίως.
1 χουλιάρα τζουρβά141 όμοίως.

140. Αμπανόζι, είδος πολύτιμου ξύλου (<  τουρκ. abanoz <  ελλην. έβενος) [Ν.Π. 
Ανδριώτης, ο.π., σ. 16].

141. Τσορβάς, σούπα (<  τουρκ. $orba) [Ν.Π. Ανδριώτης, ο'.π., σ. 383].
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6 ζάρφια142 αργυρά.
1 κανδήλα άργυρά.
2 είκόναι ή μία άργυρά καί ή έτέρα σιντεφένια143 έργασ(ίας) φωσ(σι- 

κης).
17 χάλκινα σαχάνια144 μεγάλα.
13 ομοίως βαθέα τά δύο μέ τά καπάκια των.
1 σεφέρ τάσι145 ομοίως.
3 λαγηνόπρυκα ομοίως.

14 τετζερέδες όμοίως μαγειρείου δ(ια)φ(όρ)ου μεγέθους.
3 κατζαρόλαι όμοίως.
4 τηγάνια όμοίως.
2 τού τζαϊοϋ όμοίως.
1 τέτζερες των κηρίων μέ την χουλιάραν του όμοίως.
1 μαγκάλι.
1 φοβού.
2 καραβάναι.
1 λεκάνι λουσίματος.
1 λαμπίκος.
5 καζάνια μεγάλα κοινοβίου.
3 ρακοχάρανα146 όμοίως μέ τούς λουλάδες των.
3 ετι μεγάλα καζάνια τετριμμένα.
2 γουδία προύντζινα.
4 κανδηλέρια όμοίως.
6 ζάρφια όμοίως.
2 σινιά147 μεγάλον καί μικρόν χάλκινα.

10 στρώματα.
8 παπλώματα.
5 πευκιά148.

142. Ζάρφι, μετάλλινο κύπελλο, θήκη (<  τουρκ. zarf) [Ε. Παπακυριακού-Απε'ργη -  X. 
Παπακυριακού, ό.π., σ. 109].

143.  Σεντέφι, μαργαριτάρι (<  τουρκ. scdel) [Ν.Π. Ανδριώτης, ό.π., σ. 321].
144.  Σαχάνι, ταψί (<  τουρκ. sahan) [Ν.Π. Ανδριοπης, ό.π., σ. 318].
145.  Σεφέρι τάσι, κύπελλο εκστρατείας/εκδρομής (<  τουρκ. sefer tasi) [Ε. Παπακυρια- 

κού-Απέργη -  X. Παπακυριακού, ό.π., ο. 409, 446* Ν.Π. Ανδριοπης, ό.π., σ. 320, 359* 
Redhouse Yeni Tiirkge-Ingilizce Sozliik, Istanbul 1968, σ. 359].

\46.Χαρανι, χύτρα (<  τουρκ. hereni) [Ν.Π. Ανδριοπης, ό.π., σ. 416].
147. Σινί, χάλκινο στρογγυλό ταψί (<  τουρκ. sini) [Ν.Π. Ανδριοπης, ό.π., σ. 323],
148. Πεύκι, μικρό χαλί (<  μσν. πεύκι < μεταγν. επεύχιον, χαλί επί τοι) οποίου προσεύ

χονταν οι πιστοί) [Ν.Π. Ανδριώτης, ό.π., σ. 279].
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2 κιλήμια.
3 καντάρια δ(ια)φ(όρ)ου μεγέθους. 

12 σεντούκια δ(ια)φ(όρ)ου μεγέθους.
4 πεστακτάδες149 φωσσικοί.

17 τουφέκια.
7 παγωνέται.

κ.τ.λ.

4

Α ν τ ., έγγρ. 48

Καταγραφή τής νήσου Σερίφου

Ή  κυκλάς αυτή νήσος εχει περιφέρειαν, κατά τάς Γεωγραφικός πα 
ρατηρήσεις, τεσσαράκοντα μ ιλιών κοινών, ή έπιφάνεια αυτής ύπάρχει 
άνώμαλος άπό δρη υψηλά, φάραγκας βαθεΐς. και πέτρας άποτόμους κα- 
λυπτομένη, εκτός τινώ ν παραλίω ν αυτής μερών, τά όποια είσίν έπίπε- 
δα, μεταξύ τώ ν όποιω ν μεγαλητέρα πεδιάς είναι ή προς τούς πρόποδας 
τής πόλεως καί πλησίον τού μεγάλου λιμένος κειμένη χωρητική κοιλών 
πεντακοσίων καί έπέκεινα, υδατώδης καί έπιφφεπής εις παραγωγήν πα- 
ντοδαπώ ν καρπών, τάνύν δμως παρέχει έλλαχίστην ώφέλειαν προς τούς 
κατοίκους τής νήσου δ ιά  τήν έλλειψιν τής καταλλήλου είς αύτήν καλ
λιέργειας καί σπερμολογίας. περιέχει ή νήσος ΰδατα Ικανά καί παράγει 
καρπούς παντοδαπείς, πλήν όλίγους. τό αίσθαντικόν προ ϊόν  όπου πα 
ράγει υπάρχει ό οίνος.

Ετήσιοι πρόσοδοι τής νήσου κατά μέσον δρον.
— Κριθήν κοιλά................................................................ ....14.000
— δσπρια παντοίου είδους κ(οιλά).....................................  1.500
— Σύκα όκάδες......................................................................5.000
— Πάμβακα όκ(άδες).............................................................2.000
— Τυρόν όκ(άδες).................................................................. 5.000
— μέλι όκ(άδες)...................................................................  750
— Κρόμμυα καντάρια..........................................................  750
— μύλα καί άλλας διαφόρου είδους όπώρας όκά(δες)...........12500
— Οίνον βαρέλλας προς 50 όκ(άδες) ή β(α)ρ(έλλα)...............8.000

149. Πεσταχτάς, μικρό έδρανο (<  τουρκ. pe$tahta) [Redhouse, ό.η., σ. 930].
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Έκ τών άνωθεν ειδών γίνεται εξαγωγή κατ’ έτος των 3/4 τοΰ οίνου 
εις μούστον, τό 1/2 τών κρομμύων, τό 1/3 τού μέλιτος καί άπασαι αί
όπώραι. εξάγονται προσέτι βόες...............................................  50

— πρόβατα παλαιό καί νέα................................................1.000
— όρνιθες παλαιαί καί νέαι................................................  700
Έκ τών προβάτων, βοών καί όρνίθων μέρος πωλείται πρός τούς εξω

καί μέρος έν τή νήσφ.
Όσα αγοράζει έξωθεν ή νήσος
— Κριθήν καί σίτον κοιλά...................................................8.000
— Έλαιον Οκάδες................................................................7.000
— Σάπονα όκά(δες)..............................................................5.000
— Πάμβακα όκά(δες)............................................................1.000
— σίδηρον όκά(δες).............................................................. 1.000

Γο(όσι)α
— Πετζιά (βουβαλλαΐα)150 πάλλας 50....................................15.000
— Τομάρια βόϊα διά παπούτζια πάλ. 25.............................2.000
— Εις φαγώσιμα καί άλλα διαφόρου είδους άναγκαΐα.......5.000
Τρέφονται έν τή νήσφ τά εξής ζώα
— Βόες................................................................................ 1.000
— Ό νοι...............................................................................  600
— Πρόβατα......................................................................... 5.000
— Χοίροι..............................................................................1500

Υπάρχει έν τή νήσφ μία Κωμόπολις έπί τίνος δυσβάτου λόφου κει- 
μένη καί τρία χωρίδια άπό 15 έως 20 όσπήτια συνιστάμενα. όλα όμοΰ 
κωμόπολις καί χωρία παρέχουσι 470 οικογένειας ώς έγγιστα καί κατοί
κους εγγύς τών 2.000 άπαντες έν γένει Γεωργοί μέχρι καί τών ιερέων 
μέ ήθη χωρικά καί τραχέα, άνίδεοι καί άτελεΐς εις τήν Γεωργίαν τήν 
οποίαν έπαγγέλονται. Τινές έξ’ αύτών παραδειγματικώς πώς καί έκ δια- 
λειμάτων κρατώσιν έν τή νήσφ έκ τοΰ υστερήματος δύο διδασκάλους 
διά τά παιδία των. Ένα τής ελληνικής γλώσσης καί έτερον τής άλλη- 
λοδιακτικής μεθόδου. Πλήν ή δυστυχία νικά τήν φιλοστοργίαν καί ή έκ 
τών διδασκάλων ωφέλεια είναι άνεπαίσθητος σχεδόν, έπειδή τό συμπε- 
φωνημένον σιτηρέσιον όν φύσει σμικρόν δέν δίδεται έν καιρφ καί πολ- 
λάκις διόλου.

150. Η παρένθεση υπάρχει στο πρωτότυπο.
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Έ ν  κα ιρφ  τυραννίας ή μεγαλητέρα ποσότης όπου προσέφερον εις την 
υψηλήν πόρταν οί κάτοικοι τής νήσου έπί λόγω έτησίου φόρου έφθανεν 
έως δέκα χιλιάδες γρό(σια), εξ’ ώ ν α ί 3.500 δύναται νά είπή τις, δτι 
ήτον κύρια ώς καταγεγραμμένα ά π ’ άρχής άπαραλλάκτως είς τό περί 
φορολογίας όθωμανικόν σύνταγμα, τα δέ περιπλέον έπρόσθεσεν άπό 
χρόνον είς χρόνον ή άπληστία των σατραπών τού όθωμανικού στόλου 
καί τών διερμηνέων των, ένεκα υπηρετών καί ύδροφορίας τών πλοίων, 
ένεκα προβάτων, καί ένεκα προσφοράς τών υπαλλήλων υπουργών, έκτος 
τούτω ν συνεισέφερον κατ' έτος οί κάτοικοι 7, 8 χιλιάδες είς έκπλήρω- 
σιν τών χρονικών δ(ια)φ(ορ)ών τού χρέους τής κοινότητος, τό όποιον 
αί δ ιχόνο ια ι τών προυχόντω ν καί τού λαού, ή επικρατούσα, ώς έκ τής 
άνομίας άσυμφωνία καί άνοια  έπολλαπλασίασαν άπό χρόνον είς χρό
νον, καί συμποσούται σήμερον έως 100.000 γρό(σια) κ(ε)φ(άλαι)ον κα
θαρόν. δπερ έδιπλασιάσθη ήδη με τά όφειλόμενα δ(ιά)φ(ορ)α τών πα 
ρελθόντων οκτώ ετών τής άποστασίας. περί τής άρχής καί διασαφήσε- 
ως τού χρέους τούτου είναι άναγκαΐα μία εξωτερική φροντίς. έπειδή ή 
νήσος δεν διατήρησε ποτέ καμμίαν τάξιν  ούτε καταγραφήν περί τής άρ
χής, προόδου, καί τής έν τώ  μεταξύ μεταβολής αυτού, άλλ’ ούτε γνωρί
ζει έντελώς τό ποσόν τού χρέους της καί τούς δανειστάς της, καί ούτε 
είναι δυνατόν νά έκτελέση μόνη της, όσον άνήκει έπί ταύτη τή υποθέ
σει.

Ό σ α  πληρώνουσιν ήδη κα τ’ έτος είς τό έθνικόν ταμείον ένεκα δε- 
κάτου καί δασμού κατά τήν έπικυρωθεισαν παρά τής Σ(εβαστής) Κ(υβερ- 
νήσεως) τού Βουλευτικού προσδιορίαν [ ]151 ένεκα μισθού Α στυνο
μίας καί άν(δρ)ών αυτής, καί ένεκα άλλων έτησίων δαπανών άναγωμέ- 
νων είς τάς χρείας τής δημογεροντίας καί τής κοινότητος, φθάνουσιν 
έγγύς τών 50.000 γρο(σίων) βάρος υπέρογκον, ώς προς αυτούς καί δυ- 
σβάστακτον, ώς έκ τών έτησίων αυτώ ν προσόδων καί δαπανών γίνεται 
γνωστόν, πώ ς λοιπόν έξοικονομούνται, ήθελεν είπε! τις, ώς μή ώφειλε. 
πολλοί τών κατοίκων δέν συγχέουσι τά όσπρια μέ τον ψωμόν, άλλ' όταν 
τρώγωσι τό έν είδος φυλάττουσι τό άλλο προς οικονομίαν, καί πολλοί 
έξ αυτών άναπληρούσι τήν έλλειψιν καί τών δύο είρημένων ειδών τής 
τροφής διά μόνον τών χόρτων τής γα ιας είς Ικανάς τού χρόνου ημέρας, 
έν κα ιρφ  τυραννίας καίτοι μετριωτέρων δντων τών φόρων έτρέποντο 
είς φυγήν πάμπολοι έκ τώ ν κατοίκων άνδρες καί γυναίκες, οΐτινες με- 
τερχόμενοι τήν δουλικήν εις άλλοδαπήν καί βιουντες αυτοί άνεκούφιζον

151. Χάσμα στο πρωτότυπο.
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διά των Ιδρώτων των και τούς έν τη νήσφ μετοχετεύοντες εις αυτήν κα τ’ 
έτος επέκεινα των 15.000 γρο(σί)ων τό οποίον δεν επιτρέπει αύτοίς ή 
περίστασις να πράξωσιν ήδη.

Μία επί τά κρείττω μεταρύθμησις εις τα ήθη καί επαγγέλματα των 
κατοίκων παρέχουσα αύτοις μέ τον καιρόν άφθονωτέραν την εκ των 
ιδρώτων των άπόλαυσιν, ίσω ς άποκαταστήση αυτούς ικανούς νά βα- 
στάσωσι τό τοιοϋτον βάρος χωρίς κίνδυνον, την δαψίλειαν των επωφε
λέστατων Γεομήλων επαγγέλλεται προφανώς ή κατάλληλος Γαια τής 
προς τον λιμένα εύρυχώρου πεδιάδος τής νήσου, τήν πρόοδον τού πο- 
λιτίμου προϊόντος τής σταφίδος (κουραντιού)152 προμηνύει ή φύσις τής 
νήσου διά των παραλίων αύτής πεδιάδων καί άλλων μεσημβρινών αυτής 
μερών επιρρεπής οΰσα υπέρ τό δέον προς τάς άμπέλους.

Περιέχει ή Κωμόπολις τής νήσου δέκα Ιερείς άπειροι παιδείας πά- 
ντες καί δέκα εκκλησίας άπασαι έν χρήσει. ή μεγαλητέρα άπό αύτάς 
είναι κοινή, αί δέ λοιπαί μερικαί κατά κληρονομιάν παρά τών προγό
νων προς τούς άπογόνους μεταδιδόμενοι, εύρίσκονται καί έξω τής κω- 
μοπόλεως υπέρ τάς πεντήκοντα διεσπαρμένοι καθ’ όλην τήν νήσον.

Τό μέταλλον τού μαγνήτου εύρίσκεται άφθονον έν ταύτη τή νήσιρ. ή 
πρόσοψις αύτού φθάνει μέχρι καί αύτής τής γήινου επιφάνειας, πολλοί 
τών έντοπίων καί ξένων εκ διαλειμμάτων έξορύττουσιν άπό αύτόν καί 
τον μετακομίζουσιν, όπου βούλονται, τά άποτελέσματα τού μαγνήτου 
τούτου φαίνονται όχι τόσον ισχυρά, πλήν βαθύτερον ίσως εύρίσκεται μέ 
δραστηριώδη άποτελέσματα.

Σημεία πολλά καί διάφορα ίχνη άρχαϊα παρέχουσιν υπόνοιαν ότι ή 
νήσος έτρεφε τό πάλαι εις τούς κόλπους της καί τό μέταλλον τού σι
δήρου καί χαλκού καί τό πολύ όξύ αύτού, όπού φαίνεται έπισωρευμέ- 
νον εις τινας βόθρους καί σπήλαια παριστώσιν, ότι ήτον ποτέ έν χρή- 
σει τά μεταλλουργεία τών τοιούτων μετάλλων έν ταύτη τή νήσφ.

Ό  καταγράψας 
Χριστόδ. ’Αλεξάνδρου

152. Η παρένθεση υπάρχει στο πρωτότυπο.
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IX

Μ ή λος-Κ ίμ ω λος: χώ ρ ος κ α ι π λ η θ υ σ μ ό ς  ( Ι9 ο ς  α ιώ νας)

1. Γ ε ν ικ ή  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η : α π ό  τ ο  π α ρ ε λ θ ό ν  σ τ ο ν  1 9 ο  α ιώ ν α

Η  Κίμωλος ευρίσκεται περ ί το μισό μίλι βορειοανατολικώς της Μήλου* 
ανάμεσα στα δύο νησιά παρεμβάλλεται το στενό Π ο λ,ό ν ια ς  (άλλως Μ ή λ ο ν -  

Κ ίμ ω λ ο υ ) , με άνοιγμα 2,5 περίπου δέκατα του μιλίου1. Το σχήμα της Κιμώ
λου είναι περίπου σφαιρικό, ενώ η Μήλος διαθέτει πεταλοειδή μορφή2. 
Αναλυτικότερα, στην τελευταία σχηματίζεται ο ασφαλέστερος όρμος του 
Αιγαίου, υπό την ονομασία Μ ή λ ο υ  χ \Λ 6 ά μ α ν τ ο ς , με εξοπερικό άνοιγμα π ε
ρί τα 3 μιλιά και εσωτερική προέκταση υπέρ τα 5,5 μίλια, στη νοτιοανατο
λική πλευρά του3. Η έκταση του νησιού ισούται με 150,60 τετραγωνικά χ ι
λιόμετρα και το μήκος των ακτών του με 125,9 χιλιόμετρα* τα αντίστοιχα 
μεγέθη για την Κίμωλο είναι μόλις 35,71 και 37,94 5. Ό σ ον  αφορά στο μέγι
στο υψόμετρο υπολογίζεται στα 751 και 345 μέτρα αντιστοίχους, κατά νησί 
{Π ρ ο φ ή τ η ς  Η λ ία ς  και Π α λ ιό κ α σ τ ρ ο ) \  Ε ίναι χαρακτηριστικό πως η προπη 
θέση εντοπίζεται στο δυτικό τμήμα της Μήλου, στην πλέον άγονη και υπο- 
ανάπτυκτη (από οικονομική-δημογραφική άποψη) περιοχή του νησιού6. 
Αντιθέτους, το ανατολικό τμήμα εμπεριέχει εύφορα ηφαιστειογενή εδάφη, 
τα οποία επέτρεψαν, επί αιώνες, την ανάπτυξη κάθε λογής καλλιεργειών

1. ΥΥΓΤΝ, Πλοηγός. Ναυτιλιακές οδηγίες των ελληνικών ακτών, τόμ. Β ', Νοτιοανατολι
κοί ακταί, Αθήναι 31976, σ. 303' Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, Ονοματολογική ναυσιπλοΐα στο 
ελληνικό Αιγαίο. Ο νησιωτικός μικρόκοσμος και μεγάκοσμος του Αιγαιακού Αρχιπελάγους, 
Αθήνα 2001, σ. 208.

2. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 303, 311.
3. Αυτ., σ. 306-307.
4. ΕΣΥΕ, Στατιστική επετηρίς της Ελλάδος 1965, 1970, 1980, 1981, σ. 3, 4, 2 και 2 αντι

στοιχώ;· Μιχ. Ευστ. Σκανδαλίδης, ό.π., σ. 206, 208.
5. ΥΥΠΝ, ό.π., σ. 303,311.
6. Marco Boschini, LArcipelago con tulle le hole, Scogli, Secche e bassi Fondi, Βενετία 

1658, σ. 28* Μιχάλης Μοδινός, Τοπογραφίες. Οικολογική θεώρηση του ελληνικού περιφε
ρειακού χοίρου, Αθήνα 1990, σ. 87.
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και της κτηνοτροφίας7. Σε διάφορα τεκμήρια, του παρελθόντος αλλά και 
του παρόντος, αναφέρονται τα σημαντικότερα προϊόντα του νησιού: σιτη
ρά, λαχανικά (φασόλια, φάβα κ.ά.), φρούτα (καρπούζια, πεπόνια, σύκα 
κ.ά.), βαμβάκι (για  τις ανάγκες της τοπικής βιοτεχνίας), κρασί, ελιές και 
ελαιόλαδο, κτηνοτροφικά προϊόντα, μέλι και κερΓ. Εν τούτοις, από τους

7. Μ. Μοδινός, ό.π., σ. 87* Maihows, Voyage en France, en Italie et anx isles de VArchipel 
on let Ires eoites de plusieurs endroits de VEurope et du Levant en 1750, avec des observations de 
Vauteur sur les diverses productions de la nature et de Vart, τόμ. 4, Παρίσι 1763, σ. 112* Lo Stato 
Presente di tutti i paesi e popoli del Motulo naturale, politico, e morale, volume VII, Della 
Turchia in Europa, delle Isole deirArcipelago, Catulia, e Morea, ..., Βενετία 1737, σ. 19.

8. ΓΑΚ-ΑΝΚερκ., Καποδιστριακό Αρχείο, φάκ. 457, Tableau des iles de la mer blanche 
qui dependent de Vempire ottoman' B.J. Slot, Archipelagos Turbatus. Les Cyclades entre 
colonisation latine et occupation ottomane c. 1500-17IS, τόμ. 1, Istanbul 1982, σ. 24-25*0 ίδιος, 
«Στατιστικές ειδήσεις για τη Μήλο του 1670 μ.Χ. (από το τουρκικό φορολογικό κατάστι
χο)», εφημ. Μήλος, αριΟ. 70. 1/11/1982, σ. 3' Fr. Piacenza, LEgeo redivivo, o sia chronogra
ph ia dell’Arcipelago, in Modena 1688, σ. 273* Μάρκος N. Ρουσσος-Μηλιδώνης. Ιησουίτες τον 
17ον και 18ου αιώνα περιγράφουν το Αιγαίο, Αθήνα 1989. σ. 76* Jean Thevenot, Voyage du 
Levant, Παρίσι 1980, σ. 174-175* Joseph P. de Tournefort, Voyage d un botaniste, εισαγ.- 
σημ. St. Yerasimos, τόμ. 1, Παρίσι 1982. σ. 162-164* Γιάννης Μ. Χαλκουτσάκης, «Μια άγνω
στη επίσκεψη —το 1735 — στη Μήλο», Μηλιακά, τόμ. 2 (1985), σ. 24* Lo Stato, ο.π., σ. 25* J. 
Aigidius van Egmont, Travels through pan o f Europe, Asia Minor, the Islands of the 
Archipelago, Egypt, Syria, Mount Sinai, Palestine & C., τόμ. 1, Αονδίνο 1759, σ, 69* Maihows, 
ο.π., σ. 112* Breve Descrizione delVArcipelago e particolarmente delle diciotto isole sottomesse 
Vanno 1771 al Dominio Russo del Conte Pasch di Krienen, Λιβόρνο 1773, σ. 21* Lettres sur la 
Grece, faisant suite de cedes sur lEgypte, par M. Savary, Παρίσι 1788, σ. 358-359* Frieseman, 
Description historique etgeographiquede lArchipel, Redigee d ’apresde nouvelles observations et 
particulierement utile aux Negocians et aux Navigateurs, Neuwied sur le Rhin 1789, σ. 50-51* 
Memoires historiques, politiques et geographiques des voyages du comte de Ferrieres - Sauveboeuf 
fait en Turquie, en Perse et en Arabie depuis 1782 jusquen 1789, τόμ. 2, Παρίσι 1790, σ. 226* 
Δανιήλ Φιλιππίδης -  Γρηγ. Κωνσταντάς, Γεωγραφία Νεωτερική, επιμ. Αικ. Κουμαριανου, 
Αθήνα 1988, σ. 228* Travels through Swisserland, Italy, Sicily, the Greek islands, to 
Constantinople; Through part of Greece, Ragitsa, and the Dalmatian Isles; In a series of letters 
to Pennoyre Watkins, Esq. from Th. Watkins, A.M. in the years 1787, 1788, 1789, τόμ. 2, Λον
δίνο 1792, σ. 178* G.A. Olivier, Voyage dans VEmpire Othoman, VEgypte et la Perse, τόμ. 2, 
Παρίσι 1807, σ. 206-208,220* C. Sonnini, Voyage en Grece et en Turquie, fait par ordre de Louis 
XVI, et avec Vautorisation de la cour ottomane, τόμ. 2, Παρίσι 1801, σ. 226* Ο Ελ/.ηνικός Τα
χυδρόμος, έτος Γ \  αριθ. 52, 20 Αυγ./1 Σεπτ. 1839, Παράρτημα' I. Δε-Κιγάλλας, «Γεωγρα
φική περιγραφή του νομού Κυκλάδων», Αποθήκη των Ωφελίμων και Τερπνών Γνώσεων, εν 
Σύρω, έτος Β ' (1848), σ. 124* Ηλίας Οικονομόπουλος, Μεγά).η-Γενική Γεωγραφία. Εμπορι
κή, Βιομηχανική, Οικονομική, Στρατιωτική κλπ. γραφείσα επί τη βάσει των αρίστων και νε- 
ωτάτων ξένων συγγραφέων, εν Αθήναις 1901, σ. 340* Μιχ. Γ. Σταματάκης, Οι Κυκλάδες, Συ-
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αρχαίους ήδη χρόνους η Μ ήλος είναι συνυφασμένη κυρίως με την εκμε
τάλλευση του ορυκτού της πλούτου (στη νεότερη εποχή, θειάφι, γύψος, χα- 
λαζιακός τραχείτης — οι γνωστές μυλόπετρες κ.ά.)ν. Ως παρεπόμενο, η εξα
γωγή μέρους της παραγω γής (αγροτικής-κτηνοτροφικής-προϊόντων εξόρυ- 
ξης) οδήγησε στην ανάπτυξη του εμπορίου10. Παραλλήλους, το νησί διατή
ρησε, επί αιοονες, ισχυρούς δεσμούς με τη θάλασσα, διαθέτοντας τους πλέ
ον έμπειρους «πιλότους» (πλοηγούς) στο Α ρχιπέλαγος11. Σχετικώς και συ- 
μπληρωματικώς, είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε προέλευσης πειρατές χρη
σιμοποίησαν τη Μήλο για  την εμπορευματοποίηση της λείας, ενώ κάποιοι 
από αυτούς εγκαταστάθηκαν μονίμους εκεί12.

Αντιθέτους, η Κίμωλος, καθους σημειώνει και ο Ιάκωβος Ραγκαβής, 
«είναι όλοτελώς ανυδρος* τά δρη αυτής σκληρά και τραχέα* ή γη δφο-

—^
ρα 1979, σ. 56* Ζαφ. Βάος -  Στέφ. Νομικός, Ο ανεμόμυλος στις Κνκ/Αδες, Αθήνα 1991, σ. 
59.

9. Μ. Μοδινός. ό.π., σ. 92-93* Β. J. Slot. Στατιστικές ειδήσεις, σ. 3* Μ. Ν. Ρουσσος-Μη- 
λιδώνης, ό.π., σ. 76* Δ. Φιλιππίδης -  Γρ. Κιυνσταντάς, ό.π., σ. 228* I. Δε-Κιγάλλας, ό.π., σ. 
124* Ηλ. Οικονομόπουλος, υ.π., σ. 340, 349* Μ. Γ. Σταματάκης, υ.π., σ. 56* Ζαφ. Βάος -  
Στέφ. Νομικός, υ.π., σ. 60, 96, 100.

10. Β. J. Slot, Archipelagus Turbatus, σ. 24* Fr. Piacenza, ο.π., σ. 274* J. Thevenot, υ.π., 
σ. 174-175* Μ. Ν. Ρούσσος-Μηλιδοίνης, ό.π., σ. 76* C. Sonnini, ό.π., σ. 237.

11. Β. J. Slot, ό.π., σ. 25* Fr. Piacenza, υ.π., σ. 284* J. Ρ. de Toumefort, ό.π., σ. 156* Μ. Ν. 
Ρουσσος-Μηλιδοίνης, υ.π., σ. 77* Captain Sutherland,/! tour up the straits, from Gibraltar to 
Constantinople. With the leading events in the present war between the Austrians, Russians, and 
the Turks, to the commencement o f the year 1789, Λονδίνο 1790, σ. 148* A. Konsta, Lactivite 
corsaire en mer Egee et ses effets sur Vile de Milos aux XVII et XVIII siecles, Memoire de DEA, 
Πανεπ. Paris-I, Παρίσι 1986, a l l ,  23-32.

12. B. Randolph, The present state o f the islands in the Archipelago (or Arches), Οξφόρδη 
1687, σ. 33* M. de Mirone, Memoires etAvantures secretes et curieuses d ’un Voyage du Lexant, 
τόμ. 1, Λιέγη 1739, σ. 50* A voyage performed by the late Earl o f Sandwich round the 
Mediterranean in the years 1738 and 1739, Λονδίνο 1799, σ. 36* Voyages en Orient, entrepns par 
ordre du Gouvemernent frangais, de Vannee 1821 et Vannee 1829, par V. Fontanier, τόμ. 2. Πα
ρίσι 1829, σ. 217* Jourdain, Capitainc de fregate de la Marine Royale, Colonel au service du 
Gouvernement Grec, Memoires historiques et militaires sur les evenements de la Grece, depuis 
1822 jitsqiVau combat de Navarin, τόμ. 1, Παρίσι 1828, σ. 106* Ν. Κεφαλληνιάδης, «Χρονικό 
πειρατικών επιδρομιόν κατά της Μήλου», Μηλιαχά, τόμ. 1 (1983), σ. 34-39* Χαρ. Γκοΰσιος, 
«Η πειρατεία και οι επιπτώσεις στους νησκυτικους πληθυσμούς του Αιγαίου κατά τον 17ο 
αιώνα», Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας, τόμ. 9/τχ. 1-2 (Ιαν.-Δεκ. 1998), σ. 56* A. Konsta, ό.π., 
σ. 61-62* Χρ. Γεωργουσης, Κυκλάδες. Πάρος-Α\πίπαρος, Αθήνα 1998, σ. 132, 138. Πβ. Κώ
στας Κόμης, Ιστορικοδημυγραψικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας τον ελλη
νικού χώρον, Αθήνα 1999, σ. 82 και εδώ στο κείμενο II, υποσημ. 12.
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ρος»13. Οι λιγοστές καλλιέργειες περιορίζονταν στο νοτιοδυτικό τμήμα του 
νησιού και κυρίους στην περιοχή της Χώρας* τα σημαντικότερα προϊόντα 
ήσαν τα κάτωθι: κριθάρι, βαμβάκι (για τις βιοτεχνικές ανάγκες), μικρή πο
σότητα ελαιολάδου και κτηνοτροφικών προϊόντων* θα πρέπει να επιση- 
μανθεί ποος στη διάρκεια του κρητικού πολέμου (1645-1669) τα ελαιόδεν- 
δρα του νησιού εκριζουθηκαν από το βενετικό ναυτικό, προκειμένου να κα- 
λύψουν τις ανάγκες του σε ξυλεία14. Ακόμη, το κρασί αλλά και άλλα προϊ
όντα εισάγονταν από τη Μ ήλο1'", κάτι το οποίο παρατηρείται, εξάλλου, και 
σήμερα. Πάντως, το νησί κατέστη γνιυστό κυρίως εξαιτίας του ορυκτού του 
πλούτου, κοντολογίς της «κιμωλίας γης» («Κ ίμ ω λο ς , όθεν ή γη ή Κιμωλία» 
σημεκυνει ο Στράβων)16 και των πωρόλιθων, προϊόντα τα οποία εξάγονταν 
προς διάφορες κατευθύνσεις17. Επιπροσθέτους, οι κάτοικοι ήσαν ικανοί 
ναυτικοί, ενου σε άλλο επίπεδο, η Κίμωλος συνδέθηκε επανειλημμένους με

13. Ιάκ. Ραγκαβής, Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική, 
και στατιστική της αρχαίας και νέας Ε)λάδος, τόμ. 3, εν Αθήναις 1854, σ. 239 και σε ανατυ- 
πιυση Τα ΕλΛηνικά. Κυκλάδες νήσοι, επιμ. Δ. Ζ. Σοφιανός, Αθήνα 1997, σ. 139. Επίσης: J. Ρ. 
de Tourneforl, ό.π., σ. 150* Henri Hauttecoeur, «Η νήσος Κίμωλος», Κιμωλιακά, τόμ. 4 
(1974), σ. 218’ Lo Slato Presente, σ. 50* Maihows, ό.π., σ. 109· Let ires,..., par Μ. Savaiy, σ. 351 * 
G.-B. Depping, La Grece, on Description topographique de la Livadie, de la Moree et de 
VArchipel, τόμ. 3, Παρίσι 1830, σ. 46* Voyage pittoresque de la Grece par Choiseul - Gouffier, 
Nouv. ed., τόμ. 1, Lourain 1847, σ. 14-0 Ελ),ηνικός Ταχυδρόμος, ό.π. · lies de la GreceparM. 
Louis Lacroix, Παρίσι 1880, σ. 472* Αντ. Μηλιαράκης, Υπομνήματα περιγραφικά των Κυ- 
κλάόων νήσων κατά μέρος. Κίμωλος, ΑΟήνησιν 1901, ανατΰπ. Κιμωλιακά, τόμ. 1 (1970), σ. 
4.

14. Χρ. I. Νεαμονιτάκης, «Πα>ς είδον την Κίμωλον οι περιηγηταί κατά τον ΙΖ ' και ΙΗ ' 
ακύνα», Κιμωλιακά, τόμ. 2 (1972), σ. 60-61* J. Ρ. de Tourneforl, ό.π., σ. 150· Memoires... dit 
comte Fenieres - Sauveboeuf σ. 227* Maihows, ό.π., σ. 110* Lettres ... par M. Savaiy, σ. 351- 
352' G. A. Olivier, ό.π., σ. 196· G.-B. Depping, ό.π., σ. 46-48* Jourdain, ό.π., a. 105* Voyage 
pittoresque, σ. 141 Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π.· lies de la Grece, σ. 473‘ I. Δε-Κιγάλλας, 
ό.π., σ. 125* Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 239 και 139 αντιστοίχως* Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 4, 6- 
8* Ιω. Κ. Βογιατζίδης, «Κίμωλος, ιστορικοί έρευναι περί της νήσου», Κιμωλιακά, τόμ. 1 
(1970), σ. 56-57.

15. Χρ. I. Νεαμονιτάκης, ό.π., σ. 61 * J. Ρ. de Tourneforl, ό.π., σ. 150· Lettres... par Μ. 
Savaiy, σ. 351-352.

16. Στράβων, Γεωγραφικά, X, 5, 1 (Strabon, Geographic, Les Belles Lettres, τόμ. 7, Παρί
σι 1971, σ. 107).

17. ΓΑΚ-ΑΝΚερκ, ό.π. · Χρ. I. Νεαμονιτάκης, ό.π., σ. 64-65* Η. Hauttecoeur, ό.π., σ. 222- 
-223* G.-B. Depping, ό.π., σ. 47· Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π.· Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π., σ. 239 
και 139* I. Δε-Κιγάλλας, ό.π., σ. 125* Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 8* Μ. Γ. Σταματάκης, ό.π., 
σ. 60* Ζαφ. Βάος -  Στέφ. Νομικός, ό.π., σ. 103.
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τη δράση πειρατούν στην περιοχή και κυρίως στο στενό της Πολόνιας* εναν
τίον του νησιού σημειώθηκαν πολυάριθμες πειρατικές επ ιθέσεις1*.

Σημαντικές δ ιαφ ορές παρατηρούνται στο επίπεδο του οικιστικού και 
δημογραφικού καθεστοπος, ανάμεσα στα δύο νησιά. Κατά πρώτον, στη 
Μήλο παρουσιάζουν ιδια ίτερο ενδιαφέρον οι διαδοχικές μετατοπίσεις της 
πρωτεύουσας, στη μακρά διάρκεια , πάντοτε όμιυς στο ανατολικό τμήμα 
της: από το 2500 περίπου έως το 800 π.Χ. η Φ ν λ α κ ω π ή , στο βορειοδυτικό 
τεταρτημόριο του νησιού* εν συνεχεία, έως τα  μέσα περίπου του 5ου μ.Χ. 
αιώνα, η πόλη πλησίον του Κλήματος, δυτικούς της Φυλακωπής και νοτίιυς 
της σημερινής προοτεύουσας ( Π λ ά κ α ) '  κατά τη λατινοκρατία το Κ ά σ τ ρ ο , το 
οποίο δεσπόζει σήμερα ύπερθεν της Πλάκας* κατά την περίοδο της οθω
μανικής κυριαρχίας η Χ ώ ρ α , σημερινή Ζ ε φ ν ρ ία ,  νοτιοανατολικούς του Κά
στρου, το οποίο εξακολούθησε να κάτοικείται* στο διάστημα 1756-1770, η 
Χώρα έχασε σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της, λόγου του νοσώδους πε
ριβάλλοντος, προς δημογραφικό όφελος του Κάστρου και της υπό ίδρυσιν 
Πλάκας. Πάντως, εκτός της προυτεύουσας, παραλλήλους, λειτούργησαν και 
μικρότερες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις, στις οποίες αναφέρονται διάφο
ρες πηγές, χρονολογούμενες στον 17ο αιώνα και εξής,ν. Έ ν α  καινούργιο

18. Voyage pittoresque, σ. 15* Voyage dam le Levant, en 1817 et 1818, par M. Le Cte De 
Forbin, Παρίσι 1819, σ. 10* Lettres... par M. Savary, σ. 354* Περ. Ζερλελτης -  Φ λ Κατσου- 
ρός, Νησιωτική Επετηρίς, έτος πριότον, εν Ερμουπόλει Σύρου 1918, σ. 65* Ν. Κεφαλληνιά- 
δης, «Χρονικόν των κατά της Κιμώλου (Argentiera) πειρατικών επιδρομών κατά τον Πόν
τ ο ν  ακύνα», Κιμωλιακά, τόμ. 4 (1974), σ. 71-110* Τ. Γριτσόπουλος, «'Εξ ανε'κδοτα έγγρα
φα περί της οικογένε ιας Μπρεστ», Κιμωλιακά, τόμ. 6 (1976), κυρίως σ. 6-7,14-16* Κ. Κόμης, 
ο.π., σ. 86-89. 92; 98* Χαρ. Γ. Μουστάκας, Συνοπτική ιστορία της νήσον Κιμώλου, Πειραιεύς 
1957, σ. 21* Δικ. Βαγιακάκος, «Κίμωλος», Ιστορία Εικονογραφημένη, έτος Ζ Ίτχ. 83 (Μάιος 
1975), σ. 143.

19. Χάρης Ν. Μπαμπούνης, Η Μήλος από την αρχαιότητα, Αθήνα 1993, σ. 15-17, 30-39, 
45-46* Ιωσήφ Χατζιδάκης, Η ιστορία της νήσον Μήλον, Αθήναι 1929, ανατύπ. 1994. σ. 15-26, 
30, 155, 189, 213, 228-229* Ανδρέας Λεντάκης, Η καταστροφή της Μήλον τον ΙΗ ' αιώ\·α, 
Αθήνα 1974, σ. 98* Benedetto Bordone, Libro de tutte llsole del mondo, Βενετία 1528. σ. 
XLIII* Pin Reis, Kitab-ι Bahriye, ε'κδ. Υπουργείου Πολιτισμού Τουρκίας, τόμ. 4, Istanbul 
1988, σ. 1.729* Δημήτρης Λούπης, ΟΠιρίΡεις (1465-1553) χαρτογραφεί το Αιγαίο. Η οθω
μανική χαρτογραφία και η λίμνη τον Αιγαίου, Αθήνα 1999, σ. 362* Viaggio, e Navigation di 
Monsignor Sebastiani F. Giuseppe di S. Maria, DelV Ordine de Carmelitani Scalzi:Prima 
vescovo di Hierapoli e poi di Bisignano; et hoggi di citta di Costello: Nell· andare, e tomare dalV 
Arcipelago, Ρώμη 1687, σ. 94* Fr. Piacenza, ό.π, σ. 275-276,283* Ιάκ. Ραγκαβής, ό.π, σ. 231- 
232, 235 και 131-132, 135* Ε. Kolodny, «Les types d’habitat contemporains et leur evolution
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στοιχείο εμφανίσθηκε μετά το 1821, με την ίδρυση του Λ δ ά μ α ν τ α , σε μία 
μέχρι στιγμής έρημη θέση στον μυχό του όρμου Μήλου (έκτοτε και Αδά- 
μαντα), όπου συγκεντρώθηκαν πρόσφυγες προερχόμενοι από την Κρήτη20.

Ως προς το δημογραφικό κεφάλαιο του νησιού, τα διαθέσιμα μεγέθη 
δεν επιτρέπουν σαφή και ασφαλή συμπεράσματα21. Τα πλέον αξιόπιστα 
στοιχεία προέρχονται, κατά πάσα πιθανότητα, από οθωμανικό κατάστιχο 
του 1670, ως ακολούθους: Χώρα 786 σπίτια (Im ne), εκ των οποίων 146 αφο
ρούν σε χήρες (δηλαδή, κατά προσέγγιση 640x4+146x3 = 2.998 ψυχές)* 
Κάστρο 84 και 30 αντιστοίχους (αναλόγως, 54x4+30x3 =  306 ψυχές)* σύνο
λο, 3.304 περίπου ψυχές22. Εδο), ας επισημανθεί πως το συγκεκριμένο μέ
γεθος επιβεβαιώνεται, εν πολλοίς, από τα στοιχεία του Thevenot, χρονο
λογούμενα στο 1655: 2.500 και 500 ψυχές αντιστοίχως, γ ια  τους δύο οικι
σμούς23. Επιπροσθέτους, φαίνεται ότι οι μεταγενέστερες εκτιμήσεις, του 
Randolph και του Tournefort, περ ί 5,000 ψυχοιν για  το σύνολο του νησιού 
και αποκλειστικούς για  τη Χοιρα αντιστοίχους (κυρίους μάλιστα στη δεύτερη

dans les lies mineures de I’Egee», Les Cyclades. Materiaux pour une etude de geographie 
historique. Table ronde reunie a TUniversiti de Dijon les 11, 12 et 13 mars 1982, Παρίσι 1983, 
a  157.

20. Emmanuel Man'it'dky, Apergu sta lesprogres materiels de la Grece, Ιούλιος 21869. σ. 17* 
Ζαφ. Βάος, «Κρητες αγωνισταί ιδρυταί του Αδάμαντος Μήλου», Επετηρίς Εταιρείας Κυ
κλαδικών Μελετών, τόμ. 5 (1965-1966), σ. 163-272 και αυτοτελής βελτιωμένη έκδοση, Κρή- 
τες αγωνιστές ιδρυτές του Λδάμαντα Μήλου. Νέα έκδοση εμπλουτισμένη, έκδ. Κοινότητας 
Αδάμαντα, Αθήνα 1993 [πβ. εδο) στο κείμενο II, υποσημ. 12]. Ας σημεκάσουμε εδο) ότι τον 
Μάιο του 1994 έλαβε χούρα αδελφοποίηση του Αδάμαντα με τη Χώρα Σφακιων (εφημ. Μή
λος, αριθ. 189, 15/6/1994, σ. 1, 5), εξέλιξη η οποία εμπεριέχει, πάντως, διάφορες παραμέ
τρους, μη εξαιρουμένης της αναγέννησης (έστω, ενίσχυσης) του τοπικισμού, στη σημερινή, 
μεταμοντέρνα, εκδοχή του.

21. Τα εν λόγω μεγέθη έχουν συγκεντριυθεί στα: Γ. Α. Καμακάρης, Μικραίιστορικαίμε- 
λέται περί Μΐ]λου, Πειραιεύς 1963, σ. 25-27, 31* Π. Ζερλέντης -  Φ. Κατσουρός, ό.π., σ. 72- 
73. Επίσης: J. Thevenot, ό.π., σ. 175* Β. Randolph, ό.π., σ. 33* J. Ρ. de Tournefort, ό.π., σ. 
154* The Present state of the Greek and Amrenian churches, by Paul Ricaut, late consul at 
Smyrna, Λονδίνο 1679, σ. 365* Viaggio, e Navigatione, σ. 94* Voyage pittoresque, σ. 15* Δ. Φι
λιππίδης -  Γρ. Κωνσταντάς, ό.π., σ. 229. Βλ. επίσης κατωτ. υποσημ. 25.

22. Β. J. Slot, Στατιστικές ειδήσεις, σ. 3. Αναφορικούς με το μέσο μέγεθος κατά οικιακή 
κατηγορία: Κ. Κόμης, Δ ημογραφικές όψεις της Πρέβεζας 16ος-18ος αιώνας, Ιωάννινα 1999, 
σ. 44, 112-121, 136-143.

23. J. Th6venot, ό.π., σ. 175* Γ. Α. Καμακάρης, ό.π., σ. 25* Π. Ζερλέντης -  Φ. Κατσου
ρός, ό.π., σ. 72* X. Ν. Μπαμπούνης, «Περί Μήλου εξ εγγράφων λήμματα», Επετηρίς Εται
ρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. 10 (1974-1977), σ. 228.
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περίπτυοση) εμπεριέχουν ποσοστό υπερβολής· ως συμπλήρωμα, ας σημειω
θεί πως σε πηγή του 1709 οι καθολικοί του νησιού υπολογίζονται σε 20 άτο
μα24. Εν πόση περιπτιόσει, γ ια  τη συνέχεια τα δεδομένα εμπεριέχουν σο
βαρά προβλήματα αξιοπιστίας, εφόσον οι περιηγητές, επηρεασμένοι από 
το νοσιοδες περιβάλλον της Χώρας, παρέχουν εικόνες γενικής παρακμής, 
τόσο ως προς το οικονομικό όσο και ως προς το δημογραφικό-νοσολογικό 
καθεστώς του νησιού (μεταξύ άλλιυν, γίνεται λόγος για συνολικό πληθυσμό 
αποτελούμενο από 1.000 μόλις ψυχές)25.

Σε ό,τι αφορά  στην Κίμωλο, επ ί μακρόν διέθετε αποκλειστικούς έναν οι
κισμό: την ομιύνυμη πρωτεύουσα. Το παλαιότερο τμήμα της, το «Μέσα Κά
στρο», οικοδομήθηκε κατά τη λατινοκρατία, αλλά στον 16ο αιιύνα το νησί 
αναφέρεται ως ακατοίκητο· περ ί το τέλος του ίδιου αιώνα εποικίσθηκε 
από νέους κατοίκους2'*. Το 1638 ο οικισμός πυρπολήθηκε από πειρατές, αλ
λά το 1648 εγκαταστάθηκαν εκεί έποικοι από τη Σίφνο, οι οποίοι ανήγει- 
ραν το «Έ ξω  Κάστρο»27 28. Με βάση τον Thevenot, οι κάτοικοι περιορίζο
νταν σε 200 ψυχές, μέγεθος το οποίο επανέλαβαν και άλλοι περιηγητές του 
Π ου και 18ου αιώνα* ας προσθέσουμε ότι ειδικώς οι καθολικοί υπολογί
ζονταν σε 15 μόλις άτομα το 1660 και σε 12 περίπου το 17102\  Πόντιος, το 
1770 ο Rasch di K rienen έκανε λόγο π ερ ί 700 ψυχών συνολικώς, μέγεθος

24. Β. Randolph, ό.π., σ. 33* J. Ρ. de Tournefort, ό.π., σ. 154· Γ. Α. Καμακάρης, ό.π., σ. 
25' ΓΤ. Ζερλέντης -  Φ. Κατσουρός, ό.π., σ. 72* π. Μάρκος Φιυσκολος, «Αι μικραί καϋολικαί 
κοινότητες τι ον Κυκλάδων κατά τας αρχάς του ΙΗ ' αι.», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών 
Μελετών, τόμ. 10 (1974-1977), σ. 277.

25. X. Ν. Μπαμπούνης, ό.π., σ. 207* Γ. Μ. Χαλκουτσάκης, ό.π., σ. 25* La Stato Presente, 
σ. 19, 25* Maihows, ό.π., σ. 132* Voyage pittoresque, ο. 15-16, 18* Lettres... par Μ. Saxary, σ. 
358-360* Memoives ... clu contte de Fenieres - Sauveboeuf, σ. 226-227* Frieseman, ό.π., a. 51- 
52* Caplain Sutherland, ό.π., σ. 145-146* C. Sonnini, ό.π., a. 226-227* G. A. Olivier, ό.π., σ. 
203* A. Λεντάκης, ό.π., κυρίιος σ. 98* Γ. Α. Καμακάρης, ό.π., σ. 26-27.

26. X. Γ. Μουστάκας, ό.π., ο. 15* Η. Hauttecoeur, ό.π., σ. 225* F. W. Hasluck, 
«Depopulation in the Aegean islands and the turkish conquest», The Annual of the British 
School at Athens, τόμ. 17 (1910-1911), σ. 160* B. J. Slot, Archipelagus Turbatus, a. 286-287.

27. X. Γ. Μουστάκας, ό.π., σ. 15* F. W. Hasluck, ό.π., o. 160* B. J. Slot, ό.π., σ. 286-287* 
Pasch di Krienen, ό.π., a. 25.

28. Jean Thevenot, ό.π., a. 175* X. Γ. Μουστάκας, ό.π., σ. 15, 18* Voyage pittoresque, σ. 
15* Π. Ζερλέντης -  Φ. Κατσουρός, ό.π., σ. 65* Χρ. I. Νεαμονιτάκης, ό.π., σ. 57* π. Μ. Φώ- 
σκολος, ό.π., σ. 295. Βλέπε επίσης: Lo Stato Presente, σ. 50* Maihows, ό.π., σ. 110* G.-B. 
Depping, ό.π., σ. 46.

%*
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το οποίο υιοθέτησε αργότερα, το 1816, και ο William T urner29 30 31 32 33. Το ερώτημα 
είναι κατά πόσον τα δεδομένα αυτά, τόσο ως προς την Κίμωλο όσο και ως 
προς τη Μήλο, επιβεβαιώνονται από μεταγενέστερα, και περισσότερο 
αξιόπιστα, στοιχεία, ενώ είναι σκόπιμο να διερευνηθεί η όποια μεταβολή 
τους. Έ τσ ι, διεισδύουμε στο περιεχόμενο του επομένου πίνακα.

Π ίν . 25. Π λ η θ υ σ μ ό ς  Μ ή λ ο ν -Κ ιμ ώ λ ο υ  (1 8 2 1 -1 8 9 6 )

Έτος Αριθ. Ψυχιυν Αλλα στοιχεία - Παρατηρήσεις
Μήλος Κίμιυλος

18213,1 1.555 890 Αριθ. νοικοκυρκύν: 305 και 220 κατά νησί. Μέσο μέγεθος 
νοικοκυριιυν: 5,10 και 4,04 μέλη/νοικ. αντιστοίχους.

182131 5.000 1.000
18283: 1.580 1.165
182953 [1.456J [420] Στην απογραφή παρατίθεται μόνο ο αριθ. νοικοκυρκυν: 364 

και 105 κατά νησί* ο αριθ. ψυχών υπολογίζεται με βάση το 
μέσο μέγεθος 4, το οποίο μνημονεύεται, εξάλλου, στο τεκ
μήριο. Αναλυτικά στοιχεία, ως προς τη Μήλο:

29. Pasch di Krienen, ό.π., σ. 25* Π. Ζερλέντης -  Φ. Κατσουρός, ό.π., σ. 65-66* Journal of 
a Tour in the Levant by William Turner, Esq., τόμ. 3, Λονδίνο 1820, σ. 405.

30. Renseignements statisliques sur la Grece, Le Moniteur grec, 4 mars 1856 [ΓΑΚ, Συλ
λογή Βλαχογιάννη, Δ62]* K. Κόμης, Ιστορική δημογραφία του νεοελληνικού χώρου. Πηγές 
(19ος αιοίνας), Ιωάννινα 2002, σ. 96.

31. ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, Διοικ. Επ., φάκ. 95, Κατάλογος των Τμημάτων των 
Νήσων τοϋ Αιγαίου Πελάγους- Μιχ. Σχινάς, Επιστολαί Ι.Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της 
Ελλάδος, τόμ. 4, Αθήνησιν 1843, σ. 345* Ανδρ. Μάμουκας, Τα κατά την Αναγέννησιν της 
Ελλάδος, ήτοι Συλλογή των περί την Αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχβέλπων πολιτευμάτων, 
Νόμων και άλλων επισήμου Πράξεων, από του 1821 μέχρι τέλους 1832, τόμ. 11, Αθήνησιν 
1852, σ. 261* Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832. At ΕθνικαίΣυνελεύσεις, τόμ. 2, 
Δ ' εν Αργεί Εθνική Σννέλ.ευσις, Αθήναι 1973, σ. 248* Γ. Κατσουλης, Οικονομική ιστορία της 
ελληνικής Επαναστάσεως, τόμ. A ' , Προεπαναστατικοί χρόνοι μέχρι του A ' εξωτερικού δα
νείου (1824), Αθήναι 1974, σ. 36* Γ. Κατσουλης -  Μ. Νικολινάκος -  Β. Φίλιας, Οικονομική 
ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Από του 1453 μέχρι το 1830, τόμ. Α \  Αθήνα 1985, σ. 107* 
Μιχ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική και Πλ.ηθυσμιακή εξέλαξις της Ελλάδος 1821- 
1971, τόμ. A ' , μέρος I ' , Αθήναι 1973, σ. 32.

32. Λ. Μπίστης, «Ο πληθυσμός των Κυκλάδων. Δημογραφική κίνησις μιας εκατονταε
τίας 1861-1961», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. 6 (1967), σ. 49.

33. ΑργείονΙωάννου Καποδίστρια, έκδ. Εταιρείας Κερκυραϊκοίν Σπουδιύν, τόμ. Η ',  Συ
ναγωγή κειμένων - Εισαγωγή - Σχόλια Κ. Κωστής, Κέρκυρα 1987, σ. 305, 307, 313, 315-316* 
Ελ. Μπελιά, «Στατιστικά του ελληνικού κράτους κατά το 1830», Μνημοσύνη, τόμ. 7 (1978- 
1979), σ. 314-315, 318.
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Έ τος Αριθ. Ψυχιόν Αλλα στοιχεία - Παρατηρήσεις
Μήλος Κίμωλος

1829* 1.300 300

1. Μήλος [ενν. Πλάκα+Κάστρο] 307
2. Παλιά Χώρα [ενν. Ζεφυριά] 57 
Επιπλέον, αναφέρονται επίσης τα ακόλουθα:
«Αον. Εις την νήσον Μήλον εύρίσκονται έξήντα οίκογέ- 
νειαι παροίκων.
Βον. Έκ των κατοίκων καί παροίκων τής νήσου ταύτης 
είναι πρόκριτοι 12 

Έ μποροι 25 
Γεωργοί 65 
Ναϋται 49 
διαφόρων έπαγγελμάτων 156 

Γον. Έκ των κατοίκων τής Παλαιός Χώρας είναι 
έμποροι 4 
Γεωργοί 8 
διαφόρων έπαγγελμάτων 45 

( . . . )  Έκ τών κατοίκων τής νήσου Κιμήλου (αντί Κι
μώλου], είναι πρόκριτοι 2 

’Έμποροι 7 
Γεωργοί 35 
Ναϋται 29 
διαφόρων έπαγγελμάτων 32».

1829” [596] Στην πηγή αναγράφεται μόνο ο αριθμός νοικοκυριιόν: 149.
1832* 1.900 960 Αριθ. νοικοκυριιόν: 380 και 240 κατά νησί. Μέσο μέγεθος

183434 35 36 37 1.580 1.165
νοικοκυριιόν: 5,00 και 4,00 μέλη/νοικ. αντιστοίχως.
Αριθ. νοικοκυριών: 316 και 223 κατά νησί. Μέσο μέγεθος

■

νοικοκυριιόν: 5,00 και 5,22 μέλη/νοικ. αντιστοίχως. Αναλυ
τικά στοιχεία Μήλου:
Πόλις Μήλου (Πλάκα) 50 νοικ. και 250 ψυχές (μέσο μέγε
θος 5,00 μέλη/νοικ.)
Πλάκες 30 και 150 (μέσο μέγεθος 5,00 μέλη/νοικ.)
Κάστρον 60 και 300 (μέσο μέγεθος 5,00 μέλη/νοικ.)

34. Μ. Χουλιαράκης, ο.π., σ. 45* Χρ. Λούκος, Η  αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη Ιω. 
Καποδίστρια 1828-1831, Αθήνα 1988, σ. 404.

35. Σιμός Μ. Συμεωνίδης, «Έγγραφα Μήλου και Κιμώλου», Κυκλαδική Επιθεώρησις, 
περ. Β ' , έτος Δ ’, Σεπτ.-Οκτ. 1970, σ. 21.

36. Renseignements statistiques* Κ. Κόμης, ό.π.
37. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθ. 4, 26/2/1835, Διαίρεσις κατά δήμους τοϋ Νομοϋ 

των Κυκλάδων' Ελ. Γ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912. 
Σχηματισμός - Σύσταση - Εξέλιξη - Πληθυσμός - Εμβλήματα, Αθήνα 1994, σ. 459*460,462.
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Τρυπητή 70 και 350 (μέσο μέγεθος 5,00 μέλη/νοικ.) 
Τριοβάλου (αντί Τριοβασάλου) 66 και 330 (μέσο μέγεθος 
5,00 μέλη/νοικ.)
Ζεφυρία 40 και 200 (μέσο μέγεθος 5,00 μέλη/νοικ.) 
Προφανούς, το μέσο μέγεθος (υποθετικό, τουλάχιστον εν 
προκειμένω) λειτούργησε ως βάση για τον υπολογισμό τού 
αριθμού ψυχιύν και όχι αντιστρόφους, εφόσον ο δείκτης συ
μπίπτει σε όλες τις περιπτο^σεις.

1838“ 2.300 800 Στο τεκμήριο, ειδικούς για τη Μήλο, εμπεριέχονται οι κάτω- 
θι αξιοσημείωτες πληροφορίες (διατηρείται η γραφή του 
προποτύπου): «...Ή Παλαιά χώρα είναι νοσωδεστ. έξ αίτι
ας τών παρακειμ. άλικ. και υγρών λιβαδ. σχηματιζόντων 
εν έπίπεδ. περικλειόμ. γύροθεν άπό λόφ.. ώστε ή θέσις 
άποκαθίστ. πνυγερά και νοσώδης· δέν είναι όμως άληθές 
ότι αί άναθυμιάσεις του θείου, όχληρ. μόνον κατά την ό-

>*«· σμήν βλάπτουσι την υγεία τών κατοίκ. έξ έναντίας μέ άπο- 
ρίαν μου βλέπω ότι είς όλην την νήσον ούδείς υπάρχει 
φθισικός ή άσθματικός...». Ακόμη, οι εναπομείναντες κά
τοικοι της Χο^ρας υπολογίζονται σε 25 «περίπου» νοικοκυ
ριά. Όσον αφορά στον Αδάμαντα, ση με ιθύνεται ότι «Εξήν
τα περίπ. οίκίαι είναι οίκοδομημέναι άχρι της ώρας».

1842"' 2.509 1.047 Αριθ. νοικοκυρκύν: 497 και 253 κατά νησί. Μέσο μέγεθος 
νοικοκυριού: 5,05 και 4,14 μέλη/νοικ. αντιστοίχως.

1844* 2.682 1.055 Αναλυτικά στοιχεία για τη Μήλο:
Πλάκα 648 και Κάστρον 339 ψυχές, σύνολο 987 (το 36,80% 
του συνόλου)* Αδάμας 306 ιμυχές (το 11,41% αντιστοίχως)· 
Ζεφυρία 165 (το 6,15%)’ Πλάκες 210 (το 7,83%)' Τρυπητή 
466 (το 17,37%) και Τριοβάσαλος 548 (το 20,43%).

1848° 2.974 1.100 Στον δήμο Αδάμαντα 374 ψυχές (το 12,57% του συνόλου 
στη Μήλο).

38. Ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, ό.π.
39. Renseignements slaiistiques* Κ. Κόμης, ό.π.
40. Πίναξ Χωρογραφικός της Ελλάδος Περιέχων τα Ονόματα, τας Αποστάσεις και τον 

Πληθυσμόν των Δήμο)ν, Πόλεων, Κωμοπόλεων και Χωρίων υπό Ι.Δ. Σταματάκη, εν Αθήναις 
1846, σ. 91.

41. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., τόμ. A ' , μέρος I I ' , Αθήναι 1974, σ. 9* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ.
459-460,462* Λ. Μπίστης, ό.π., σ. 49' Εφημερίς της Κυβερνήσεο^ς, αριθ. 22, 5/8/1850, Πίναξ 
τού πληθυσμόν τον Κράτους τών έτών 1848 καί 1849, συνταχθείς διά μέν τό 1848 έτος
έπί τη βάσει τών νποβληθέντων παρά τών Νομαρχών άπογραφικών πινάκων, διά δέ τ ό ^ ^ ΗΛ/ο^
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1849* 3.014 1.127 Στον δήμο Αδάμαντα 383 ψυχές (το 12,71 % τν|ς Μήλου).
1850* 3.062 1.127 Στον δήμο Αδάμαντα 395 ψυχές (το 12.90% της Μήλου).
185144 3.089 1.154 Στον δήμο Αδάμαντα 400 ψυχές (το 12,95% της Μήλου).
1852* 3.123 1.173 Στον δήμο Αδάμαντα 406 ψυχές (το 13% της Μήλου). Τα 

μεγέθη περιέχονται στη στήλη «κατά τούς στατιστικούς π ί
νακας», η οποία ενυπάρχει στο τεκμήριο των ΓΑΚ(ΟΘ. 
Αρχ., Υπ. Εσωτ., φάκ. 266)* στο ίδιο τεκμήριο περιλαμβά
νεται επίσης η στήλη «Πληθυσμός κατά τήν υπό των έπι- 
τροπών γενομένην καταγραφήν», με τα ακόλουθα μεγέθη: 
Μήλος 2.979 και Κίμωλος 1.109 ψυχές* επίσης, υπολογίζε
ται η «μείωσις» (διαφορά), ήτοι 144 και 64 ψυχές αντιστοί- 
χως. Τα αναφερόμενα από τον Ραγκαβή επιτρέπουν συ- 
μπληριυματικές διαπιστοκτεις, ειδικό*; για τη Μήλο: Πλάκα 
120 νοικοκυριά και 560 ψυχές (μέσο μέγεθος 4,67 
μέλη/νοικ.)· Κάστρυν 76 και 285 αντιστοίχως (3,75 
μέλη/νοικ.)* Πλάκες 46 και 228 (4,96 μέλη/νοικ.)* Τρυπητή 
95 και 464 (4,88 μέλη/νοικ.)* Τριοβάσαλ.υς 130 και 590(4,54 
μέλη/νοικ.)* Ζεφυρία 30 και 126 (4'20 μέλη/νοικ.)* τέλος, 
Αόάμας 95 και 406 (4,27 μέλη/νοικ.), οπότε, προκύπτει σύ
νολο 2.659 ψυχές αντί του ορθού 3.123. Για την Κίμωλο δεν 
παρέχεται ο αριθμός νοικοκυριιυν.

1853“ 3.908 1.134 Στον δήμο Αδάμαντα 963 ψυχές (το 24,64% της Μήλου).

1849 έπί τη βάσει τοϋ πληθυσμοϋ τοϋ 1848 καί τη προσθαφαιρέσει των κατά τό 1849 λα- 
βονσών χώραν γεννήσεων καί άποβιώσεων.

42. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 9* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 459-460, 462* Εφημερίς της Κυ- 
βερνήσεως, ό.π.* ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, Δ62, (έντυπος) Πίναξ τοϋ πληθυσμοϋ τοϋ 
Κράτους τοϋ έτους 1850, συνταχθείς έπί τη βάσει τοϋ διά τοϋ ύπ’ άριθ. 22 φύλλου τής 
έφημερίδος τής Κνβερνήσεως τοϋ έτους 1850 δημοσιευθέντος πληθυσμοϋ τοϋ 1849. καί 
τή προσθαφαιρέσει των κατά τό 1850, λαβουσών χώραν γεννήσεων καί άποβιώσεων.

43. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 9· Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., ο. 459-460, 462* ΓΑΚ, ό.π.
44. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 9* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 459-460, 462
45. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 18* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 459-460, 462* Ιάκ. Ραγκαβής, 

ό.π., σ. 271-272 και 171-172* ΓΑΚ, Οθωνικό Αρχείο, Υπ. Εσωτ., φάκ. 266, Συγκριτικός πί
ναξ τοϋ πληθυσμοϋ των δήμων κατά τήν στατιστικήν άπογραφήν των κατοίκων καί κατά 
τάς συνεπείρ τής ύπ* άριθ. 64 έγκυκλίου τοϋ 1851 γενομένας καταγραφάς- Κ. Κόμης, ό.π., 
σ. 82.

46. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 18* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 459-460, 462* Λ. Μπίστης, ό.π., 
σ. 49* Renseignements statistiques' Κ. Κόμης, ό.π., ο. 96.
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1854" 3.930 1.151

Αριθ. νοικοκυριού: Μήλος 860 (μέσο μέγεθος 4,54 μέλη/ 
νοικ.) και Κίμιυλος 260 (4,36 μέλη/νοικ.).
Στον δήμο Αδάμαντα 963 ψυχές (το 24,50% του νησιού).

1855" 4.008 1.192 Στον δήμο Αδάμαντα 967 ψυχές (το 24,13% του νησιού).
18564> 3.771 1.183 Στον δήμο Αδάμαντα 983 ψυχές (το 26,06% του νησιού).
18565° 1.178 Αριθ. νοικοκυράν: 255 (μέσο μέγεθος 4,62 μέλη/νοικ.).
186Γ1 3.604 1.298 Αναλυτικά στοιχεία για τη Μήλο (με βάση τον Σταματάκη):

—C

ΠλΛκα 860 ψυχές
Κάστρον 303 ψυχές
Ζεφυρία 89 ψυχές
ΠλΛκες 291 ψυχές
Τριοβάσαλος 802 ψυχές
Τρυπητή 713 ψυχές
Αδάμας 546 ψυχές
Σύνθεση κατά φύλο, σε επίπεδο δήμου: δήμος Μήλου 1.525
άρρενες έναντι 1.512 θηλέων* δήμος Αδάμαντα 288 έναντι
258 [σύνολο 3.583 αντί του ορθού 3.604] και δήμος Κιμώλου 
654 έναντι 644. Αριθμός ετεροδημοτιυν: 427, 50 και μόνο 9 
κατά δήμο.

47. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 18* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 459-460, 462.
48. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 18* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 459-460, 462* Εφημερίς της Κυ- 

βερνήσεως, αριθ. 53, 22/11/1858, Πίναξ τού πληθυσμού τού Κράτους τό έτος 1856.
49. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 27* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 459-460, 462* Α. Μπίστης, ό.π., 

σ. 49* Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ό.π. * Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός τον έτους 1861, 
εν Αθήναις 1862, ανατύπ. Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ και ΕΜΝΕ, Προλεγό- 
μενα-επιμ. ανατύπωσης Γιάννης Μπαφοΰνης, Αθήνα 1991, σ. 23.

50. 1ω. Σπ. Ρ(άμφος), «Πίναξ απογραφικός δήμου Κιμιύλου του έτους 1856», Κιμωλία- 
κά, τόμ. 7 (1977), σ. 92-95. Αν και γίνεται λόγος περί 254 νοικοκυράν, εμείς καταμετρήσα
με 255.

51. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 36* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 459-460, 462* Στατιστική της 
ΕΜΛδος, ό.π., σ. 15, 31* Πίναξ Χωρογραφικός της ΕλλΛδος Περιέγων τα Ονόματα, τας Απο
στάσεις και τον Πληθυσμόν των Αήμων, Πόλεων, Κοψοπόλεων και Χωρίων υπό 1. Δ. Σταμα- 
τάκη, εν Αθήναις 1863, σ. 98* Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 9* Α. Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί 
πληροφορίαι περί ΕΜΛδος, εν Αθήναις 1867, ανατύπ. Καραβίας 1980, σ. 31* Χαρ. Ν. Μπα- 
μπούνης, «Κυκλαδική πληθυσμιακή μετακένωση και εγκατάσταση στην Αττική κατά τον 19ο 
και 20ό ακυνα: η περίπτιυση της παροικίας της Μήλου», Πρακτικά Τριημέρου Αιγαίου: 21- 
23Δεκ. 1989. Ανάτυπον εκ τουΑΒ  ' τόμου (1990) του περιοδικού Παρνασσός, Αθήναι 1990, 
σ. 351.
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1870'2 4.203 1.124 Στη Μήλο: Π?Λκα 972 (το 23,13% του νησιού) και Αδάμας
621 ψυχές (το 14,77%). Στην Κίμωλο, ηΧιυρα περικλείει
1.085 ψυχές (το 96,53%). Ακόμη: στη Μήλο, αριθμός δήμο-
τιυν 4.299 έναντι 4.203 κατοίκων* στην Κίμωλο, 1.268 έναντι
1.124 αντιστοίχως.

1879” 4.201 1.337 Στη Μήλο:
Πλάκα 844
Κάστρον 207
Πλάκες 403
Τριοβάσαλος 1.115
Τρυπητή 878
Ναυτικοί αλαείας και ακτοπλοΐας 87
Αδάμας 667
Επίσης, στην Κίμωλο:
Κίμωλος (Χώρα) 1.277
Ναυτικοί αλιείας και ακτοπλοΐας 60
Σύνθεση κατά φυλό, σε επίπεδο νησιού: Μήλος, 1.914 άρ-
ρενες έναντι 2.287 θηλέων* Κίμωλος, 635 έναντι 702 αντί-
στοίχως.

1889* 4.959 1.515 Στη Μήλο:
Πλάκα 1.007
Βάτος 73
Κάστρον 177
Κλημανοβούνιον (αντί Κληματοβούνιον) 104
Πλάκες 440
Τριοβάσαλος 1.483
Τρυπητή 915

° Αδάμας 760

52. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 47* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 459-460,462* Λ. Μπίστης, ό.π 
σ. 49* Θεμ. Ιωαννίδης, Στατιστική τον συνοικισμού και της ταχυδρομικής γραμμής της Ελλά
δος, εν Πάτραις 1871, σ. 107* Χαρ. Ν. Μπαμπουνης, ό.π., σ. 351.

53. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 88* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 459-460, 462* Λ. Μπίστης, ό.π., 
σ. 49* Μ. Β. Girard, La Grece en 1883, Παρίσι 1884, σ. 39* Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 9* Χαρ. 
Ν. Μπαμπουνης, ό.π., σ. 351.

54. Υπουργείον Εσωτερικοί - Διευθυνσις Δημοσίας Οικονομίας και Στατιστικής, Στα
τιστική της ΕΜάδος, Πληθυσμός. Απογραφή της 15-16 Απριλίου 1889, Μέρος Δεύτερον, Πί
νακες A  ', εν Αθήναις 1890, σ. 105-106* Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 155* Ελ. Γ. Σκιαδάς. ό.π., 
σ. 459-460,462* ho. Νουχάκης, Νέος χωρογραφικός πίναξ σιηπαχθείς και εκδοθείς εγκρίσει 
του Υπουργείου των Στρατιωτικών, εν Αθήναις 1890, σ. 258-259* Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 
9* Χαρ. Ν. Μπαμπουνης, ό.π., σ. 351.
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Μήλος Κίμο3λος

Στην ΚίμοΛο άπαντες οι κάτοικοι περικλείονται στην ομο>
νυμη πρωτεύουσα (Χώρα). Σύνθεση κατά φύλο, σε επίπεδο
νησιού: Μήλος, 2.413 άρρενες έναντι 2.546 θηλέων* Κίμω-
λος, 727 έναντι 788 αντιστοίχως.

189655 56 5.310 1.655 Στη Μήλο:
Πλάκα 1.088

* Βάτος 89
Κάστρον 186
ΙΟ^ηματοβούνι 128
Πλάκες 576
Τριοβάσαλος 1.569
Τρυπητή 1.001
Αδάμας 648
Αδάμας λιμήν 25

-«ε· Στην Κίμωλο άπαντες απογράφονται ο̂ ς κάτοικοι της πρω-
τεύουσας.

Εν προποις, τα ανωτέρω μεγέθη επικυρώνουν το καθεστώς δημογραφι- 
κής (και γενικής) κρίσης στη Μήλο, με αφετηρία τον 18ο αιώνα56, παραλ- 
λήλως, στον άλλο γεωγραφικό πόλο, στην Κίμωλο, επιβεβαιώνονται εν γέ- 
νει τα πληθυσμιακά δεδομένα της οθωμανικής περιόδου57 58. Παρά ταΰτα, οι 
αξιοσημείωτες διαφορές, έως αντιφάσεις, οι οποίες παρατηρούνται ειδι- 
κώς στο διάστημα 1821-1829, εγείρουν εύλογες επιφυλάξεις απέναντι στην 
αξιοπιστία των στοιχείων. Πόντιος, ως προς το τελευταίο, καθώς φαίνεται, 
τα πλέον αξιόπιστα μεγέθη περικλείονται σε απογραφή της καποδιστρια- 
κής εποχής, αποκειμένη στα Αρχεία Νομού Κερκύρας5*. Ωστόσο, στο συ-

55. Μ. Χουλιαράκης, ό.π., σ. 224* Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 459-460,462* Α. Μπίστης, ό.π., 
σ. 49* I oj. Νουχάκης, Ελ).ψική Χωρογραφία. Γεωγραφία, Ιστορία, Στατιστική πληθυσμού 
και αποστάσεων, εν Αθήναις 31901, σ. 846-849* Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 9* Χαρ. Ν. Μπα- 
μποΰνης, ό.π., σ. 351* Ηλ. Οικονομόπουλος, ό.π., σ. 349* Ελλάς ήτοι ιστορική, γεωγραφική 
και τοπογραφική περιγραφή της Ελλάδος και οδηγός των ταξειδιωτών και περιηγητών κα
τά το γερμανικόν του Καρόλου Μπαίδεκερ, Μετά χαρτών και πινάκων υπό Ευαγγελίόου και 
Γ.Σ. Μανρογένονς, Αθήναι 1901, σ. 551.

56. Βλ. ανοπ. υποσημ. 25.
57. Βλ. ανωτ. υποσημ. 29.
58. Βλ. ανοπ. υποσημ. 33. Σε σχέση με τα προβλήματα αξιοπιστίας των απογραφικών 

στοιχείων του 19ου αιό3να: Κ. Κόμης, Ιστορική δημογραφία, σ. 28 κ.ε.



440 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ

γκεκριμένο τεκμήριο θα αναφερθούμε εκτενούς στο επόμενο κεφάλαιο.
Σε σχέση με τις γενικές εξελίξεις, διαπιστιύνεται η ραγδαία  πληθυσμια- 

κή αύξηση της Μήλου κατά το πριύτο ήμισυ του 19ου αιώνα, με σαφή κάμ
ψη εν συνεχεία: άνοδος κατά 96,91% ή 23,64% ο  ετησίους στο διάστημα 
1821-1850, αλλά 71,90% και 12,11%ο αντιστοίχως στο υπόλοιπο*. Εδιύ, 
πρέπει να  επισημανθεί ότι η εξέλιξη στο δεύτερο ήμισυ του αιιύνα ερμη
νεύεται, εν πολλοίς, από τη διασπορά των Μηλιών, κατ’ αρχάς προς την 
Αττική (προς το Λαύριο αλλά και την πραπεύουσα του κράτους)*0 και αρ
γότερα  προς τη Γαλλία*1. Στον έτερο πόλο, στην Κίμιυλο, οι αντίστοιχοι δεί
κτες ανέρχονται σε 85,95% και μόλις 8,30% ο, για  όλο το διάστημα 1821- 
1896. Κοντολογίς, αποτυπώνεται η αργόσυρτη θετική εξέλιξη, άνευ θεαμα
τικών διακυμάνσεων.

Α ναφορικιύς με την τελευταία διαπίστιοση, ας επισημάνουμε επίσης την 
αντίστοιχη σταθερότητα στο οικιστικό πεδίο: η ομώνυμη προπεύουσα της 
Κιμώλου αποτέλεσε τον μοναδικό οικισμό της, επί αιώνες. Αντιθέτως, στη 
Μήλο οι εξελίξεις υπήρξαν περισσότερο σύνθετες. Κατ’ αρχήν, τεκμηριώ
νεται σαφούς η πορεία  παρακμής της Π αλαιός Χώρας, της Ζεφυρίας, η 
οποία  το 1861 (σημ. έκτοτε δεν αναφέρεται πλέον) διέθετε 89 μόλις ψυχές. 
Ως αντιστάθμισμα, στο δίδυμο Πλάκας-Κάστρου ανιχνεύεται η αντίστροφη 
εξέλιξη (το 34,81% του συνόλου το 1834* το 36,80% το 1844). Παραλλήλως, 
περίπου εξίσου σημαντικό πληθυσμιακό κεφάλαιο διέθεταν δύο ακόμη οι
κισμοί, γειτονικοί της Πλάκας: η Τρυπητή (το 22,15% και 17,33% κατά το 
1834 και 1844) και ο Τριοβάσαλος (το 20,89% και 20,43% αντιστοίχως). 
Σχετικούς, θα  πρέπει να σημειωθεί ότι παρεμφερείς αναλογίες παρατηρού
νται στα επόμενα έτη, αν και ο Τριοβάσαλος εξελίχθηκε τελικιύς στον με
γαλύτερο οικισμό του νησιού (το 29,55% του συνόλου κατά το 1896). Από 
την άλλη πλευρά, ας προσθέσουμε πως η μεσαιωνική πρωτεύουσα, το Κά
στρο, ακολούθησε πορεία  δημογραφικής συρρίκνωσης, από το 1861 και 59 60 61

59. Για τον δείκτη ετιίσιας μεταβολής: εδώ στο κείμενο VI, υποσημ. 48.
60. Χαρ. Ν. Μπαμπουνης, ό.π., κυρίως σ. 352-357. Για τη μεταλλευτική ανάπτυξη του 

Λαυρίου, κατά την εποχή αυτή: Τίτσα Καλόγρη, «Η συμβολή της εταιρίας των μεταλλουρ
γείων του Λαυρίου στη δημιουργία και την ανάπτυξη της πόλης του Λαυρίου», Ε ' Επιστη
μονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής, Παιανία 5-8 Δεκεμβρίου 1991, Παιανία 1994, 
σ. 303-322* Γεωργία Πετράκη,Λπό το χωράφι στο εργοστάσιο. Η διαμόρφωση του βιομηχα
νικού προλεταριάτου στο σχψχρονο Λαύριο, Αθήνα 2(Χ)2, σ. 49-52.

61. Γρ. Μπελιβανάκης, Μηλαοίμεταλλωρύχοι στην Γαλλία στις αρχές του αιώνα μας, Μή
λος 1996, σ. 10, 21.

1
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εξής, καταλήγοντας σας 181 μόλις ψυχές το 1896. Αντιθέτως, ο καινούρ
γιος οικισμός, ο προσφυγικός Αδάμας, σημείωσε συνεχή ανάπτυξη: από 
306 ψυχές το 1844 ανήλθε στις 760 το 1889 (αύξηση κατά 148% ή 20,42%ο 
ετησίως)62. Π αράταύτα, εν συνεχεία ακολούθησε αντίστροφη πορεία, φθά- 
νοντας στις 673 ψυχές το 1896. Κατά συνέπεια, συνοψίζοντας το σύνολο 
xojv προλεχθέντουν, κυριάρχησε μεν ο αργός χαρακτήρας στις όποιες γεν ι
κές μεταβολές, χωρίς να λείπουν, παραλλήλως, και κάποιες αξιοσημείωτες 
τοπικές εξάρσεις. Πάντως, φαίνεται πως οι οικονομικές δομές του παρελ
θόντος, όντας ακόμη ισχυρές, δεν διευκόλυναν εν γένει (και κατ’ αρχάς) τις 
έντονες διαφοροποιήσεις, στο εσοπερικό του νησιού.

Αναφορικούς με τις επιμέρους δημογραφικές παραμέτρους, εν πρώτοις 
επισημαίνεται πως σε αμφότερα τα νησιά το μέσο μέγεθος των νοικοκυ
ρ ά ν  κυμαίνεται γύρω στο 4 (στοιχεία 1829,1832, εν μέρει 1842,1852,1853, 
1856)· παραλλήλως, όμως, ανιχνεύονται επίσης περιπτιόσεις σύγκλισης 
προς το 5 (στοιχεία 1821, εν μέρει 1842). Πάντως, οι τελευταίες οφείλονται 
μάλλον σε κυμάνσεις του βαθμού αξιοπιστίας των τεκμηρίων, παρά σε άλ
λο παράγοντα*’3. Ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού κατά φύλο, από τα 
στοιχεία του 1861 προκύπτει αριθμητική κυριαρχία τω ν  αρρένων για  αμ
φότερα τα νησιά* εν συνεχεία, όμως, η αναλογία αντιστρέφεται, ενδεχομέ
νως εξαιτίας της ανδρικής μετανάστευσης (στοιχεία 1879, 1889)64. Σε ένα 
άλλο πεδίο, παρατηρείται ότι ο νόμιμος πληθυσμός (αριθμός δημοτοιν) 
υπερβαίνει σαφούς τον πραγματικό, τόσο στη Μήλο όσο και στην Κίμωλο 
(στοιχεία 1870). Προφανούς, πρόκειται επίσης για  παρεπόμενο της μετανά
στευσης. Ως αντισταθμιστικός παράγων, ιδιαιτέρως στη Μήλο ανιχνεύεται 
αξιομνημόνευτη πληθυσμιακή εισροή: το 1861 οι ετεροδημότες του νησιού 
ανέρχονταν σε 477, ενο) στην Κίμωλο έφθαναν μόλις τους 9. Πάντως, σε γ ε 
νικές γραμμές, διαφαίνεται επίτευξη κάποιας ισορροπίας, στο πλαίσιο των 
πληθυσμιακών μετακινήσεων (εισροών-εκροοιν).

2. Α π ο γ ρ α φ έ ς  ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν  ( 1 8 2 9 )

Το συγκεκριμένο ζεύγος τεκμηρίων, το οποίο αποτελεί και το κύριο 
αντικείμενό μας εδώ, ανήκει στο στατιστικό έργο της κυβέρνησης Καποδί-

62. Βλ. ανωτ. υποσημ. 59.
63. Εδώ στο κε(μενο VI, υποσημ. 49.
64. λυτ., υποσημ. 50.
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στρια65. Μ ία περίληψη των δεδομένων, γνωστή στην έρευνα, απόκειται στα 
Α ρχεία  Νομού Κ έρκυρας66. Ο ι αναλυτικές απογραφές επιτρέπουν την 
ασφαλέστερη άντληση διαπιστώσεων αλλά και την έγερση ερωτημάτων, 
εξαιτίας αποκλίσειον σε σχέση με την περίληψη. Στις απογραφές, για  αμ- 
φότερα τα  νησιά, αναγράφοντα ι άπαντες οι άρρενες επικεφαλής νοικοκυ
ριών, κατά επάγγελμα67. Ως προς το περιεχόμενο, ευλόγως προκύπτει ερώ
τημα γ ια  τα  νοικοκυριά χηροον, αν και θεωρείται λίαν πιθανή η συμπερίλη- 
ψη, στα τεκμήρια, των αρρένω ν τέκνων (και κυρίως των ενηλίκων, εφόσον 
υπάρχουν)68. Πάντως, από το διαθέσιμο υλικό οδηγούμαστε, εν πρώτοις, 
στον πίνακα που ακολουθεί.

Π ίν . 26. Ε π α γγ έ? Μ α τ α  Μ ή λ ο υ  (1 8 2 9 )

Οικισμοί-
Κτηματίαι-

Δημογέροντες
'Ιερείς Γεωργοί Έργάται Ποιμένες

«Πάροικοι» χω £ £ CT

§ X
< g

V/' 
k j . ω 'ω Η
* FΗ Ό 

w 6

vy. X
t  £■ $ ηX Ό

KSc/> u'UI
* ?  »- Ό
Ui >x  xW g

X
1 c-

E x
<  g

V/· l/, u 'Ui H

u i >x  X W P

iy. X 
g sr 
Ό >

Σχ
ετ

ικ
ές

συ
χν

ότ
ητ

ες I / ·

i s
£ FX Ή
1  ^ <  e

yjU)xu ji
2 PΗ Ό

Πλάκα-Κάστρο 
Παλαιά Χιόρα

12 0,86 10 1,(K) 65 0,89 89 0,68 22 0.58

(Ζεφυρία) _ _ _ _ 8 0,11 29 0,22 16 0,42
«Πάροικοι» 2 0,14 — — — — 13 0,10 — —

Σύνολο 14 1,00 10 1,(K) 73 1.00 131 1,00 38 1,00

Οικισμοί-
«Πάροικοι»

Ναΰται Έ μποροι Άλλοι Σύνολο

Α
πό

λυ
τε

ς
συ

χν
ότ

ητ
ες

Σχ
ετ

ικ
ές

συ
χν

ότ
ητ

ες

Α
πό

λυ
τε

ς
συ

χν
ότ

ητ
ες

Σχ
ετ

ικ
ές

συ
χν

ότ
ητ

ες

Α
πό

λυ
τε

ς
συ

χν
ότ

ητ
ες

Σχ
ετ

ικ
ές

συ
χν

ότ
ητ

ες \jr>vy· u  
Ui Η

I fΌ > Κ X
<  g

l/'
S. 

2 j f
η  'C
Ui >X xw £
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Παλαιά Χό3ρα

39 0,80 16 0,55 — — 253 0,68

(Ζεφυρία) — — 4 0,14 — — 57 0,16
«Πάροικοι» 10 0,20 9 0,31 26 1,00 60 0,16

Σύνολο 49 1,00 29 1,00 26 1,00 370 1,00

%

65. Εδώ στο κείμενο V, υποσημ. 8-25.
66. Βλ. ανωτ. υποσημ. 33.
67. Εδώ στο Παράρτημα, έγγρ. 1-2.
68. Πβ. Κ. Κόμης, Δημογραφιχές όψεις της Πρέβεζας 16ος-18οζ αιώνας, Ιωάννινα 1999, 

σ. 62,136-138.
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Κατ αρχάς, οφείλουμε να ση με θύσουμε πως τα στοιχεία της περίληψης 
καταχωρίζονται κατά τρεις (μόνο) επαγγελματικές κατηγορίες: γεωργοί, 
ναύτες (οι οποίοι δεν απαντιόνται στην Παλαιό Χώρα) και έμποροι* οι υπό
λοιπες κατηγορίες συγκεντρώνονται, στην περίληψη, σε μία ευρεία ομάδα 
υπό τον αόριστο τίτλο «διαφόρων έπαγγελμάτων»Ακόμη, ας προσθέ
σουμε ότι οι 26 πάροικοι οι οποίοι κατατάσσονται στον ανωτέρω πίνακα 
υπό τον προσδιορισμό «άλλοι» αφορούν, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία 
της απογραφής, σε 24 τεχνίτες, ένα καφετζή και έναν αρτοποιό («ψωμά»). 
Επιπροσθέτους, από τα αναλυτικά δεδομένα, για ορισμένα πρόσωπα συ
γκεκριμενοποιείται περαιτέρω* το ασκούμενο επάγγελμα: στην οικιστική 
ενότητα Πλάκας-Κάστρου, δύο από τους «εργάτες» αναφέρονται ως «πε
λεκάνοι», ένας ως «φαύτης» και ένας τέταρτος ως «κτίστης», ενώ κάποιος 
«έμπορος» χαρακτηρίζεται ως «καβεζής»* στην Παλαιό Χώρα, ένας από 
τους «εργάτες» συγκεκριμενοποιείται οκ «πελεκάνος». Πάντως, σνγκρίνο- 
ντας τα στοιχεία της απογραφής με τα αντίστοιχα της περίληψης, διαπι- 
στιύνεται πως ο αριθμός των αναφερομένων προσώπων είναι μεγαλύτερος 
κατά έξι στο πρώτο τεκμήριο (370 έναντι 364). Εν τούτοις. η διαφορά αυτή 
ενδέχεται να μην οφείλεται σε σφάλμα κατά τη σύνταξη της περίληψης 
σχετικιύς, ας επισημανθεί πως στο περιεχόμενο της απογραφής ανιχνεύο- 
νται έξι ονόματα τα οποία αναφέρονται εις διπλούν (Ν ικό)χιος Β α ιφ α χά -  
ρης, Μ ιχαήλ  Άν. Βήχον. Γεώ ργιος Κ όμης. Μ ιχαήλ Ταπανάκης. Π  ιερός 
Τ α πα νά κης  και Γ εώ ργιος Τοϋρλος). Παρ’ όλα αυτά, είναι αδύνατον να 
εξακριβωθεί κατά πόσον η διαφορά οφείλεται σε εσφαλμένες επαναλή
ψεις της απογραφής ή σε πιθανή παραδρομή κατά την περίληψη. Έτσε, στο 
σημείο αυτό, απλώς, μετατοπιζόμαστε στα δεδομένα της Κιμώλου*.

Πίν. 27. Επαγγέ?4ΐα τα  Κ ιμώ /ον (1829)
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69. Β λ avoir, υποσημ. 33.
70. Εόώ στο Παράρτημα, έγγρ. 2.
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Έμποροι Τεχνίται Αδηλο Σύνολο
Οικισμοί-
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Χιυρα Κιμώλου 7 0,78 9 0,90 — — 106 0,96
«Πάροικοι» 2 0,22 1 0,10 1 1,00 4 0,04

Σύνολο 9 1,00 10 1,00 1 1,00 110 1,00

Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω διευ
κρίνισης επαγγελμάτων, σε ατομικό επίπεδο, κατ’ αναλογία με τη Μήλο. 
Ό σ ον  αφορά στο αποτέλεσμα σύγκρισης με τα δεδομένα της περίληψης, η 
σημαντικότερη διαφορά εντοπίζεται στην παράλειψη τιυν παροίκιυν από 
την τελευταία. Κατά τα λοιπά, τα πρόσωπα της απογραφής υπερτερούν κα
τά ένα, διαφορά που εντοπίζεται στην κατηγορία των εργατιύν (19 αντί 18). 
Ακόμη, θα πρέπει να επισημάνουμε την εις τριπλούν αναφορά του ονόμα
τος Ν ικ ό λ α ο ς  Ρ ο ϋ σ σ ο ς  χωρίς, ωστόσο, αυτό να αποδεικνύει την ύπαρξη 
σφάλματος.

Εστιάζουμε, κατ’ αρχάς, το ενδιαφέρον μας στην ταύτιση προσώπων 
(το)ν απογραφών) με αντίστοιχα άλλιυν πηγο>ν. Εν προποις, όσον αφορά 
στη Μήλο διαπιστώνονται ελάχιστες ταυτίσεις, με πρόσιυπα μάλιστα κρητι- 
κής καταγιογής, τα οποία εγκαταστάθηκαν εν συνεχεία στον Αδάμαντα71: 
στην οικιστική ενότητα Πλάκας-Κάστρου, ένας γεω ργός, δύο εργάτες, ένας 
ποιμένας, ένας ναύτης και δύο έμποροι* στην Π αλαιά Χο3ρα, ένας μόλις ερ
γάτης* τέλος, μεταξύ των «παροίκων», ένας εργάτης, τρεις ναύτες και ένας 
έμπορος. Π αρά την αμελητέα συχνότητα, πάντως, η αξιοσημείωτη διασπο- 
ρά στον χιύρο περιγράφει σαφώς την κατάσταση των επήλυδιυν προ της 
ίδρυσης του Αδάμαντα, στον οποίο μετακινήθηκε εν τέλει η συγκεκριμένη 
πληθυσμιακή ομάδα. Σε αντίθεση με τη Μήλο, στην Κίμιυλο ένας σημαντι
κός αριθμός τιυν προσοίπων (της απογραφής) ταυτίζεται με αναφερόμενα 
στον «Απογραφικό πίνακα του έτους 1856»72: δύο κτηματίες (το 100%), 
τρεις ιερείς (το 50%), δεκατέσσερις γεω ργοί (το 40%), έξι εργάτες (το 
33,33%), είκοσι δύο ναύτες (το 75,86%), πέντε έμποροι (το 71,43%) και

71. Βλ. Ζαφ. Βάος, ό.π. (πβ. ανοπ. υποσημ. 20).
72. Βλ. ανοπ. υποσημ. 50.
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τρεις τεχνίτες (το 33,33%). Βέβαια, το υψηλό ποσοστό ταυτίσειον υπήρξε 
αναμενόμενο, εφόσον αμφότερα τα τεκμήρια είναι πανομοιότυπα και, επι
πλέον, περίπου σύγχρονα. Πάντως, στον «Α πογραφικό πίνακα» δεν εντο
πίζεται κάποιος από τους τέσσερις παροίκους της απογραφής, αν και αυτό, 
κατά πάσα  πιθανότητα, οφείλεται στην ιδιαίτερη μορφή των σημαινόντων, 
στην απογραφή (βαπτιστικό +  πατριδωνυμικό όνομα, με παράλειψη του 
καθιερω μένου οικογενειακού ονόματος* εάν υπήρξε αυτό).

Μ εταφερόμαστε σε μία συμπληρωματικού τύπου επεξεργασία των απο- 
γραφουν, επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην επαγγελματική σύνθεση 
του πληθυσμού. Κατ’ αρχάς, αναφορικούς με τη Μήλο παρατηρείται ότι 
στην οικιστική ενότητα Πλάκας-Κάστρου και κυρίως στην Παλαιά Χώρα 
(υπενθυμίζεται, Ζ εφυρία) δεσπόζει η κατηγορία των «εργατών» (89, το 
35,18% επ ί του συνόλου Πλάκας-Κάστρου και 29, το 50,88% στην Παλαιά 
Χο)ρα), στην οποία, πάντοχ, καθώς γνωρίζουμε, περικλείεται ένα πλήθος 
διαφορετικώ ν επαγγελματικών εξειδικεύσεων. Μ εγαλύτερη ερμηνευτική 
αξία  διαθέτουν οι δ ιαφορές οχ  προς τη συχνότητα τιυν ποιμένων: 22 (το 
8,69%) στην ενότητα Πλάκας-Κάστρου έναντι 16 (το 28,07%) στη Ζεφυρία. 
Κατά συνέπεια, στην παλαιά  πρωτεύουσα του νησιού φαίνεται πως η κτη
νοτροφία αποτελούσε αναλογικώς σημαντικό κλάδο της τοπικής οικονο
μίας. Π ρος την αυτή κατεύθυνση κινείται μία άλλη διαπίστιοση, η οποία και 
επικυρώ νει τις προαναφερθείσες διαφ ορές ανάμεσα στις δύο πληθυσμια- 
κές συγκεντρώσεις: πρόκειται για  την απουσία κτηματιών αλλά και ναυτών 
από τη Ζ εφυρία , επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίες εμπεριέχονται 
στην οικιστική ενότητα Πλάκας-Κάστρου, με αναλογία 4,74% και 15,41% 
αντιστοιχίας. Ας σημειωθεί εδώ πως η πρώτη κατηγορία παραπέμπει, κατά 
κάποιο τρόπο, στις φεουδαλικές δομές του απώτερου παρελθόντος, με επί
κεντρο το Κάστρο, ε ν ώ  η άλλη, αυτή των ναυτικών, περιγράφει δραστηριό
τητες που αναπτύχθηκαν, κυρίως, στην οθωμανική περίοδο73. Πάντως, οι 
δ ιαφ ορές ως προς την επαγγελματική σύνθεση φαίνεται να οδηγούν στο 
συμπέρασμα περ ί ύπαρξης δύο διαφορετικών τοπικών οικονομιών, χωρίς 
να παραγνιορίζεται, εννοείται, η σχετικότητα των χαρακτηρισμών-καταχω- 
ρήσεων του είδους στον αγροτικό χώρο, όπου η παράλληλη άσκηση διαφο
ρετικών επαγγελμάτων αποτελεί συνήθη πρακτική.

Στην Κίμωλο τα  δεδομένα είναι λιγότερο σύνθετα: η μεγαλύτερη συ
χνότητα αντιστοιχεί στην κατηγορία των γεωργών (35, το 33,02%) και ακο

73. Β λ ανωτ. υποσημ. 11.

*ϊ
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λουθεί αυτή των ναυτικών (29 και 27,36% αντιστοίχους). Κοντολογίς, καθώς 
έχουμε ήδη αναλύσει, το νησί επιβίωνε αναπτύσσοντας μία μικτή οικονο
μία, τόσο σε σχέση με την αγροτική ενδοχώρα όσο και με τον θαλάσσιο π ε
ρίγυρο. Οι υπόλοιπες κατηγορίες περικλείουν σαφώς μικρότερες συχνότη
τες. Τέλος, όσον αφορά στην πληθυσμιακή ομάδα των παροίκων, όχι μόνο 
της Κιμώλου αλλά και της Μήλου, η επαγγελματική σύνθεση, εξυπακούε- 
ται, δεν συνδέεται αμέσως με τον χαρακτήρα της οικονομίας στον τόπο 
υποδοχής* οοστόσο, αυτό δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντα του συγκεκριμέ
νου κειμένου. Έ τσ ι, στο σημείο αυτό, και για  συγκριτικούς λόγους, διεισ
δύουμε στα στοιχεία που μας δίνει η απογραφή του 1861* επισημαίνεται 
εξαρχής πους τα δεδομένα της απογραφής είναι καταχωρισμένα κατά δή
μο74.

Π ίν. 28. Ε π α γ γ έ λ μ α τ α  Μ ή λ ο ν -Κ ιμ ώ λ ο υ  (1 8 6 1 )
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Δ. Μήλου 10 1,00 101 1,00 120 0,58 100 0.90 177 0,69 15 0,71
Δ. Αδάμαντος — — — — 6 0,03 — — 70 0,28 _
Δ. Κιμώλου — — — — 82 0,39 11 0,10 8 0,03 6 0,29
Σύνολο 10 1,00 101 1,00 208 1,00 111 1,00 255 1,00 21 1,00
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Δ. Μήλου 31 0,94 33 1,00 8 0,54 22 0,48 2 0,50
Δ. Αδάμαντος 2 0,06 — — 2 0,13 14 0,30 2 0,50
Δ. Κιμιύλου — — — — 5 0,33 10 0,22
Σύνολο 33 1,00 33 1,00 15 1,00 46 1,00 4 1,00

74. Στατιστική της Ελλάδος, ό.π., σ. 82-83.
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Δήμοι
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Δ. Μήλου 68 0,30 12 0,75 3 0.50 5 0,72 3 1.00 2 1,00 712 0.65
Δ. Αδάμαντος 70 0,31 3 0,19 2 0,33 1 0,14 — — — — 172 0.16
Δ. Κιμώλου 90 0.39 1 0.06 1 0,17 1 0,14 — — — — 215 0.19

Σύνολο 228 1.00 16 1,00 6 1,00 7 1,00 3 1,00 1,00 1.099 1.00

Βέβαια, η συγκεκριμένη διοικητική διαίρεση αποκρύπτει τα αφορόντα 
ειδικούς στην Π αλαιό Χώρα, η οποία από το 1835 είχε ενταχθεί στον δήμο 
Μ ήλου7'. Εν τούτοις, ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η συγκριτι
κή εξέταση των δυο δήμων (Μ ήλου-Αδάμαντα). Εν προποις, σε αμφότε- 
ρους δεσπόζει η κατηγορία των εργατών (στον δήμο Μήλου 177 ή το 
24,86% του συνόλου, έναντι 70 και 40,70% αντιστοίχοος στον δήμο Αδάμα- 
ντα). Πάντως, είναι ίσως σκόπιμο να υπενθυμίσουμε εν προκειμένω πως η 
συγκεκριμένη κατηγορία εμπεριέχει διάφ ορες επαγγελματικές εξειδικεύ- 
σεις. Έ τσ ι, πιθανότατα έχει μεγαλύτερη σημασία το στοιχείο ότι στον δή
μο Α δάμαντα εντοπίζονται τα ίδια  μεγέθη με τα  προηγούμενα στην κατη
γορ ία  των ναυτικσίν, εν αντιθέσει με τον άλλο δήμο όπου ανέρχονται μόλις 
σε 68 και 9,55%. Η σημαντικότερη, ωστόσο, μεταξύ τους διαφορά ανιχνεύ- 
εται σε κάποιες κατηγορίες οι οποίες εμφανίζονται αποκλειστικώς στον 
δήμο Μήλου* παρατίθενται οι πλέον ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: κτημα
τίες, με 10 και 1,40% αντιστοίχως· «βιομήχανοι», με 101 και 14,18%* τέλος, 
ποιμένες, με 100 και 14,04%. Στον ίδιο δήμο εντοπίζεται σημαντική συμμε
τοχή των γεω ργώ ν (με 120 και 16,85%), έναντι ασήμαντης παρουσίας στην 
άλλη πλευρά (6 και 3,49%). Τέλος, εδο5 περικλείονται οι περισσότεροι από 
τους επιστήμονες και τους υπαλλήλους του νησιού (30 σε σύνολο 36, δηλα
δή το 83,33%), κάτι αναμενόμενο, άλλωστε, εφόσον η έδρα του δήμου απο
τελούσε επίσης την πρωτεύουσα του νησιού (Π ? Α χ α ). Κοντολογίς, τα στοι
χεία  αναδεικνύουν με σαφήνεια τον διαφορετικό χαρακτήρα των δύο δή
μων.

Σε ό,τι αφ ορά  στην Κίμωλο, το νησί παρουσιάζει εντυπωσιακή σταθε- 75

75. Ελ. Γ. Σκιαδάς, ό.π., σ. 459.
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ρότητα, εξακολουθώντας να επιβιώνει, ισορροπώντας ανάμεσα στον θα 
λάσσιο περίγυρο και στην αγροτική ενδοχώρα. Η εν λόγω πραγματικότητα 
περιγράφεται, με τον πλέον σαφή τρόπο, από το στοιχείο ότι η κατηγορία 
των ναυτικών διαθέτει την υψηλότερη συχνότητα (90, το 41,86%), ακολου
θούμενη, με μία μικρή διαφορά, από αυτή των γεωργών (82, το 38,14%). Οι 
υπόλοιπες συχνότητες είναι κυριολεκτικούς αμελητέες.

Στο σημείο αυτό περνούμε σε ένα άλλο ζήτημα: στα οικογενειακά ονό
ματα. Κατ’ αρχάς διερευνούμε τα δεδομένα της Μήλου, επί τη βάσει του π ί
νακα συχνοτήτων που ακολουθεί* στα σημαίνοντα υιοθετείται η ορθογρα
φία του πρωτοτύπου.

Π ίν. 29. Ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ά  ο ν ό μ α τ α  Μ ή λ ο υ  (1 8 2 9 )

Οικισμοί-
«Πάροικοι»

Αύξων
αριθμός

Οικογενειακά ονόματα Απόλυτες
συχνότητες

Σχετικές
συχνότητες

Πλάκα-Κάστρο 1 Άδικομανόλης 1 0,0045
2 Άνούσης 1 0,0045
3 Άρμένης 3 0,01
4 ’Αρχιμανδρίτης 1 0,0045
5 Άφεντάκης 1 0,0045
6 Βαλσαμάκης 1 0,0045
7 Βαμβακάρης 7 0,027
8 Βαμβούνης 5 0,02
9 Βασιλείου 2 0.008

10 Βενιέρης 1 0,0045
11 Βεργής 3 0,01
12 Βήχος 23 0,09
13 Βλαστός 1 0,0045
14 Γεναδόπουλος 1 0,0045
15 Γλαρώνης 1 0,0045
16 Γρηγορίου 1 0,0045
17 Γριπιώτης 2 0,008
18 Δανέλης 1 0,0045
19 Δευτερεύων 1 0,0045
20 Δροΰγκας 2 0,008
21 Ζαγουρής 4 0,016

• 22 Ζησιμόπουλος 1 0,0045
23 Θερμιώτης 1 0,0045
24 ’Ιατρός 3 0,01
25 Καβαλιέρος 3 0,01
26 Καλέργης 3 0,01
27 Καμακάρης 4 0,016
28 Καμπασούλης 1 0,0045
29 Καμπουράκης 2 0,008
30 Κάτρης 3 0,001
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Ο ικισμο ί-
«Π άροικοι»

Αύξω ν
αριθμός

Ο ικογενειακά ονόματα Απόλυτες
συχνότητες

Σχετικές
συχνότητες

31 Κεδρωτάς 1 0,0045
32 Κεφαληναίος 1 0.0045
33 Κ ιμά μες 2 0,008
34 Κιμηλιάτης 1 0.0045
35 Κόκορης 1 0.0045
36 Κόμης 6 0.02
37 Κυβρηκοσαίος 1 0.0045
38 Κυπραΐος 4 0.016
39 Κώ στας 3 001
40 Λάλας 1 0,0045
41 Λεκανίδης 1 0,0045
42 Λ ιλης 2 0,008
43 Λίμπουνας 1 0,0045
44 Λουγκής 1 0,0045
45 Λύκος 2 0.008
46 · Μαθιουδάκης 4 0,016
47 Μ αλαντράκης 1 0,0045
48 Μ άλης 7 0.027

49 Μ άλμπης 1 0,0045
50 Μ ανιάτης 1 0.0045
51 Μ αρινητζης 6 0.02
52 Μ αρκαντώνι 3 0,01

53 Μ αρκούτζης 5 0.02
54 Μ άτζας 1 0,0045

55 Μ αυρογιάνης 3 0.01
56 Μ ικέλες 7 0,027

57 Μ οδινός 1 0,0045

58 Μ παλαμπάνος 1 0,0045

59 Μωραΐτης 6 0,02

60 ΝΙνος 8 0.03

61 Ξιδοΰς 3 0,01

62 ΟΙκονόμος 1 0.0045

63 Παγώνης 1 0.0045

64 Παπά 'Αντώ νιος 1 0,0045

65 Παπουτζάκης 1 0,0045

66 Παρασκευάς 1 0,0045

67 Παρής 2 0.008

68 Παυλομανούσος 1 0,0045

69 Περούλης 5 0,02

70 Ποδηματάς 1 0,0045

71 Πολυκανδριώτης 1 0,0045

72 Πολυχρονιάδης 1 0,0045

73 Πρωτόπαπας 1 0.0045

74 Τάμφ ος 2 0.008

75 Ταπανάκης 11 0,04

76 Ταυτάκης 1 0.0045

77 Τουσκέτος 2 0,008
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Οικισμοί- Αύξων Οικογενειακά ονόματα Απόλυτες Σχετικές
«Πάροικοι» αριθμός συχνότητες συχνότητες

78 Σακελάριος 1 0,0045
79 Σακόπουλος 1 0,0045
80 Σαρακινός 1 0,0045
81 Σαραμάσκος 1 0,0045
82 Σαράντος 1 0,0045
83 Σερφιώτης 1 0,0045
84 Σίφνιος 3 0,01
85 Σκευοφύλαξ 1 0,0045
86 Σπάρταλης 1 0,0045
87 Σπαρτής 1 0,0045
88 Σταμένης 1 0,0045
89 Σταύρος 1 0,0045
90 Στουπάκης 1 0,0045
91 Στρούμπας 1 0,0045
92 Ταταράκης 7 0,027
93 Τζάκωνας 1 0,0045
94 Τζηρηγότης 1 0,0045
95 Τζούλιας 10 0,04
96 Τούρλος 7 0,027
97 Τραπεζαλής 1 0,0045
98 Φρακάκης 1 0,0045
99 Φωτινός 3 0,01

• 100 Χάζος 1 0,0045
101 Χαρτοφύλαξ 1 0,0045
102 Χελιώτης 1 0,0045

Σύνολο Πλάκας-Κάστρου 102 οικογενειακά ονόματα 253 1,00

Παλαιό Χώρα 1 Άνδρουλής 3 0,05
(Ζεφυρία) 2 Άσονίτης 1 0,017

3 Βατικιότης 1 0,017
4 Βελετάς 2 0,035
5 Βλάχος 1 0,017
6 Γερονάκης 1 0,017
7 Δήμου 1 0,017
8 Δράκος 1 0,017
9 ιΖανιδάκης 1 0,017

10 Θόδος 2 0,035
11 Καλαϊτζής 1 0,017
12 Καλομήρης 1 0,017
13 Καντάνης 1 0,017
14 Κατζαούνης 1 0,017
15 Κεραμάρκου 1 0,017
16 Κοντογιάννης 1 0,017
17 Κοστάκης 1 0,017
18 Κουρέλης 1 0,017
19 Κρημιδιόνιας 1 0,017
20 Κρινάκης 1 0,017
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Ο ικισμοί- Αύξω ν Ο ικογενειακά ονόματα Απόλυτες Σχετικές
«Π άροικοι» αριθμός συχνότητες συχνότητες

21 Κυρ ιά κου 1 0.017
22 Λαφακάκης 1 0.017

23 Μ αλάς 1 0,017
24 Μ ανέτας 1 0,017

25 Μ ανιάτης 1 0,017

26 Μ εντρινός 1 0,017

27 Μ ητροκαλού 1 0,017

28 Μ πάζης 1 0,017

29. Μ παλαβούρης 1 0,017

30 Μ πηρμπηνιότης 1 0,017

31 Μ πλάζος 1 0,017

32 Μ πογιάτος 1 0,017

33 Μ πουλούμπασης 1 0,017

34 Νταμπάκης 1 0,017

35 Ντεβογάκης 1 0.017

36 Παγώνης 1 0,017

37 Πάθος 1 0,017

38 Παναγιόταρος 1 0,017

39 Περήφανος 1 0,017

40 Π ολιτάκης 1 0.017

41 Π ουλάκης 1 0.017

42 Ρόρης 1 0,017

43 Σ ίδ ερ ι 1 0.017

44 Σμαρδίτζης 1 0,017

45 Στασινός 1 0,017

46 Στράτη 3 0.05

47 Στρογγυλής 1 0,017

48 Τζαγκάρης 1 0,017

49 Φώτης 1 0,017

50 Χριστοφ ύλης 1 0,017

51 Χρόνης 1 0,017

Σύνολο Παλαιάς; Χώ ρας (Ζ ιεφυρίας) 51 οικογενειακά ονόματα 57 1,00

«Π άροικοι» 1 Άγιομαυρήτης 1 0,0167

2 Άθανασάκης 1 0,0167

3 ’Αθηναίος 1 0,0167

4 Βαρουχάκης 1 0,0167

5 Βα σιλείου 1 0,0167

6 Γιακουδάκης 1 0,0167

7 Γιαλεράκης 1 0,0167

8 Γιανουδάκης 1 0,0167

9 Ίω άννου 1 0,0167

10 Κάγκλης 1 0,0167

Π Καθαροπτάκης 2 0,033

12 Κατζουράκης 1 0,0167

13 Καστελιανός 1 0,0167

1 14 Καστρινός 4 0,066
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Οικισμοί- Αύξων Οικογενειακά ονόματα Απόλυτες Σχετικές
«Πάροικοι» αριθμός συχνότητες συχνότητες

15 Κατζούρης 1 0,0167
16 Κιδωνιεύς 1 0,0167
17 Κουναβιανός 1 0,0167
18 Κουντουράκης 1 0,0167
19 Κρητικός 1 0,0167
20 Μαραμπελιώτης 3 0,05
21 Μαρινάκης 1 0,0167
22 Μεσαρίτης 1 0,0167
23 Μιλιορδάκης 1 0,0167
24 Ξέπαπας 1 0,0167
25 Παλασάκης 1 0,0167
26 Π απαδομανολάκης 1 0,0167
27 Παπά Μιχελάκης 1 0,0167
28 Πατεράκης 1 0,0167
29 Παχαντούρης 1 0,0167
30 Περακάκης 1 0,0167
31 Πιρακές 1 0,0167
32 Πιρπινάς 1 0,0167
33 Πιστολάκης 1 0,0167

β 34 Πουτουράκης 1 0,0167
35 Πρωτομαστοράκης 1 0,0167
36 Τεθύμνιος 4 0,066
37 'Ρενιέρης 1 0,0167
38 Σκορδιλάκης 1 0,0167
39 Σμυρναίος 1 0,0167
40 Σφακιανός 1 0,0167
41 Τζεσιμελής 1 0,0167
42 Τζικαλαριανός 1 0,0167
43 Τζινεβράκης 1 0,0167
44 Φελουζάκης 1 0,0167
45 Φλαμπουργιάρης 1 0,0167
46 Φορτεζάκης 1 0,0167
47 Χαλεπιανός 1 0,0167
48 Χανιότης 3 0,05
49 Χαντζής 1 0,0167

Σύνολο «Παροίκων» 49 οικογενειακά ονόματα 60 1,00
Σύνολο Μήλου 202 οικογενειακά ονόματα 370 1,00

Κατ’ αρχάς, εστιάζουμε την προσοχή μας στις συχνότητες του πίνακα. 
Για τρία από τα ονόματα της οικιστικής ενότητας Πλάκας-Κάστρου παρα- 
τηρείται μία αξιοσημείοπη παρουσία: Β ή χ ο ς  23 πρόσωπα, το 9% του συ
νόλου* Ρ α π α ν ά κ η ς  11, το 4% και Τ ζ ο ύ λ ια ς  10, επίσης 4%. Εν τούτοις, οι συ
χνότητες στο σύνολό τους ευρίσκονται σε χαμηλές σχετικώς κλίμακες.
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Έ τσ ι, σε επ ίπεδο νησιού, στα 370 πρόσωπα αντιστοιχούν 202 ονόματα* δη
λαδή, η γενική αναλογία  ισούται μόλις με 1,83 πρόσιοπα/όνομα. Ωστόσο, 
κάποιες επιμέρους διακυμάνσεις παρατηρούνται κατά ιδιαίτερη πληθυ- 
σμιακή συγκέντρωση (συμπεριλαμβάνεται η ομάδα των «παροίκων»): στην 
ενότητα Πλάκας-Κάστρου ο δείκτης ανέρχεται σε 2,48 πρόσιοπα/όνομα* 
στην Π αλαιά Χ ώ ρα (Ζ εφυρία) μόλις σε 1,12 πρόσ./όνομα και στους πα
ρθικούς σε 1,22 πρόσ./όνομα. Ανάλογες διακυμάνσεις παρατηρούνται στο 
πεδίο συμμετοχής των μ ο να δ ια ίο ι συχνοτήτων, οι οποίες επηρεάζουν, εκ 
τιυν πραγμάτων, τα συνολικά δεδομένα: στο σύνολο του νησιού διαθέτουν 
μοναδιαία συχνότητα 152 ονόματα (ποσοστό 75,25%)* στην οικιστική ενό
τητα Πλάκας-Κάστρου 61 ονόματα (59,80%)* στην Παλαιά Χιόρα 47 
(92,16%) και στην ομάδα των παροίκων 44 (89,80%). Το φαινόμενο, κατά 
πάσα πιθανότητα, συνδέεται με εκτεταμένες πληθυσμιακές μετακινήσεις, 
είτε πρόκειται γ ια  εισροές (ειδικώς στην περίπτωση των παροίκων) είτε 
για  εκροές (κατά κύριο λόγο στην Παλαιά Χώρα, όπου ανιχνεύεται και το 
χαμηλότερο ύψος συχνοτήτων).

Συνεχίζουμε με μία άλλη πλευρά των δεδομένων, δηλαδή με τη μορφή 
των ονομάτιυν. Π αρατηρείται ότι κάποια από αυτά είναι βαπτιστικά ή πα
ρωνύμια (συναφή με το επάγγελμα κυρίως), πραγματικότητα που δεν πε
ριορίζεται, βέβαια, στο συγκεκριμένο ονοματικό παράδειγμα. Πρόκειται 
για  συνήθη σημαίνοντα, προσωρινού εν πολλοίς χαρακτήρα, τα οποία ανι- 
χνεύονται σε δ ιάφ ορες περιπτώσεις, ως συνακόλουθο πληθυσμιακών μετα
κινήσεων αλλά και άλλων τοπικιύν παραμέτρων76. Εδο5, οι περισσότερες 
από τις μορφές αυτού του τύπου εντοπίζονται στην οικιστική ενότητα Πλά
κας-Κάστρου (εντός παρενθέσεω ς αναγράφεται η συχνότητα): 'Α ρχιμαν
δρίτης (1), Ά δ ικ ο μ α ν ό λ η ς  (1), Δ εντερ εύω ν  (1), Ια τρ ό ς  (3), Κ ώ στας (3), 
Μ ικ έλες  (7), Π α π ά  !Α ν τώ ν ιο ς  (1), Π αρασκευάς (1), Π ρω τόκαπας (1), Σα- 
κ ελά ρ ιο ς  (1) και Σ κ εν ο φ ύ λα ξ  (1). Μ ικρότερο υποσύνολο διαπιστώνεται 
στον πληθυσμό της Π αλαιός Χώρας (Ζεφυρία): Π ανα γιότα ρος { \) ,Σ τρ ά τη  
(3), Φώτης (1), Αρ ισ το φ ύλη ς  (1) κ α ιΧ ρ ό νη ς  (1). Στο θέμα των παροίκων θα 
γίνει αναφ ορά εν συνεχεία, εφόσον συνδέονται με την πρακτική υποκατά
στασης του επωνύμου από πατριδωνυμικό όνομα.

Ο ι εισροές πληθυσμού στον χώρο αποτυπώνονται, αν και όχι απολύτως, 
στα πατριδωνυμικό ονόματα77. Στον πληθυσμό Πλάκας-Κάστρου ανιχνεύο-

76. Κ . Κόμης, Α ημσγραφ ικές όψεις της Πρέβεζας, σ . 199-235.

Π .Α ν τ .,  σ . 104-105.
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νται οι ακόλουθες περιπτώσεις: Θερμιώτης (1), Μωραΐτης (6), Πολυκαν- 
όριώτης (1),Σερφιώτης (Ι),Σίφνιος (3), Τζάκωνας (1) και Τζηρηγότης (1)* 
προσθέτουμε τρεις ακόμη ονοματικές μορφές, Άρμένης (3),Σαρακινός (1) 
και Ταταράκης (1), αν και εδ(ί) πρόκειται μάλλον για  παρωνύμια. Από την 
άλλη πλευρά, στην Π αλαιά Χώρα περιλαμβάνονται τα  ακόλουθα ονόματα 
του είδους: Άσονίτης (1) [<  Άσος Κεφαλονιάς], Βατικιότης (1) [< Βάτικα 
Λακωνίας], Μανιάτης (1) και Πολιτάκης (1) [<  Πόλη]. Συμπληρωματικώς, 
το όνομα Βλάχος (1), το οποίο ανιχνεύεται επίσης, παραπέμπει μάλλον σε 
κτηνοτροφικό παρελθόν (ή παρόν) παρά σε αρομουνική καταγωγή78. Α ξί
ζει ακόμη να σημεκυθεί ότι τα ανωτέρω ονόματα εντοπίζονται επίσης στο 
«Μητρώον άρρένων» της Μήλου, των ετών 1839-1900. Στο ίδιο τεκμήριο, 
πάντοκ, περικλείονται και άλλα παρεμφερή σημαίνοντα, σχετικά, κατά τα 
φαινόμενα, με νέες εισροές: Σαμιωτάκης, Άϊβαλιώτης, Χαλκίτης (<Χ άλ- 
κη Δωδεκανήσου) και ΣοφικίτηςΊ\  Επικεντρωνόμαστε εκ νέου στο περ ιε
χόμενο της απογραφής, διερευνιύντας ονοματικές μορφές αναφερόμενες 
στους παροίκους. Ως γνωστόν, πρόκειται γ ια  60 άτομα, από τα οποία 54 
προέρχονται από την Κρήτη (καθώς αναφ έρετα ι, κατά  περίπτωση, 
«Κρης»). Παρατηρείται πως για  18 Κρητικούς (ποσοστό 33,33%), αντί του 
οικογενειακού ονόματος αναφέρεται ο ιδιαίτερος τόπος καταγωγής (Χα
ράλαμπος Χανιότης, Κωνσταντίνος Μεσαρίτης κ.ά.). Ε ιδικό ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η περίπτωση τρκύν προσιύπων, για  τα οποία, αν και δηλώνε
ται ρητοκ η κρητική καταγωγή, το επώνυμο παραπέμπει σε άλλο τόπο: Νι
κόλαος Κιδωνιεύς, Κωνσταντίνος Χαλεπιανός και Καρά Νικόλαος Τζε- 
σιμελής. Κατά πάσα πιθανότητα, εν προκειμένω δηλιόνεται προγενέστερη 
μετακίνηση, χωρίς να αποκλείεται, βέβαια, η περίπτωση σφάλματος στον 
προσδιορισμό «Κρης». Ό σ ον αφορά το5ρα, στα υπόλοιπα έξι άτομα, δ ια 
φορετικής καταγωγής, είναι τα ακόλουθα: Χ(ατζη) Γεώργιος Βασιλείου 
Σμυρναϊος, Ν. Ίωάννου ομοίως, Μιχαήλ ομοίως, Δημήτριος ’Αθηναίος, 
9Λνδρέας Πατεράκης Χίος καφετζής και Χρίστος Άγιομαυρήτης ψωμάς. 
Παρατηρείται ότι εδώ, επίσης, το οικογενειακό όνομα ευρίσκεται γενικώς 
στο περιθίύριο του προσδιορισμού ή έχει εξοβελισθεί εντελώς.

Ί&.Αντ., σ. 215· Κ. Κόμης, Βενετικά κατάστιχα Μάνης-Μπαρόυύνιας (αρχές 18ου αιώ
να). Τεκμήρια οικονομίας και ιστορικής δημογραφίας, Αθήνα 1998, σ. 63.

79. ΔΜ(Π), Μητρώον άρρένων τον δήμον Μήλον, έπαρχίας Μήλον. ΓεννηΘέντες άπό 
1839 έως 1900.
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Κλείνοντας, σημειώνουμε ότι μία προσεκτική ανάγνωση των ονομάτων 
οδηγεί προς διαφορετικές, αλλά συμπληροψατικές, υποθέσεις περί κατα- 
γωγής άλλων προσώπων: επί παραδείγματι, το Ά φ εντά χη ς, αλλά και άλλα 
σημαίνοντα, καθώς θα διαπιστωθεί και κατωτέρου προέρχονται από την 
Κίμιυλο, ενώ το Δ ο ο ύ γ κ α ς  και το Δ ρ ά κ ο ς  παραπέμπουν μάλλον στην ενδο* 
χώρα της ελληνικής χερσονήσου80. Ακόμη, η εις βάθος διερεύνηση των δε
δομένων οδηγεί στη μερική (έστω) ανασύσταση των οικογενειών* εν τού- 
τοις, τόσο εδιο όσο και στην περίπτωση της Κιμώλου, την οποία διερευνού
με εν συνεχεία, τα σχετικά κενά είναι ευάριθμα αλλά και δυσαναπλήρωτα.

Πίν. 30. Ο ικ ο γενε ια κ ά  ονόματα  Κιμώ/χ>υ (1829)

Ο ικισμοί-
«Π άροικοι»

Αύξω ν
αριθμός

Ο ικογενειακά ονόματα Απόλυτες
συχνότητες

Σχετικές
συχνότητες

Χώ ρα Κιμώ λου 1 Ά ντιβά χης 1 0,009
2 Ά ντίπ α ς 1 0.009
3 Ά φ εντάκης 6 0.056
4 Βενιέρης 3 0.028
5 Βεντούρης 8 0.075
6 Βορδόνης 1 0.009
7 Γαβαλάς 1 0.009
8 Γαλάτζος I 0,009
9 Γγέλφος 1 0.009

10 Γιωργαντης 1 0.009
11 Ευστρατίου 1 0.009
12 Ζαννέτης 2 0,019
13 Ζω ίτσας 1 0.009
14 Κ α λλίν ικο ς 2 0.019
15 Κανναβάρης 3 0,028
16 Καννάς 1 0.009
17 Καντζός 2 0.019
18 Κοντολούρης 2 0.019
19 Κορονιός 1 0,009
20 Κυπριανός 3 0.028
21 Λογοθέτης 8 0.075
22 Μ άλλης 1 0,009
23 Μ ουστάκας 2 0.019
24 Μ παρμπαρίκος 1 0.009
25 Μ πούχαλης 2 0.019
26 Ο Ικονόμου 1 0.009
27 Πετράκης 2 0.019
28 Πουλλούόης 1 0.009

80. Κ . Κόμης, Δ ημογραφ ιχές όψεις της Πρέβεζας, σ . 189-190* Μ αν. Τριανταφυλλίδης, Τα 
οικογενειαχά-μας ονόματα, Θ εσσαλονίκη 1982, σ . 6 0 ,8 6 .
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Οικισμοί-
«Πάροικοι»

Αύξων
αριθμός

Οικογενειακά ονόματα Απόλυτες
συχνότητες

Σχετικές
συχνότητες

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Πρεζάνης
'Ράμπιας
'Ράμφος
'Ροΰσσος
Σαλιβαράς
Σάρδης
Σβορώνης
Σωτρίνης
Φραζέσκου
Χαλκιόπουλος
Χίος
Χριστοφοράτος

2
2
9
7
2

17
1
1
1
2
1
1

0,019
0,019
0,085
0.066
0,019
0,160
0.009
0,009
0.009
0,019
0.009
0,009

Σύνολο Χώρας <ιμώλου 40 οικογενειακά ονόματα 106 1,00

«Πάροικοι» 1
2

Κρής
Χίος

3
1

0,75
0,25

Σύνολο «Παροίκων» 2 οικογενειακά ονόματα 4 1,00
Σύνολο Κιμώλου 42 οικογενειακά ονόματα 110 1,00

Εδώ, η υψηλότερη συχνότητα αφορά στο οικογενειακό όνομα Σάρόης 
(17 πρόσωπα, το 7,5% του συνόλου της Χιύρας) και στο Ράμφος, αν και στο 
τελευταίο είναι σαφώς μικρότερη (9 και 8,5%). Ακόμη, άξια λόγου παρου
σία διαθέτουν τα ονόματα Άφεντάκης (6 και 5,6%), Βεντούρης (8 και 
7,5%), Λογοθέτης (επίσης 8 και 7,5%) και Ροϋσσος (7 και 6,6%). Εν τού- 
τοις, η αναλογικούς υψηλή συμμετοχή των μοναδιαίυτν συχνοτήτων, σε επ ί
πεδο νησιού (21 ονόματα, το 50% του συνόλου), συμπιέζει τη γενική ανα
λογία προσούπων-ονομάτουν στο επίπεδο 2,62 πρόσ./όνομα. Πάντως, οφ εί
λουμε να σημειώσουμε ότι ο δείκτης ευρίσκεται σε υψηλότερη κλίμακα 
από αυτόν της Μήλου, στοιχείο το οποίο περιγράφει, αν και με επιφυλά
ξεις, μικρότερης έκτασης πληθυσμιακές εκροές.

Ως προς τη μορφή των ονομάτουν, στο συγκεκριμένο παράδειγμα περ ι
λαμβάνονται επίσης «προχειροκατασκευές», με βάση βαπτιστικά ονόματα: 
Ζαννέτης (2), Ζωίτσας (1), Πετράκης(2) και Φραζέσκου (1). Ε πιπροσθέ
τους, από την άποιμη τιυν πληθυσμιακών εισροιύν, εντοπίζονται δύο πατρι- 
διυνυμικά ονόματα: Κορονιός (1) και Χίος (1). Θα πρέπει να προσθέσου
με ακόμη ότι ανάμεσα στους τέσσερις παροίκους συγκαταλέγεται άτομο 
ονόματι Χίος οι υπόλοιποι φέρουν το σημαίνον Κρής. Ωστόσο, ιδιαίτερη 
μνεία αρμόζει στο Μπούχαλης (2), γνιυστό αρβανίτικο όνομα της Μ άνης
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και της Ζακύνθου, το οποίο εντοπίσαμε επίσης στη Σέριφο81. Πάντως, φ αί
νεται ότι εκτός αυτών, σε μία δεύτερη χρονικούς φάση συντελέσθηκαν νέες 
εισροές, μέρος των οποίων αποτυπώνεται σε ονόματα που ανιχνεύονται, 
παραλλήλως με τα προηγούμενα, στο «Μητρώον Ά ρρένω ν Κιμώλου 1864- 
1934»: Σερίφιοζ, Πάριος, Υδραίος και Πάτμιος*2. Επιστρέφοντας, τώρα, 
στο περιεχόμενο της απογραφής, η ανάγνιοση άλλων ονομάτων παραπέ
μπει επίσης, κατά κάποιο τρόπο, στην καταγιυγή των προσώπων: επί πα- 
ραδείγματι, το Άντίπας (1) και το Σβορώνης (1) [προφανώς, αντί Σβορώ- 
νος] οδηγούν στην Κ εφαλονιά, το Κοντολούρης (2) στην Π ρέβεζα ή σε άλ
λες γειτονικές θέσεις, ενσ> το Χαλκιόπουλος (2) σε δυτικές, κυρίως, περ ιο
χές της ελληνικής χερσονήσου, όπου απαντάται επί αιιυνες83. Στο αυτό δ ιε
ρευνητικό πλαίσιο, ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανίχνευση των πλη- 
θυσμιακών ανταλλαγών Μήλου-Κιμώλου, σε συνάρτηση με τον εντοπισμό 
κοινών ονομάτων, ανάμεσα στα δύο νησιά. Σχετικώς, η ακόλουθη υπόθεση 
θεωρείται ους αναγκαία  για  την άντληση κάποιων συμπερασμάτων: σε κά
θε περίπτιυση, η υψηλή συχνότητα παραπέμπει στον τόπο προέλευσης και 
η μικρότερη στον τόπο εγκατάστασης. Η εν λόγω υπόθεση, βέβαια, επιδέ
χεται ενδεχομένως πολλές επιφυλάξεις* εν τούτοις, αποτελεί τη μόνη οδό 
αξιοποίησης των συγκεκριμένων στοιχείων. Παραθέτουμε, λοιπόν, τα σχε
τικά στοιχεία: Άφεντάκης. ένα πρόσωπο στη Μήλο αλλά έξι στην Κίμωλο* 
Βενιέρης, ένα και έξι επίσης* Μάλης, επτά και ένα* Ράμφος, δύο και εννέα. 
Από το ανωτέρω δείγμα, σχετικώς μικρό καθώς προκύπτει, περιγράφεται 
ως δεσπόζουσα η μετακίνηση από την Κίμωλο προς τη Μήλο [όπου, εξάλ
λου, εντοπίζεται και το όνομα Κιμηλιάτης (1)]. Παραλλήλους, φαίνεται ότι 
επρόκειτο κυρίιυς γ ια  μεμονωμένες διαρροές, τουλάχιστον καθ’ όσον τα 
ονοματικά δεδομένα επιτρέπουν να συμπεράνουμε. Εν τούτοις, τα προα- 
ναφερθέντα  αποτελούν προσω ρινά συμπεράσματα, για την επικύρωση των 
οποίων είναι αναγκαίες περαιτέρω  διερευνήσεις.

81. Β λ  εδώ  στο κείμενο  V I I I ,  υποσημ. 25.
82. Κ Κ , Μ ητρώον Ά ρρένω ν τής Κ οινότητος Κ ιμώ λου τοϋ Νομοϋ Κυκλάδω ν περί- 

λαμβάνον τούς γεννηθέντας κατά χά έτη 1864-1934.
83. Κ . Κόμης, ό.π., ο . 80-81, 8 3 ,1 7 9 , 228* Ν ικ . Γ . Κοντοσόπουλος, «Κεφ αλληνιακά εθνι

κά ονόματα», Ονόματα, τόμ. 8 (1983 ), ο . 41.
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1*

ΓΑΚ, Γενική Γραμματεία, φάκ. 195, έγγρ. 241

Καταγραφή των Κατοίκων τής Μήλου
Κτηματίαι 

Πέτρος Ταταράκης 
Μιχαήλ Ταταράκης 
Ιωάννης Ταταράκης 
’Ιάκωβος Ταταράκης 
Νικόλαος Μ.Π. Ταταράκης 
Νικόλαος Μ.Φ. Ταταράκης 
Βασίλειος Ταταράκης 
’Ιάκωβος Άρμένης 
Μιχαήλ μοδινός 
Νικόλαος Τζούλιας 
’Αντώνιος Καλέργης 
’Ιωάννης ’Ιατρός

'Ιερείς
Πρώην οικονόμος Ιερομόναχος 
'Αρμένης
Σακελίου Ιερομόναχος ’Ιατρός 
Οικονόμος πρεσβΰτερος 
Σακελάριος Πρεσβΰτερος 
’Αρχιμανδρίτης ιερομόναχος 
Χαρτοφυλαξ Ιερομόναχος 
Δευτερεύων πρεσβΰτερος 
Σκευοφύλαξ Ιερομόναχος 
Παπά ’Αντώνιος πρεσβΰτερος

Πρωτόπαπας Ιερομόναχος 
Γεω ργοί

’Εμμανουήλ Κώστας 
’Ιωάννης Κώστας 
Γεώργιος Τζάκωνας 
Μιχαήλ Φ. Βήχου 
’Ιωάννης Φ. Βήχου 
’Αντώνιος Μαρκαντώνι 
Γιανούλης Μαρκαντώνι 
Γεώργιος Μαρκαντώνι 
Μιχαήλ Άν. Βήχου 
Εμμανουήλ Γ. Βήχου 
Πέρος Ν. Βήχου 
Λιός Βήχος 
Νικόλαος Γ. Βήχου 
’Εμμανουήλ Φ. Τζούλιας 
’Ιωάννης Φωτινός 
Γεώργιος Βαμβοΰνης 
Μιχαήλ Βαμβοΰνης 
Νικόλαος Βαμβοΰνης 
Νικόλαος Άδικομανόλης 
Θεόδωρος Καμακάρης 
Φραγκούλης Καμακάρης 
’Εμμανουήλ Καμακάρης 
’Ιωάννης Γ. Ζαγουρής

* Το  τεκμήριο δημοσιεύεται χωρίς καμία παρέμβαση στην ορθογραφία ή τη μορφή των 
ονομάτων. Ό σ α  από τα πρόσωπα φέρουν αστερίσκο (* )  περιέχονται επίσης στους καταλό

γους κρητικών εποίκων που μας έχει δώσει ο Ζαφ είρης Βάος (β λ . ανωτ. υποσημ. 20 ).
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Μ ιχαήλ Τ απανάκης 
Μ ιχαήλ Ά ναστ. Βήχου 
Π ιερός Μάλης 
Μ ιχαήλ Σερφιώτης 
Ζέπος Μάλης 
Ν ικόλαος Βαμβακάρης 
Νικόλαος Μ άλης 
’Α ντώ νιος Καβαλιέρος 
Σταυριανός Γ. Νίνου 
Γιανούλης Τοΰρλος 

*Νικόλαος Τοΰρλος 
Γεώργιος Τοΰρλος 
’Ιωάννης Βαμβακάρης 
Ε μμανουήλ Βαμβακάρης 
Νικόλαος Ξιδούς 
’Εμμανουήλ Μ ωραΐτης 
Γεώργος Μ ωραΐτης 
Γεώργιος Φ. Βήχου 
Γεώργιος Κάτρης 
Ν ικόλαος Κάτρης 
Φρατζέσκος Κάτρης 
Ά νδρέας Γ. Περούλης 
’Ιωάννης Ν ίνος 
’Εμμανουήλ Ν ίνος 
Βασίλειος Ν ίνος 
’Α ντώ νιος Ν ίνος 
Γιανούλης Ν ίνος 
Π ιέρος Έ μμ. Ν ίνος 
’Ιωάννης Ζαγουρής 
’Α ντώνιος Ζαγουρής 
’Α ντώνιος Ν ίνος 
Γιαπέτρος Τζούλιας 
’Α ντώνιος Γιαπ. Τζούλιας 
Μ ανοΰσος Βήχος 
Ζήσιμος Μ αρινήτζης 
Μιχαήλ Μ αρινίτζης 
’Ιωάννης Πέρου Βήχος 
’Α ντώνιος Μ αρινήτζης 
Ιω ά ννη ς Π ιερού Βήχος

’Α ντώνιος Μαρινήτζης 
Νικόλαος Παρής 
’Εμμανουήλ Γιανούλη Ταπανάκη

Έ ρ γά τ α ι
Μάρκος Μαρκούτζης 
Νικόλαος Σπαρτής 
Μιχαήλ Γλαρώνης 
’Ιωάννης Αεκανίδης 

*Γεώργιος Μαλαντράκης 
’Α ντώνιος Μάλμπης πελεκάνος 
’Ιωάννης Περούλης 
Κ ωνσταντίνος Περούλης 
’Αντώνιος Περούλης 
’Α ντώνιος Μαρκούτζης 
Γιαπέτρος Θερμιώτης 
Μιχαήλ Φ. Βήχος 
Μ ανοΰσος Αύκος 
Μιχαήλ Γ. Μαρκούτζη 
Εμμανουήλ Φ. Βήχος 
Σάββας Τραπεζαλής 
Νικόλαος Ά νούσης 
’Ιωάννης Κιμάμες 
Θεόδωρος Κεδρωτάς 
’Ιωάννης Κ υπραΐος 
Γεώργιος Γεναδόπουλος 
Σταμάτης Κ υπραΐος 
’Α ντώνιος Βαμβούνης 
Νικόλαος Τζηρηγότης 
Μ άρκος Γριπιώτης 
’Ιωάννης ΚυβρηκοσαΙος 
Σταμάτης Δανέλης 
Μ άρκος Τ απανάκης 
’Α ντώνιος Ταπανάκης 
Πιέρος Τ απανάκης 
Πιέρος Βήχος
’Α ντώνιος Ά φεντάκης πελεκάνος 
Γεώργιος Περούλης %ν,ΙΜ
Κωνσταντίνος Καμαχάρης



ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 461

Γεώργιος Ζαγουρής 
Βασίλειος Μ παλαμπάνος 
Βασίλειος Λάλας 
Σωτήριος 'Ράμφος ραύτης 
Γεώργιος Φ. 'Ραπανάκη 
Βασίλειος Δροϋγκας 

*Κωνσταντΐνος Στουπάκης 
’Αντώνιος Κώστας 
Νικόλαος Γρηπιώτης 
’Ιωάννης Κιμηλιάτης 
’Ιωάννης Γιάν. 'Ραπανάκη 
Γεώργιος Φ. Βήχος 
’Αναγνώστης Τζούλιας 
’Ιωάννης Σ ίφνιος 
Μ αρκαντώνιος Μαρκούτζης 
’Ιωάννης Γεωργίου Βήχος 
Μιχαήλ Γ. Βήχος 
Ά νδρέας Γ. Βήχος 
Μήτρος Παρής 
Μιχαήλ Μικέλες 
Σάββας Σπάρταλης 
Δημήτριος Λ ίμπουνας 
’Εμμανουήλ Τζούλιας 
’Αντώνιος Τζούλιας 
’Εμμανουήλ Βαμβούνης 
Νικόλαος Βήχος 
’Ιωάννης Βήχος 
Κωνσταντίνος Φ ωτινός 
’Εμμανουήλ Ά ν . Βήχος 
Νικόλαος Βαμβακάρης 
Νικόλαος Φωτινός 
Λιός Τοΰρλος 
’Ιωάννης Ξιδούς 
Φρατζέσκος Τοΰρλος 
Γεώργιος Ν. Ξιδοΰ 
Γεώργιος Πολυκανδριώτης κτί

στης
Πιέρος ΊΡαπανάκης 
Μιχαήλ 'Ραπανάκης

’Αντώνιος 'Ραπανάκης 
Φραγκιάς Καβαλιέρος 
’Ιάκωβος Καβαλιέρος 
Φρατζέσκος Βαμβακάρης 
’Αντώνιος Βαμβακάρης 
Εμμανουήλ Μάλης 
Μιχαήλ Π. Μάλης 
’Αντώνιος Γ. Μ αρινίτζη 
Γιανούλης Μ. 'Ραπανάκης 
Μιχαήλ Ν. Μωραΐτης 
’Αντώνιος Μωραΐτης 
Γεώργιος Μωραΐτης 
Γεώργιος Ί . Τοΰρλος 
’Ιωάννης Τοΰρλος 
’Ιωάννης Γ. Τζούλια 
’Ελευθέριος Σ ίφνιος 
Φ ίλιππος Σ ίφνιος

Ποιμένες
Γεώργιος Μ αθιουδάκης 

*Λουλούδης Μ αθιουδάκης 
Θεόδωρος Μ αθιουδάκης 
Μ ανοΰσος Δροϋγκας 
’Α ντώνιος Ληλής 
’Ιωάννης Λιλής 
Μήτρος Μωραΐτης 
Μιχαήλ Μ ανιάτης 
Γεώργιος Σαράντος 
Νικόλαος Καμπουράκης 
Κώστας Καμπουράκης 
Ά νδρέας Χελιώτης 
Παναγιώτης Κόκορης 
Γεώργιος Στρούμπας 
Χρήστος Παρασκευάς 
Νικόλαος Παγώνης 
Θεόδωρος Μ αυρογιάννη 
Φραγκιάς Μ αυρογιάννη 
Μ αυρογιάνης 
’Α ντώνιος 'Ρουσκέτος



462 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ

Μ ιχαήλ Κ ιμάμες 
Νικόλαος Ρουσκέτος

Ναΰται (οι ποιλώτοι) 
Μ ιχαήλ Τζούλιας 
Γεώργιος Σακόπουλος 
’Α ντώνιος Κ υπραΐος 
Σ ίμος Καλέργης 
’Ιωάννης Γ. Κόμης 
Γεώργιος Κόμης 
Γεώργιος Μάλης 
’Ιωάννης Μικέλες 
’Α ντώνιος Λουγκής 
’Α ντώνιος Φ. Μικέλε 
’Εμμανουήλ Βενιέρης 
Γουλιέρμος Ά ρμένης 
’Ιωάννης Έ μ . Κόμης 
Παυλομανοϋσος 
Κ ωνσταντίνος Σαραμάσκος 
Σ ίμος Βεργής 
Ν ικόλαος Βεργής 
Ν ικόλαος Μικέλες 
’Εμμανουήλ Μικέλες 

♦Ά νδρέας Παπουτζάκης 
Φραγκούλης Α. Μικέλε 
Π ιέρος Βλαστός 
’Ιωάννης Έ άμφος 
’Α ντώνιος Κόμης 
Μ άρκος Γρηγορίου 
’Α γάπιος ΚεφαληναΧος 
Σταύρος
’Α ντώνιος Λύκος 
Μιχαήλ Κ υπραΐος 
Φραγκούλης Ν. Μικέλε 
Γεώργιος Κόμης 
Παύλος Σαρακινός 
Μιχαήλ Καλέργης 
Κ ωνσταντίνος Τζούλιας 
’Α ντώνιος Βεργής

Δημήτριος Ποδηματάς 
Γεώργιος Μ αρινίτζης 
Γεώργιος 'Ραυτάκης 
’Αντώνιος ’Ιατρός

Έμποροι (οί έργαστηριαραΐοι) 
Νικόλαος Κόμης 
’Εμμανουήλ Βασιλείου 
’Ιωάννης Βασιλείου 
Ζαφύριος Μ άτζας 
Τζόρζης Μάλης 
Σερπέρος Μαρκούτζης 
Στελιανός Πολυχρονιάδης 
’Αναγνώστης Φρακάκης 

*Ζανής Βαλσαμάκης καβεζής 
*’Εμμανουήλ Μαθιουδάκης 
Παναγής Σταμένης 
Μιχαήλ Καμπασούλης 
Χαράλαμπος Ζησιμόπουλος 
Γιανούλης Βήχος 
’Αθανάσιος Βαμβακάρης 
Παναγιώτης Χάζος

Κ άτοικοι τής παλαιας Χώρας 
Γεωργοί

Κώστας Μπαλαβούρης 
Σταμάτης Μ εντρινός 
Γεώργιος Κυριάκου 
Παρασκευάς Στράτη 
Νικόλαος Θόδος 
’Ιωάννης Θόδος 
’Α ντώνιος Πουλάκης 
’Ιωάννης Σίδερι

Έργάται
’Αναγνώστης Μπηρμπηνιότης 
’Αντώνιος Μ πάζης πελεκάνος 
’Α ντώνιος Κ αλαϊτζής
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Ιω άννης Στράτη 
Νικόλαος Ντεβογάκης 
Γεώργιος Νταμπάκης 
Νικόλαος Στρογγυλής 
Γεώργιος Πολιτάκης 
Γεώργιος Ααφακάκης 
Κυριάκος Στράτη 
Αναγνώστης Μ πουλούμπασης 
Γεώργιος Ά νδρουλής 
Ιω άννης Πάθος 
Ιω άννης Κρινάκης 
’Αντώνιος Φώτης 
Σταμάτης Δήμου 
Εμμανουήλ Δράκος 
’Ιωάννης Κοστάκης 
’Ιωάννης Κεραμάρκου 
Γεώργιος Μανιάτης 
’Αθανάσιος Σμαρδίτζης 

*Άθανάσιος Μανέτας 
Σταμάτης Καλομήρης 
’Αθανάσιος Κουρέλης 
’Αντώνιος Μ πλάζος 
Κώστας Τζαγκάρης 
’Αντώνιος Χριστοφύλης 
’Αναγνώστης Μαλάς 
’Αναστάσιος Κ ρημιδιόνιας

Π ο ιμ έ ν ε ς
Κώστας Περήφανος 
’Ιωάννης Παγώνης 
Κώστας Βελετάς 
’Ιωάννης Βελετάς 
’Αναστάσιος Χρόνης 
’Αντώνιος Ά νδρουλή 
’Ιωάννης Καντάνης 
’Ιωάννης Βλάχος 
’Αντώνιος Κατζαούνης 
Νικόλαος Κ οντογιάννης 
Σταμάτης Βατικιότης

Κωνσταντίνος Ά νδρουλής 
Παναγιόταρος 
’Αθανάσιος Μητροκαλοϋ 
’Ιωάννης Τόρης 
Ά νδρέας Γερονάκης

Έ ρ γ α σ τ η ρ ια ρ α ΐο ι  ( ο ΐ  Μ π α κ ά 

λ η δ ε ς )
’Ιωάννης Ζανιδάκης 
Μιχαήλ Ά σονίτης 
’Ιωάννης Στασινός 
’Αναγνώστης Μ πογιάτος

Έ ν  Μήλω τή 1 Ά πρ ιλλ ίου  1829 
Οι Δημογέροντες 

’Ιωάννης Ταταράκης 
Ίάκοβος Ά ρμένης

Καταγραφή δλων των 
ενταύθα παροίκων. 

Δημήτριος Φλαμπουργιάρης Δημ(ο- 
γέρων) επαρχίας Γορτίνης Κρή
της

Νικόλαος Σκορδιλάκης ομοίως 
*Ε μ π ο ρ ο ι

Ιω άννης Περακάκης Κρής
♦Νικόλαος Φελουζάκης όμ.
’Αναγνώστης Χαντζής όμ.
Σίφης Καθαροπτάκης όμ.
Χ(ατζη) Γεώργιος Βασιλείου

Σμυρναΐος
Ν. Ίω άννου όμοίως
Μιχαήλ όμοίως
Δημήτριος ’Αθηναίος
’Εμμανουήλ Μ αραμπελιώτης Κρής

Έ ρ γ ά τ α ι

Νικόλαος Κιδωνιεύς Κρής 
Κωνσταντίνος Καστρινός όμ.
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Μιχαήλ Κ αστρινός όμ.
Γεώργιος Κ αστρινός όμ.
Γεώργιος Π αχαντούρης όμ.

• ’Ιωάννης Φορτεζάκης όμ.
Χ αράλαμπος Χ ανιότης όμ. 
Κ ωνσταντίνος Μ εσαρίτης όμ. 
’Ιωάννης 'Ρεθύμνιος όμ.
Γεώργιος Γιανουδάκης όμ.
Κ ωνσταντίνος Σφακιανός όμ. 
Ξέπαπας όμ.
Δημήτριος Βαρουχάκης όμ. 

Τ εχν ίτα ι
’Ιωάννης Κατζουράκης Κρής
Γεώργιος Μ αραμπελιώτης όμ.
’Ιωάννης όμοί(ως) όμ.
Νικόλαος Κ αστρινός όμ.
Στράτης Π ιρακές όμ.
’Εμμανουήλ Τζινεβράκης όμ. 
Χ(ατζη) ’Α ντώ νιος

Πουτουράκης όμ.
’Εμμανουήλ Κ ουναβιανός όμ. 
Γεώργιος Π απά Μ ιχελάκηςόμ. 
Μιχαήλ 'Ρενιέρης όμ.
’Εμμανουήλ Κ ρητικός

’Ιωάννης Χ ανιότης Κρής
’Ιωάννης Π ιρπ ινάς όμ.
’Ιωάννης 'Ρεθύμνιος όμ.
Γεώργιος Κ αστελιανός όμ.

’Εμμανουήλ 'Ρεθύμνιος όμ.
’Ιωάννης Παλασάκης όμ.
Γεώργιος Χανιότης όμ.
’Εμμανουήλ Μ αρινάκης όμ.
Γεώργιος 'Ρεθύμνιος
’Ιωάννης Πρωτομαστοράκης όμ. 
Κωνσταντίνος Γιακουδάκης όμ. 
Ά ντώ νης Τζικαλαριανός όμ. 
Δημήτριος Κατζούρης όμ. 

Ν α ντα ι
Μ ανοϋσος Κάγκλης Κρής
Ά νδρέας Πιστολάκης όμ. 
• ’Ιωάννης Κουντουράκης όμ. 
•Μ ανοϋσος Μ ιλιορόάκης όμ. 
Μ ανοϋσος Καθαροπτάκης όμ. 
Ξιρούχης Παπαδομανολάκης όμ. 
•Χ(ατζη) ’Αντώνιος

Γιαλεράκης όμ.
Γεώργιος Ά θανασάκης όμ. 
Κωνσταντίνος Χ αλεπιανός όμ. 
Καοά Nικ6λαoc Ίΐεσιιιελήζ 
Ά νδρέας Πατεράκης Χ ίος καφε-

τζή ς
Χ ρίστος Ά γιομαυρήτης ψωμάς

Έ ν  Μήλω τή 31 Μ αρτίου 1829 
Οί Δημογέροντες 

’Ιωάννης Ταταράκης 
Ίάκοβος Ά ρμένης
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2*

Α ύ τ ., έγγρ. 240

Κατάλογος τών Κατοίκων τής Νήσου Κιμήλου

Ο Ι 'Ι ε ρ ε ίς
*ΟΙκονόμος Σάρδης. Πρεσβύτερος 

Σαχελλάριος Λογοθέτης. Πρεσβύ
τερος

Χοροπίσκοπος Λογοθέτης. Πρε
σβύτερος

♦Σκευοφύλαξ Κυπριανός. Πρεσβύ
τερος

Ό  πρώην Οικονόμος Σάρδης. 
Πρεσβύτερος

♦Ίωαννίκιος Σαλιβαράς. 'Ιερομό
ναχος 
Κ τ η μ α τ ία ι  

♦Ελευθέριος Σάρδης 
♦Νικόλαος Λογοθέτη Σάρδης 

Γ ε ω ρ γ ο ί
♦Γεώργιος Ά φεντάκης 
Ό  Καννάς ’Αντώνιος 

♦Εύθύμιος Βεντούρης 
’Αντώνιος Καλλίνικος 

♦’Ιωάννης Βεντούρης 
’Ιωάννης Κοντολούρης 

♦Παντελής Κοντολούρης 
♦’Ιωάννης Ά φεντάκης 
Σταύρος Βεντούρης 

♦Ίτζέπος Ά φεντάκης 
Κωνσταντίνος Ά φεντάκης 
Νικόλαος Ά φεντάκης

Α ντώ νιος Πρεζάνης 
’Ιωάννης Πετράκης 

♦’Εμμανουήλ Βεντούρης 
♦Μάρκος Βεντούρης 
♦Ελευθέριος 'Ροϋσσος 
♦’Ιωάννης Βεντούρης 
Κ ωνσταντίνος Ζαννέτης 
Δημήτριος Ά ντιβάχης 
Γεώργιος Μ πούχαλης 
Νικόλαος Καλλίνικας 
Πέτρος Μουστάκας 
’Ιωάννης Λογοθέτης 

♦Φραζέσκος 'Ράμφος 
♦Ζώρζης Λογοθέτης 
’Ιωάννης Βεντούρης 
Γεώργιος Χ ίος 

♦’Ιωάννης 'Ράμφος 
Α ναγνώστης Βεντούρης 
’Εμμανουήλ Πετράκης 
’Εμμανουήλ Κορονιός 
’Ιωάννης Μάλλης 

♦Κωνσταντίνος Πρεζάνης 
Α ντώ νιος Βενιέρης 

Έ ρ γ ά τ α ι

♦’Εμμανουήλ 'Ράμφος 
♦Δομηνίκος 'Ράμφος 
'Ιερώνυμος 'Ράμφος 
’Ιωάννης Ζωΐτζας

* Το τεκμήριο δημοσιεύεται χωρίς καμία παρέμβαση στην ορθογραφία ή τη μορφή των 
ονομάτων. Ό σα από τα πρόσωπα φέρουν αστερίσκο (*) περιλαμβάνονται επίσης στον . 
«Απογραφικό πίνακα του έτους 1856» (βλ. ανωτ. υποσημ. 50).
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♦Νικόλαος 'Ροΰσσος 
Ν ικόλαος 'Ροΰσσος 
Κ ω νσταντίνος Ζαννέτης 

♦’Ιωάννης Λογοθέτης 
Π έρος Λογοθέτης 
Ν ικόλαος Φραζέσκου 
Δημήτριος Μ ουστάκας 
Μ άρκος Γιωργαντής 
Ν ικόλαος Βενιέρης 

♦Κ ωνσταντίνος Σαλιβαράς 
Γεώργιος Κ υπριανός 
Ν ικόλαος 'Ροΰσσος 

♦Γεώργιος Βορδόνης 
’Ιωάννης 'Ροΰσσος 

Ναϋται
♦Μ πεττενέττος Σωτρίνης 
♦Ίάκιοβος Σάρδης 
♦Δημήτριος Σάρδης 
♦Εμμανουήλ 'Ροΰσσος 
♦Φραζέσκος Σάρδης 
♦Κ ωνσταντίνος Σάρδης 
♦Γεώργιος 'Ροΰσσος 
♦Αυγερινός Παντελή Οίκονόμου 
♦Ζώρζης Μ παρμπαρίκος 
♦’Ιάκωβος Σάρδης 
♦Δημήτριος Καντξός 
♦Γεώργιος Κανναβάρης 
♦Νικόλαος Καν\·αβάρης 
♦’Α ντώ νιος Καναβάρης 
♦’Ελευθέριος Σάρδης 
Δημήτριος Σβορώνης 

♦Νικόλαος Σάρδης 
’Α ναστάσιος Πουλλούδης 
Ν ικόλαος Ευστρατίου 

♦Μ πατίστας Λογοθέτης 
♦Δημήτριος Γαλάτζος 
Π αναγής Χ ριστοφοράτος 

♦Γεώργιος Ά ν τ ίπ α ς

♦Νικόλαος Χαλκιόπουλος 
Ν ικόλαος Γγέλφος 

♦Πιέρος 'Ράμφος 
Γεώργιος Κ υπριανός 

♦Γεώργιος 'Ράμπιας 
Κοσμάς 'Ράμπιας

Έμποροι (έργαστηργιαρέοι) 
♦Λάμπρος Σάρδης 
Δημήτριος Σάρδης 

♦Γεώργιος Σάρδης 
♦Μιχαήλ Σάρδης 
♦’Ιωάννης Σάρδης 
♦Δημήτριος 'Ράμφος 
Ν ικόλαος Σάρδης 

Τεχνίται
Τομάζος Γαβαλάς 

♦Πέρος Βενιέρης 
♦Χαραλάμπης Λογοθέτης 
Ν ικόλαος Χαλκιόπουλος 
Ά γγελέττος 'Ράμφος 

♦Γεώργιος 'Ράμφος 
Μ άρκος Ά φεντάκης 
Φ ραγγιάς Μ πούχαλλης 
Μ ατθαίος Καντζός

’Εν Κιμήλιμ τή π 11» ’Απριλίου 1829 
ΟΙ Δημογέροντες 

Ν ικόλαος Σάρδης Λογοθέτης 
ΕΙς άπουσίαν τοΰ έτέρου 

Γεώργιος 'Ράμφος

Πάροικοι
Δημήτριος Χ ίος, έμπορος 
’Αναγνώστης Κρής 
Μ ιχαήλ Κρής έμπορος 
'Ιερώνυμος Κρής τεχνίτης
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ*

Αγαθονήσι 31
Αγγελικά Μυκόνου 162
Άγια των Αγίων 174,183
Αγία Κυριακή 174, 183
Αγία Μάρθα (τπν. Ρόδου) 202
Αγία Μαύρα, βλ. Λευκάδα, Αγία Μαύρα
Αγία Τριάδα 174,185
Αγία Υπακοή 174,187
Αγιομαυρίτης, βλ. Λευκαδίτης, Αγιομαυρί-

της
Αγιομαυρίτης Νικόλ. Γ. 272 
Αγιομαυρήτης Χρίστος 455, 464 
Αγιοπετρίτης (επών.) 62 
Αγιορίτης (επών./παροιν.) 209 
Αγιος Αντοίνιος 171-174,183 
Ayioc Γεο3ργιος Σαλαμίνας 82, 95, 344-346, 

370
Αγιος Γεοιργιος Ύ δρας / Σαν Τξοιρτζης, 

San Zorzi 350-351, 371 
Αγιος Δημήτριος Κυθήρων, βλ. Παλιόκα- 

στρο, Αγιος Δημήτριος Κυθήρων 
Αγιος Δημτμριος, άκρα Κυθνου 373 
Αγιος Ευστράτιος 33, 78, 92, 93, 94, 95, 469 
Αγιος Θωμάς 356, 358, 371 
Αγιος Ιωάννης 356, 358, 371 
Αγιος Κήρυκος Ικαρίας 28, 287, 289, 290 
Αγιος Νικόλαος, νησίδα Ύ δρας 371 
Αγιος Παντελεήμων Ικαρίας 287 
Αγκίστρι 100, 356, 358, 359-365, 366, 367, 

371,467 
Αγκόνα 167 
Αγρίνιο 169 
Αδάμ (επών.) 48, 50
Αδάμας Μήλου 66, 68, 167, 431, 435, 436, 

437, 438, 439, 441, 445, 447,448 
Αδάμας λιμήν Μήλου 439 
Αδάμης (επών.) 48 
Αδάμος (εποίν.) 48, 52 
Αδικομανόλης (επόίν.) 449, 454 
Αδικομανόλης Νικόλαος 459 
Αδιρνέλης (εποίν.) 63 
Αδριανούπολη, Edime 63

Αδριατική θάλασσα 21, 209 
Αθανασάκης (εποίν.) 452 
Αθανασάκης Γεοιργιος 464 
Αθανασίου Ιπποκράτης 272 
Αθέρας 277
Αθήνα 17, 69, 79, 83, 89, 90, 101, 104, 165, 

168,181,299, 376 
Αθηνά 14
Αθηναίοι 11, 13, 14, 209 
Αθηναίος (επών.) 61, 62,154, 328, 452 
Αθηναίος Δημήτριος 455, 463 
Αθυμαρίτης Αγγελής 294, 296 
Αϊβαλί (Κυδωνίαι), Ayvalik77,84,175,176, 

217
Αϊβαλιώτες, Κυδωνιάτες 180 
Αϊβαλιώτης (εποίν.) 62-63,154, 282, 455 
Αιγαίο πέλαγος, βλ. Αρχιπέλαγος, Αιγαίο 

πέλαγος 
Αιγιάλη 28
Αίγινα 57, 58, 94, 342, 356, 357, 358, 366, 

369, 371, 372 
Αιγινίτης (εποίν.) 63,154 
Αιγύπτιοι 193
Αίγυπτος 77, 78, 79, 82, 196, 265, 266, 285, 

312, 334, 378 
Αϊδίνι, Aydin 76 
Αινίτης (επιόν.) 62, 63 
Αίνος 175
Ακαμάτρα Ικαρίας 288 
Ακαρνανία 36 
Ακρίσιος 14 
Ακτιο 12
Αλαμανής (επών.) 151 
Αλβανία 39,40,41,44,48,50,51,53,82,209 
Αλβανοί 36, 37, 38, 41, 45,48, 51 
Αλγέρι 115
Αλεξάνδρεια 16, 24, 29, 219, 266, 284, 335 
Του Αλεξανδρή, βλ. Αλέξανδρος / Πλατο- 

νήσι, του Αλεξανδρή
Αλεξάνδρου Χριστόδουλος 379, 398, 400, 

402, 403, 405, 406,409,419 
Αλέξανδρος / Πλατονήσι, του Αλεξανδρή

* Παραλείπονται τα ονόματα συγγραφέων, ενώ στα υπόλοιπα (συγκαταλεγόμενα) ονό 
ματα ακολουθείται γενικώς ο ορθογραφικός τύπος με τον οποίο εμφανίζονται στις πηγέςΜ
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346, 371
Αλμπέρης Μ. 269 
Αλόννησος 382 
Αμάλον Ικαρίας 288 
Αμάραντος Φίλιππος Γ. 272 
Αμαρτος (τπν. Ρόδου) 202 
Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 82, 

90, 285, 366
Αμοργίνος, -ινός / Αμουργιανός (επιόν./πα- 

ρων.) 59, 62, 152, 154, 209, 282 
Αμοργός 15, 28, 29, 30, 58, 61, 78, 94, 393, 

395, 396
Αμπαζής Στέργιος 185 
Αμπελάκια 175, 176 
Αμπελός Κωνσταντίνος Α. 272 
Αμπελος όρος (Σάμου) 15 
Αναπλιιότης (επών.) 62, 63, 154, 328 
Αναστασίου Ευθύμιος 251, 255, 272 
Αναστασίου Κωνσταντίνος 272 
Ανάφη 11, 92, 94, 95 
Αναφιιότης (επιόν.) 61, 390 
Ανδριιότες 76, 151
Ανδριιότης (επών.) 59, 63, 152,154, 377 
Ανδριιότης Φιλόθεος 394 
Ανδρος 12, 14, 36, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 

51,53, 57, 325 
Ανδρουλής (επών.) 451 
Ανδρουλή Αντιόνιος 463 
Ανδρουλής Γειύργιος 463 
Ανδρουλής Κωνσταντίνος 463 
Ανθου Αθανάσιος 272 
Ανουσης (επιόν.) 449 
Ανουσης Νικόλαος 460 
Αντιβάχης (επών.) 456 
Αντιβάχης Δημήτριος 465 
Αντίμηλος 427, 469 
Αντιπαριιύτης (επιόν.) 153, 154 
Αντίπαρος, αρχ. Ωλίαρος 12 
Αντίπας (επών.) 456,458 
Αντίπας Γεώργιος 466 
Αντίφελλος 77 
Αντωνίου Δημήτριος 272 
Αντωνίου Παναγιιότης 272 
Άνω Μερά Μυκόνου 143,147,151,161,162, 

469
Ανω Μεριά Συρου 207, 210 
Ανωμερίτης 143
Ανω Σύρος 208, 222,225,238,239, 240,244, 

255,469
Αξιά, βλ. Νάξος, Αξιά 
Αξιώτες, βλ. Ναξιώτες, Αξιώτες

Αξιοπη, στον (τπν. Σερίφου) 377 
Αξιώτης, βλ. Ναξιώτης, Αξιώτης 
Απεροπία 352 
Απόλλων 11, 12, 14,16 
Αποστολίδης Αλέξανδρος 272 
Αράπης Αντιόνης 296 
Αρατος 11, 13
Αρβανίτη βίγλα (τπν. Κυθνου) 43 
Αρβανίτης/Αρβανιτάκης (επών.) 39, 50, 

151, 153, 154
Αρβανίτισσα, η (τπν. Κέας) 40 
Αρβανιτόπουλος (επιόν.) 38, 50 
Αρβανιτοχιύρι Κάσου 38 
Αργίτης (επών.) 328 
Αργολικός κόλπος 342 
Αργοσαριυνικός 341-372 
Αργοστόλης (επιόν.) 60 
Αργος 244, 255 
Αρδουΐνος Π. 271, 423 
Αρέθουσα Ικαρίας 288 
Αριστείδης Νικόλαος Γ. 272 
Αρίστων 13 
Αρκοί 31
Αρμενάκης Αντώνιος 183 
Αρμενάκης Λεόντιος 183 
Αρμένης (επιόν.) 449, 455 
Αρμένης Γουλιέρμος 462 
Αρμένης Ιάκιοβος 459,463,464 
Αρμένης ιερομόναχος 459 
Αρμενία 414
Αρμένιοι 199, 201, 207, 311 
Αρναοΰτη Αν. Κ. 269 
Αρναούτης (επών.) 39 
Αρναούτης Μανουήλ 294 
Αρομούνοι 41
Αρπηδώνη 343, 344, 346, 370 
Αρτακινός (επών.) 152, 153, 154 
Αρτεμίδωρος 12 
Αρτεμις 12 
Αρχάγγελος 194 
Αρχίλοχο; 14
Αρχιμανδρίτης (επών.) 449, 454 
Αρχιμανδρίτης ιερομόναχος 459 
Αρχιπελαγίτες 57, 90,104 
Αρχιπέλαγος, Αιγαίο πέλαγος 11, 21, 23,24, 

26, 29, 30, 32, 34, 35, 54, 55, 60, 63-64, 
68, 69, 73, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 101, 
102, 103, 112, 114, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 176, 191, 216, 263, 282, 
289, 290, 303, 308, 328, 394, 395, 401, 
428



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 473

Αρχολέκας (επών.) 50 
Ασία 13,15, 16, 265, 266 
Ασκληπιάδης Βασίλειος 254, 255-256 
Ασκληπιάδης Χριστόδουλος 251-252, 266 
Ασονίτης (εποόν.) 451, 455 
Ασονίτης Μιχαήλ 463 
Άσος Κεφαλονιάς 455 
Ασπάλαθος, βλ. Σπαλαθρονήσι, Ασπάλα

θος
Αστυπάλαια 15, 16, 24, 31, 38, 65, 156 
Αστυπαλιοότης / Αστουπαλιοότης (επών.) 59, 

61
Αταλάντη Σαλαμίνας, Τάλαν 342, 370 
Ατ(τ)αλειοότης (εποόν.) 153, 154, 327, 328 
Αττική 17, 36, 39, 41, 44, 45, 48, 52, 53, 249, 

346, 360, 372, 440 
Αυλοόνα Αλβανίας 53 
Αυλοόνας Αττικής 345 
Αυλοονίτης (εποον.) 53, 154 
Αυστραλία 104
Αφεντάκης (εποον.) 449, 456, 457, 458 
Αφεντάκής Αντοονιος 460 
Αφεντάκης Γεοόργιος 465 
Αφεντάκης Ιτζέπος 465 
Αφεντάκης Ιοοάννι^ς 465 
Αφεντάκης Κοονσταντίνος 465 
Αφεντάκης Μάρκος 466 
Αφεντάκης Νικόλαος 465 
Αφρική 21, 79, 219, 312

Βαθύ Σάμου 28 
Βακχυλίδης 13
Βαλκάνια, βλ. Βαλκανική χερσόνησος, 

Βαλκάνια
Βαλκανική χερσόνησος, Βαλκάνια 21, 32, 

74,151,153,154 
Βαλσαμάκης (εποον.) 449 
Βαλσαμάκης Ζανής 462 
Βαμβακάς Ιοοάννης 175,178, 185 
Βαμβακάρης (εποον.) 449 
Βαμβακάρης Αθανάσιος 462 
Βαμβακάρης Αντοονιος 461 
Βαμβακάρης Εμμανουήλ 460 
Βαμβακάρης Ιοοάννης 460 
Βαμβακάρης Νικόλαος 444, 460, 461 
Βαμβακάρης Φρατζέσκος 461 
Βαμβούνης (εποον.) 449 
Βαμβούνης Αντοονιος 460 
Βαμβούνης Γεοοργιος 459 
Βαμβούνης Εμμανουήλ 461 
Βαμβούνης Μιχαήλ 459

Βαμβούνης Νικόλαος 459
Βαρουχάκης (εποόν.) 452
Βαρουχάκης Δημήτριος 464
Βαρούχας Περάκης 395
Βαρυμπόμπης (εποόν.) 41
Βασηλάς Διμήτρις 184
Βασιλείου (εποόν.) 449, 452
Βασιλείου Εμμανουήλ 462
Βασιλείου Ιοοάννης 462
Βασιλείου Χ(ατζη) Γεοόργιος 455, 463
Βασιλικά (τπν. Ρόδου) 202
Βάστας (εποόν.) 45
Βάτικα Λακοονίας 455
Βατικιοότης (εποόν.) 152, 154, 451, 455
Βατικιότης Σταμάτης 463
Βάτος Μήλου 438, 439
Βέλβινα νήσος 350
Βελετάς (εποόν.) 451
Βελετάς Ιοοάννης 463
Βελετάς Κοόστας 463
Βελισσάριος Ν. 269
Βενετία 53, 58
Βενετοί 35, 193, 209, 309
Βενιέρης (εποόν.) 449, 456, 458
Βενιέρης Αντοονιος 465
Βενιέρης Εμμανουήλ 462
Βενιέρης Νικόλαος 466
Βενιέρης Πέρος 466
Βεντούρης (εποόν.) 456, 457
Βεντούρης Αναγνοόστης 465
Βεντούρης Εμμανουήλ 465
Βεντούρης Ευθύμιος 465
Βεντούρης Ιοοάννης 465
Βεντούρης Μάρκος 465
Βεντούρης Σταύρος 465
Βερνής (εποόν.) 449
Βεργής Αντοονιος 462
Βεργής Νικόλαος 462
Βεργής Σίμος 462
Βερτόπουλος Γιάνις 187
Βεροόνης (εποόν.) 151
Βήχος (εποόν.) 449, 453
Βήχου Γ εοόργιος Φ. 460
Βήχου Εμμανουήλ Γ. 459
Βήχου Ιοοάννης Φ. 459
Βήχου Μιχαήλ Αν. 444, 459, 460
Βήχου Μιχαήλ Φ. 459
Βήχου Νικόλαος Γ. 459
Βήχου Πέρος Ν. 459
Βήχος Ανδρέας Γ. 461 ,
Βήχος Γεώργιος Φ. 461
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Βήχος Γιανοΰλης 462
Βήχος Εμμανουήλ Αν. 461
Βήχος Εμμανουήλ Φ. 460
Βήχος Ιωάννης 461
Βήχος Ιωάννης Γείυργίου 461
Βήχος Ιωάννης Περού 460
Βήχος Ιωάννης Π ιερού 460
Βήχος Λιός 459
Βήχος Μανούσος 460
Βήχος Μιχαήλ Γ. 461
Βήχος Μιχαήλ Φ. 460
Βήχος Νικόλαος 461
Βήχος Πιέρος 460
Βίβλου (Τριπόδων), δήμος 330
Βλάμης (εποόν./παριυν.) 209
Βλαστός (επών.) 449
Βλαστός Πιέρος 462
Βλάχος (εποόν.) 44-45, 48, 451, 455
Βλάχος Ιωάννης 463
Βλυχός 350, 37ί
Βοιωτία 36, 45-46, 53
Βόλος 152
Βορδόνης (επών.) 456
Βορδόνης Γεοόργιος 466
Βοτάρος I. 269
Βουδάκης Γεοόργιος 188
Βουλγαρης (εποόν.) 151
Βουλγαρία 82, 83
Βούλγαροι 201
Βουρλά, Urla 76, 84
Βουρλιώτης (εποόν.) 63, 282
Βουρνιοότης (τπν. Μυκόνου) 143
Βρακάδες Ικαρίας 288
Βρανάς (επών.) 41
Βρανίνος (επιόν.) 41
Βρέτας Αναγναϊστης (ή Νικόλαος) 155
Βρέτας Βασίλειος 155
Βρύση Μυκόνου 162

Γαβαλάς (επών.) 456 
Γαβαλάς Τομάζος 466 
Γάιδαρος Αίγινας 355 
Γαϊδουρονήσι Σαλαμίνας, Τρίγκος 343 
Γαϊτάνης (επιόν.) 151 
Γαλανή Σερίφου 385, 386, 387, 388, 389 
Γαλαξειδιιότης (εποόν.) 154, 155 
Γαλάτζος (επών.) 456 
Γαλάτίίος Δημήτριος 466 
Γαλλία, France 115, 120, 121, 124, 126, 137, 

141,215, 252, 266,440

Γάλλοι 117, 123 
Γαλουντξής Δημήτριος 187 
Γγέλφος (εποόν.) 456 
Γγέλφος Νικόλαος 466 
Γεναδόπουλος (εποόν.) 449 
Γεναδόπουλος Γεοόργιος 460 
Γένοβα 115 
Γενουάτες 193 
Γερονάκης (εποόν.) 451 
Γερονάκης Ανδρέας 463 
Γιακουδάκης (εποόν.) 452 
Γιακουδάκης Κιυνσταντίνος 464 
Γιακουμή Παγοόν. 269 
Γιαλεράκης (εποόν.) 452 
Γιαλεράκης Χ(ατζη) Αντοόνιος 464 
Γιαλός Μυκόνου 144, 174, 185, 186, 469 
Γιάννη της Αννας Δημήτρης 296 
Γιάννη Μανοόλη Γιάννης 352 
Γιαννίτζης Ανδρέας 369 
Γιανουδάκης (εποόν.) 452 
Γιανουδάκης Γεοόργιος 464 
Γίγαντες 14, 16 
Γιουγκοσλαβία 129 
Γιιυργαντής (εποόν.) 456 
Γιωργαντής Μάρκος 466 
Γιοόργας (εποόν.) 40
Γκενοβέζος / Γκενουβέζος (εποόν.) 151, 377
Γκερτσόπουλος (εποόν.) 50
Γκίζη, αδελφοί 156
Γκίκας / Γκικάκης (επών.) 50
Γκίνη, του (τπν. Κέας) 40
Γκιοόν (επών.) 46
Γκαυναίοι, οικογένεια Ύδρας-Δοκού 352
Γκόγκας (εποόν.) 41
Γκόργκας (εποόν.) 41
Γκόρκα, του (τπν. Κέας) 40
Γκοΰμας (επών.) 47, 153, 154
Γλαρέδες Ικαρίας 287
Γλαρός Ιάκιοβος Εμμ. 300
Γλαρός Κο^νσταντής 283
Γλαρός Ξένος 283
Γλαροόνης (επών.) 449
Γλαροόνης Μιχαήλ 460
Γόρτυς 463
Γουτζίνος Μιχέλης 215 
Γρηγορίου (επών.) 449 
Γρηγορίου Μάρκος 462 
Γριπιοότης (επών.) 449 
Γριπιώτης Μάρκος 460 
Γρηπιώτης Νικόλαος 461



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 475

Γρΰμπλας Αναστάσιος 188 
Γρΰμπλας Ιάκωβος 184 
Γρυπάρης Γειύργιος Ico. 189 
Γρυππάρης Γε6)ργιος 395, 396 
Γρυππάρης Λογοθέτης 406 
Γροίμανν Αιμίλιος 382 
Γυάρος, Ορτυγία 12, 13, 91, 92, 93, 94, 95, 

231,469

Δάλας (επών.) 44 
Δάμαλος Κωνσταντίνος 291 
Δαμασκηνός Γεά>ργιος 296 
Δανάη 14
Δανασίς Δημήτριος 185 
Δανέλης (επαίν.) 449 
Δανέλης Σταμάτης 460 
Δαπόλλας (επαίν.) 209 
Δάφνη Ικαρίας 288 
Δελή Θεοδόση Γιάννης 352 
Δευτερείων (επαίν.) 449, 454 
Δευτερεύιυν πρεσβύτερος 459 
Δεφάς Απόστολος 405 
Δήλιοι 13 
Δήλος 11
Δήμου (επαίν.) 451 
Δήμου Σταμάτης 463 
Δία νήσος 11 
Διακόφτι Μυκόνου 162 
Διαπόρια, Πεντανήσια 355, 358 
Διασκοΰφης Β. 269 
Διατζίντενα Δούλα 269 
Διαφάνι Καρπάθου 28 
Δίκτυς 14
Δισακάκια, βλ. Δισάκια, Δισακάκια 
Δισάκια, Δισακάκια 346, 370 
Διαίρυγα Σουέζ 77
Δοκός, μικρονήσι 346, 348, 351-355, 367, 

370, 467
Δοκός (επαίν.) 353 
Δόρυζας Γεαίργιος 295 
Δουράτσος (επαίν.) 209 
Δρακίδης Δημοσθένης Μ. 272 
Δρακίδης Νικ. Δημ. 272 
Δράκος (επαίν.) 451, 456 
Δράκος Εμμανουήλ 463 
Δραπανιαίτης (επαίν.) 62 
Δρίτζα Μαρία 269 
Δρούγκας (επαίν.) 449, 456 
Δρούγκας Βασίλειος 461 
Δρούγκας Μανούσος 461 
Δρούτσουλας Ικαρίας 288

Δρυοπίδα, Σύλλακκα ή Σύλλακκον, Χωριό 
Κύθνου 47, 48, 54, 63

Δωδεκάνησα, Σποράδες Νότιες 11, 15, 16, 
17, 31, 34, 79, 82, 87, 191, 192, 253, 259,
262, 263

Διυδεκανήσιοι 76, 77, 78, 250-251, 253 
Δωρόθεος, Ηγούμενος Νάξου 325, 339 
Δωρούσα 357, 371

Εβραίοι 193, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 
203, 206, 265, 266, 311 

Εβραίος/Οβριός, Εβριός 356, 358, 372 
Εβριός, βλ. Εβραίος / Οβριός, Εβριός 
Εγγύς Ανατολή 21 
Ελαφόνησος 169
Ελένη νήσος, βλ. Μακρόνησος, Ελένη νή

σος
Ελεούσαι, βλ. Ααγούσες/Λαούσες, Ελεού- 

σαι
Ελευθέρη Δημήτριος 174, 180, 186 
Ελευθερίου Γεαίργιος 175,178,186 
Ελευθερίου Δημήτριος 180 
Ελευθερίου Μαρία 180 
Ελευθερίου Νικόλαος 180 
Ελευσίνα 370 
Έλιξος 14
Ελλάδα 13, 73, 74, 80, 89, 97, 103, 169, 237, 

245, 246, 253, 265, 312, 339 
Ελλαδίτες 75, 79
Έλληνες 167, 198, 199, 200, 201, 206, 265, 

266, 287, 309,311,313,314 
Ελμαλή 77
Εμμανουήλ Γεαίργιος 273 
Εμμανουήλ Κωνσταντίνος 273 
Εμμανουήλ Πέτρος Γ. 273 
Εμμανουήλ Χατζή Γεαίργιος 273 
[Εμ]μαού 145 
Εντρεμίτ, Edremit 77 
Έ ξω  Κάστρο Κιμαίλου 432 
Έ ξω  Μεριά 28
Επανάσταση (1821) 67, 68, 155, 162, 164,

167, 176, 177, 191, 196, 197, 208, 216,
218, 220, 241, 242, 243, 245, 250, 252,
263, 264, 282, 283, 303, 310, 313, 318,
330, 336, 338, 376, 392, 394, 397

Επάνιυ Μεριά (γενικώς) 28 
Επάνω Μεριά Φολεγάνδρου 66 
Επίδαυρος 371 
Επτανήσιοι 104 
Ερασίστρατος 13 
Ερέτρια, Νέα Ψαρά 68, 167-168
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Ερημονήσι 348
Ερμοΰπολη 66, 68, 69, 167, 171, 180, 181, 

207-276, 291, 292, 298, 376,423,469 
Ερντέκ (Αρτάκη), Erdek 77 
Εύβοια 24, 25, 26, 34, 36, 37, 39, 40,41, 42, 

44, 45, 46, 48, 53, 58, 68, 85, 86, 89, 103, 
169, 204, 253, 382 

Ευδηλος Ικαρίας 28, 288, 289, 290 
Ευριπιιυτης (επιυν.) 59, 154 
Ευρωπαίοι 193, 199, 200, 203, 207 
Ευριυπη 104,108,151, 153, 154, 336 
Ευστρατίου (επιυν.) 456 
Ευστρατίου Αντιυνιος 183 
Ευστρατίου Νικόλαος 466

Ζαγορά 175,176 
Ζαγοραίοι 177 
Ζαγοραίος (επιυν.) 62, 63 
Ζαγοραίος Χαρίτων 174, 185 
Ζαγοριανός (επιυν.) 62, 63 
Ζαγουρής (επιυν.) 449 
Ζαγουρής Αντιυνιος 460 
Ζαγουρής Γεώργιος 461 
Ζαγουρής Ιωάννης 460 
Ζαγουρής Ιωάννης Ν. 459 
Ζαδάκης Ζαννής 180, 184 
Ζάκυνθος 57, 85,175, 176,458 
Ζανάκη Δε'σποινα 180 
Ζανάκη Ευδοκία 180 
Ζανάκης Δημήτριος 180 
Ζανάκης Ζαννής 180 
Ζανάκης Ιάκωβος 180 
Ζανάκης Φρατζίσκος 180 
Ζανιδάκης (επών.) 451 
Ζανιδάκης Ιωάννης 463 
Ζαννέτης (επιυν;) 456, 457 
Ζαννέτης Κωνσταντίνος 466 
Ζάχαρης Δημήτριος 184 
Ζαχαρίου Ιωάννης Μ. 273 
Ζαχαρίου Κλεόβουλος Ιω. 273 
Ζαχαρίου Μιλτιάδης Ιω. 273 
Ζας, Ζευς 334 
Ζευς, βλ. Ζας, Ζευς
Ζεφυρία, βλ. Παλαιά Χώρα Μήλου, Ζεφυ- 

ρία
Ζησιμόπουλος (επών.) 449 
Ζησιμόπουλος Χαράλαμπος 462 
Ζιώτης (επιυν.) 377. Βλ. επίσης Τζιώτης / 

Τζιωτάκης
Ζουμπουρλάκης Αντ. 349 
Ζουρβα 348, 350

Ζωγκάκης (επών.) 43 
Ζωγκάκι (τπν. Κυθνου) 43 
Ζωίτσας (επιυν.) 456,457 
Ζωίτσας Ιωάννης 465 
Ζωντανός Π. 269

Ηνιυμε'νες Πολιτείες Αμερικής, βλ. Αμερι
κή, Ηνιυμε'νες Πολιτείες Αμερικής 

Ή πειρος 36.87, 103,170 
Ηπειριύτες 67, 76.165,167 
Ηράκλειο, Χάνδακας, Ecaleum /Candie 11, 

85,86.119,256,308, 309, 311,321,324 
Ηρακλής 14

θασίτες 77 
Θασίτης (επιυν.) 63 
Θάσος 14, 29, 32 
Θεοδιυρου Στρατιάς 185 
Θεοφάνους Βασίλειος 186 
Θεοχάρης Ν. 305 
Θερμιά, βλ. Κύθνος, Θερμιά 
Θερμιώτης (επιυν.) 152, 153,449,455 
Θερμιώτης Γιαπέτρος 460 
Θεσσαλία 34, 170 
Θεσσαλοί 165, 170,176 
Θεσσαλονίκη 24,90, 101,198,203 
Θήβα 17
Θήρα, Σαντορίνη 11,57 
Θηραίος, Σαντορινιάς / Σαντορινάκης, Σα- 

ντοριναίος (επών. / παρών.) 61, 62, 63, 
153,154, 209, 328 

Θηρασία 11 
Θόδος (επών.) 451 
Θόδος Ιωάννης 462 
Θόδος Νικόλαος 462 
Θράκη 29, 82, 83, 87, 103,104,176 
Θωμάς Δημήτριος 179,188 
Θωμάς Ιωάννης 179,188 
Θωμάς Νικόλαος 178,188

Ιακωβίδης Παναγιώτης 273 
Ιατρός (επών.) 449,454 
Ιατρός Αντώνιος 462 
Ιατρός Ιωάννης 459 
Ιατρός Σακελίου 459 
Ιερουσαλήμ 198 
Ιθάκη 79
Ικαρία 15, 28, 29, 58, 60,61,66, 78,94,174, 

253, 277-301,378,467 
Ικάριο πέλαγος 15
Ικαριώτες 55, 76,79, 279,284,285,298,299
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Ικαριοπης / Καρκότης (εποπ.) 59, 63, 281 
Ίμβριοι 77 
Ίμβριος (επο3ν.) 63 
Ίμβρος 24, 32, 78 
Ινο^πός ποταμός (Δήλου) 12 
Ιόνια νησιά 60, 89, 101, 102, 103, 152, 153, 

155
Ιόνιο πέλαγος 21, 32, 35, 54, 57, 60, 90,111, 

282
Ιουλίς 13
Ίο ς  11, 37, 40, 48, 51, 53, 61, 77, 94, 95, 393, 

395, 396, 397
Ιππότες του Αγίου Ιωάννου 192, 194, 195, 

197, 203, 206, 207, 265, 266 
Ισθμός Κορίνθου 372 
Ισμετλής (επο3ν.) 63 
Ιταλία 115, 209, 252, 346 
Ιταλοί 125
Ιωαννίτης (επών.) 154, 155 
Ιωάννου (επών.) 452 
Ιιυάννου Μιχαήλ X. 273 
Ιωάννου'"Ν. 455, 463 
Ιωσήφ, επίσκοπος Ανδρούσας 210

Καβαλιέρος (επιυν.) 449
Καβαλιέρος Αντοίνιος 460
Καβαλιέρος Ιάκωβος 461
Καβαλιέρος Φραγκιάς 461
Κάβουρα Γεοίργη Παύλος 353
Κάγκλης (επιυν.) 452
Κάγκλης Μανούσος 464
Κάζηρας Κυριάκος 273
Κάζηρας Κιυνσταντίνος 251, 252, 266, 273
Κάζηρας Μανόλης 251, 266
Κάζηρας Παρασκευάς 255, 273
Καθαροπτάκης (επών.) 452
Καθαροπτάκης Μανούσος 464
Καθαροπτάκης Σίφης 463
Κάιρο 79
Κάκαβα 77
Κάκλας (επιύν.) 53
Κακούζης Παναγιώτης 291
Καλαδάμος (εποίν.) 48, 50
Καλαϊτζής (εποίν.) 451
Καλαϊτζής Αντιυνιος 462
Καλαμάκι 77
Κάλαμος Ικαρίας 288
Καλέργης (επιυν.) 449
Καλέργης Αντιύνιος 459
Καλέργης Μιχαήλ 462
Καλέργης Σίμος 462

Καλία Σοφία 297 
Καλίας Σπυρ. 297 
Καλίσσα εξ Ικαρίας 297 
Καλίτσος Σερίφου, βλ. Κένταρχος ή Καλί- 

τσος Σερίφου 
Καλλίμαχος 11 
Καλλίνικος (επιύν.) 456 
Καλλίνικος Ανπόνιος 465 
Καλλίνικος Νικόλαος 465 
Καλλίπολις 175 
Καλόγερός Ν. 189 
Καλογηράς Μάρκος 185 
Καλογήρου Β. 185 
Κάλογλου Νικόλαος 252, 266 
Καλομήρης (επών.) 451 
Καλομήρης Σταμάτης 463 
Καλύδναι νήσοι 15, 17 
Καλυμναίος, βλ. Καλύμνιος, Καλυμναίος 
Καλύμνιοι 76
Καλύμνιος, Καλυμναίος (επών.) 59, 61, 282 
Κάλυμνος 17, 78, 174, 253, 284 
Καμακάρης (επιόν.) 449 
Καμακάρης Εμμανουήλ 459 
Καμακάρης Θεόδωρος 459 
Καμακάρης Κωνσταντίνος 460 
Καμακάρης Φραγκούλης 459 
Καματεστουδάκης Γιαννακός 189 
Καμίνι 350, 371 
Καμπασούλης (επιύν.) 449 
Καμπασούλης Μιχαήλ 462 
Κάμποσου Γαρ. 269 
Καμπουράκης (εποπ.) 449 
Καμπουράκης Κοχττας 461 
Καμπουράκης Νικόλαος 461 
Καναδάς 121
Καναδοί, Canadiens 121,135 
Κανάκια, Κανάκιανη 343, 370 
Κανάκιανη, βλ. Κανάκια, Κανάκιανη 
Καναλάκι Πρέβεζας 119 
Κάνδιας, βλ. Καντιοπης - Κανδιοπης / Κάν- 

διας, Κρητικός / Κρης 
Κανδιοπης, βλ. Καντιοπης - Κανδιοπης / 

Κάνδιας, Κρητικός / Κρης 
Κανίνης Αέος 283 
Κανναβάρης (επο^ν.) 456 
Κανναβάρης Αντοπαος 466 
Κανναβάρης Γεοίργιος 466 
Κανναβάρης Νικόλαος 466 
Καννάς (επών.) 456 
Καννάς Αντοπιος 465 .
Καντάνης (επο3ν.) 451
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Καντάνης Ιιυάννης 463 
Καντζός (επιόν.) 456 
Καντζός Δημήτριος 466 
Καντζός Ματθαίος 466 
Καντιιότης-Κανδιιότης / Κάνδιας, Κρητικός 

/ Κρης (επών.) 61, 62, 63, 152, 153, 209, 
282, 328, 390, 453, 455, 457 

Κάπη Λέσβου 63 
Καπιιότης (επών.) 63 
Καποδίστριας Βιάρος 174 
Καποδίστριας Ιωάννης 68, 251, 253, 304, 

306, 329, 342, 386, 441-442 
Καραβόσταμον Ικαρίας 287 
Καραγειόργης Αντώνιος 187 
Καραγιάννης Κωνσταντίνος 273 
Καραγιαννίκης Δημήτριος 187 
Καραγιαννόπουλος Αναγν. 274 
Καρακωνσταντής Αντιύνιος 186 
Καράμαλλη (=  Καρήμαλη) Αργυρή 298 
Καράμαλλη (=  Καρήμαλη) Καλή 298 
Καράμαλλη (=  Καρήμαλη) Μαρία 298 
Καράμαλλης (=  Καρήμαλης) Ανδρέας 298 
Καράμαλλης (=  Καρήμαλης) Βασίλειος 

298
Καράμαλλης (=  Καρήμαλης) Δημήτριος 

298
Καράμαλλης (=  Καρήμαλης) Ζαχαρίας 297 
Καράμαλλης (=  Καρήμαλης) Θεόδωρος 

298
Καράμαλλης (=  Καρήμαλης) Ιωάννης 298 
Καραμανία 63, 203 
Καραμανλής (επών.) 63 
Καραμπουρνιιότης (επιόν.) 152 
Καραμπουρουν 175 
Καρανδρέου Ιωάννης 187 
Καραντενεσλής (επών.) 63 
Καρβούνης Π. 269 
Κάργας Ιωάννης Ανδρέας 215 
Καργιωτίνης (επών.) 281 
Καρθαία 13 
Καρία 15
Καρκινάγριον Γκαρίας 288 
Καρλόβασι 28 
Καρπάθιο πέλαγος 15 
Καρπάθιοι 60 
Καρπάθιος (επών.) 59,152 
Κάρπαθος 15, 16, 17, 28, 382 
Καρτέλι, Καρτέρ 346, 370 
Καρτέρ, βλ. Καρτέλι, Καρτέρ 
Κάρυά 281
Καρΰδενα Ανέζα 174,185

Καρυστινοί 76
Καρυστινός / Καρυστηναίος, Ντακάρεστο 

(επών.) 59, 62, 63,152, 180 
Καρυστινός Γεώργιος 174,180, 186 
Καρυστινός Μάρκος 180 
Κάρυστος, Οθωνουπολη 68, 78, 168, 175, 

176
Κασαμπάς, Kasaba 77 
Κάσιοι, Κασιιότες 16, 17, 67, 78, 165, 251 
Κασιιότες, βλ. Κάσιοι, Κασιιότες 
Κασιώτης / Κασιότης (επών.) 62, 282 
Κασκαρέλης Νικόλαος Δημητρ. 300 
Κάσος 15, 16. 17, 32. 78, 251, 303 
Κασσανδρινός (επών.) 63 
Καστελιανός (επιόν.) 452 
Καστελιανός Γειόργιος 464 
Καστέλλι Δοκού 352 
Καστελλοριςίτες 77, 202 
Καστελλόριζο 29, 31. 56, 64, 78. 202 
Καστρί Μυλοποτάμου (Κρήτης) 256 
Καστρινάρα Ειρ. 269 
Καστρινός (επιόν.) 452 
Καστρινός Γ ειόργιος 464 
Καστρινός Κωνσταντίνος 463 
Καστρινός Μιχαήλ 464 
Καστρινός Νικόλαος 464 
Καστρίσιος Νικόλαος 251, 256, 266, 274 
Κάστρο Μήλου 430, 431, 434, 435, 436,437, 

438, 439, 440, 442, 444, 445, 446, 449, 
451, 453, 454

Κάστρο Νάξου, βλ. Μποΰργο (Κάστρο) 
Νάξου

Κάστρο Σίφνου 64 
Κάστρο Χώρας Μυκόνου 174,189 
Κάστρο της Ωριάς (ή Κατακεφάλου) Κύ

θνου 45
Καταβιανός (επών.) 152 
Καταλανοί 193 
Κατάπολα 28 
Καταφυγιον Ικαρίας 287 
Κατζαουνης (επών.) 451 
Κατζαουνης Αντώνιος 463 
Κατζουράκης (επών.) 452 
Κατζουράκης Ιωάννης 464 
Κατζοΰρης (επιόν.) 453 
Κατζουρης Δημήτριος 464 
Κατουνες (τπν. Σκυρου) 52 
Κατουντι, βλ. Παλαιοχώρι, Κατοΰντι 
Κάτρης (επών.) 449 
Κάτρης Γεώργιος 460 
Κάτρης Νικόλαος 460

ι/>
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Κάτρης Φρατζέσκος 460 
Κάτω Μεριά 28 
Κάτο3 Σπόδα 283
Κάκυ Χο')ρα / Γιαλός Σύρου 224. Βλ. επίσης 

Ερμούπολη 
Καύκασος 82, 83 
Κα-Χθ3ριά, Cachoria 280 
Κέα, T tia 12,13,37,39-43,47,49,51,52,53, 

54,57, 401,403. 408, 409,410 
Κέδρος 370 
Κεδροπάς (εποη.) 450 
Κεδροπάς Θεόδο^ρος 460 
Κείοι, Τζιοπες 13 
Κεκρυφάλεια 359 
Κεμπέκ 121
Κένταρχος ή Καλίτσος Σερίφου 385, 386, 

387, 388, 389 
Κεραμάρκου (εποη.) 451 
Κεραμάρκου Ιοπχννης 463 
Κερκετεύς όρος (Σάμου) 15 
Κέρκυρα 32,^53, 56, 58, 60, 78, 85, 111, 156 
Κεφαλληναίος, βλ. Κεφαλονίτης, Κεφαλλη- 

ναίος
Κεφαληναίος Αγάπιος 462 
Κεφαλονιά 57, 78, 79, 85, 118, 119, 458 
Κεφαλονίτης, Κεφαλληναίος (εποη'.) 63, 

152, 153, 377, 450 
Κιβωτός 348 
Κιδοηιεύς (εποη.) 453 
Κιδονιεύς Νικόλαος 455, 463 
Κίθνιος (εποη./παροη.) 209 
Κιμάμες (εποη.) 450 
Κιμάμες Ιθ)άννης 460 
Κιμάμες Μιχαήλ 462
Κιμηλιάτης/Κιμο)λίτης/Κιμουλιάτης (εποη./ 

παροη.) 62, 63, 154, 209, 328, 450 
Κιμηλιάτης Ιοίάννης 461 
Κίμωλος 11, 12, 30, 57, 62, 65, 66, 77, 94, 

390, 425-466, 467, 468, 469 
Κλειδού, βλ. Λεδού, Κλειδού 
Κλέπα, του (τπν. Κέας) 40 
Κλέπας (επών.) 40 
Κλήμα Μήλου 430 
Κληματοβούνιον Μήλου 438, 439 
Κνιδία 16 
Κνωσσός 11 
Κοζανδίνος Ν. 187 
Κόκκα, του (τπν. Κέας) 40 
Κοκ(κ)ας (εποη.) 40, 49 
Κοκκόλης Γιαννάκης 186 
Κόκλας (επών.) 53

Κόκορης (επών.) 450 
Κόκορης Παναγιοπης 461 
Κολόμβος Χριστόφορος 119 
Κολοφάσης Αντοηιος I. 274 
Κόμης (εποη.) 450 
Κόμης Αντώνιος 462 
Κόμης Γεοίργιος 444, 462 
Κόμης Ιο^άννης Γ. 462 
Κόμης Ιθ)άννης Εμ. 462 
Κόμης Νικόλαος 362 
Κομνηνός Στυλιανός 296 
Κοντογιάννης (εποη.) 451 
Κοντογιάννης Νικόλαος 463 
Κοντολούρης (εποη.) 456, 458 
Κοντολούρης Ιωάννης 465 
Κοντολούρης Παντελής 465 
Κοραντής (εποη.) 41 
Κορδελιάρης Αίγινας 356 
Κορδίας Μανόλης 188 
Κορησσία 13, 14 
Κορίνθιος (εποη.) 152, 153,154 
Κορίνθιος Ιεροηυμος 185 
Κορίνθιος Πέρος 295 
Κόρινθος 12, 13, 168
Κόρσειαι νήσοι, βλ. Φούρνοι, Κόρσειαι νή

σοι
Κορσικανοί, Corses 115, 120, 124,125, 126, 

136, 137, 138, 139, 140, 141 
Κορσική, Corse 114, 115-141, 467 
Κορτέσης/Κουρτέσης (εποη.) 49 
Κορτέσης Χατζή Ιωάννης 395 
Κορφιάτης, Ντακόρφης 60, 63,152,155,328 
Κόρφος Μυκόνου 162 
Κοροηαίος, βλ. Κοροηιός, Κοροηαίος 
Κοροηιός, Κοροηαίος (εποη.) 62, 152, 153, 

377, 456, 457
Κορονιός Εμμανουήλ 465 
Κόσοβο 49, 129 
Κοσοίκια Ικαρίας 288 
Κοστάκης (εποη.) 451 
Κοστάκης Ιο;άννης 463 
Κοταράς Αθανάσης 353 
Κοταράς Γεο^ργης 353 
Κοταράς Γιάννης 353 
Κοτζάς Β. 358 
Κοτροηη, οικογένεια 351 
Κουμής (εποη.) 44 
Κουμιοπης (εποη.) 63, 154 
Κουμπής Γεο)ργιος 179,184 
Κουμπής Δημήτριος 179, 184, 296 
Κουναβιανός (εποη.) 453



480 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ

Κουναβιανός Εμμανουήλ 464 
Κουνενής Κωνστ. 186 
Κουνιάδοι Ικαρίας 288 
Κουντουμάς Ικαρίας 287 
Κουντουράκης (επιύν.) 453 
Κουντουράκης Ιωάννης 464 
Κουντοΰρης Νικόλαος 210 
Κουρε'λης (εποίν.) 451 
Κουρελής Αθανάσιος 463 
Κουρουσόπουλος Β. 406 
Κουσάντασι 175 
Κουτάλά Σερίφου 389 
Κουτούφαρης (επιυν.) 282 
Κράτζας Γεόργιος 283 
Κρεατσούλας (επυίν.) 47 
Κρετιτήρις Νικόλας 189 
Κρημιδιόνιας (επο3ν.) 451 
Κρημιδιόνιας Αναστάσιος 463 
Κρήτη 25, 26, 31,34,57,58,59,67, 68,73,78, 

79, 85, 86, 90, 101, 102, 103, 152, 153, 
154, 194, 195, 196, 281, 282, 303-324, 
328, 431,455, 463, 467, 469 

Κρητική Επανάσταση (1866-1869) 67, 169- 
170,239,253 

Κρητικό πε'λαγος 11, 15 
Κρητικοί 36, 37, 67. 76, 77, 89, 104, 157, 165, 

169, 193, 303, 312, 327, 330, 455 
Κρητικός, βλ. Καντιώτης - Κανδκότης / 

Κάνδιας, Κρητικός / Κρης 
Κρητικός Εμμανουήλ 464 
Κρητικός Κιυνστ. 174, 187 
Κρητικός Πέτρος, Ψαριανός 174, 184 s 
Κρης, βλ. Καντιοπης-Κανδιώτης /  Κάνδιας, 

Κρητικός / Κρης 
Κρης Αναγνοχττης 466 
Κρης Ιερώνυμος 466 
Κρης Μιχαήλ 466 
Κρινάκης (επιύν.) 451 
Κρινάκης Ιωάννης 463 
Κρίνος Αθ. 269 
Κρίσπος Μάρκος A ' 37 
Κρυονέρης (επών.) 63 
Κυβρηκοσαίος (επών.) 450 
Κυβρηκοσαίος Ιωάννης 460 
Κυδωνιάτες, βλ. Αϊβαλιοπες, Κυδωνιάτες 
Κυδο>νιάτησα Αφράτ. 269 
Κύθηρα, Τσιρίγο 24, 58, 60, 78, 310 
Κυθήριοι 76
Κυθηρκύτης, Συρίγος, Τσιριγώτης /Τσιρι- 

γωτάκης 60, 62, 63, 154, 282, 451, 455 
Κύθνος, Θερμιά 12, 37,40, 43-48,49,50,51,

53,54, 57, 62, 65, 77, 382, 400, 409 
Κυκλάδες 11,12,15,28,29,34,35,55,64,85, 

143, 207, 233, 236, 269, 325, 339, 374, 
378, 393, 400, 405, 406, 407 

Κυκλαδίτες 77, 89, 90 
Κύνθος όρος (Δήλου) 12 
Κυπραίος, βλ. Κύπριος / Κυπραίος, Κυ- 

πριοπης, Ντεσύπρης 
Κυπραίος Αντώνιος 462 
Κυπραίος Ιωάννης 460 
Κυπραίος Μιχαήλ 462 
Κυπραίος Σταμάτης 460 
Κυπριανός (επιόν.) 456 
Κυπριανός Γεο>ργιος 466 
Κύπριοι 193
Κύπριος / Κυπραίος, Κυπρκυτης, Ντεσύ- 

πρης (επών.) 62, 64. 152, 153, 154, 328, 
450

Κυπριιυτης, βλ. Κύπριος / Κυπραίος, Κυ- 
πριοπης, Ντεσύπρης

Κύπρος 16, 82, 152, 153, 154, 175, 176, 194 
Κυρά 357, 371
Κυργιακουδάκης Δανιήλ Σ. 292 
Κυριάκου (επών.) 452 
Κυριάκου Γειυργιος 462 
Κυριάκού Γεοίργιος 294,296 
Κυταριόλος (επών.) 42 
Κύτρινος Γιαννακός 187 
Κώες 77
Κωλέττης Ιωάννης 174 
Κωνστάκη Γειυργιος 183 
Κωνσταντίνου Μανόλης 252, 266 
Κωνσταντίνου Σταμάτης 251, 252, 266,274 
Κωνσταντίνου Χρύσανθος 274 
Κωνσταντινούπολη 17, 24,29,30,31,55,56, 

75, 82, 118, 198, 209, 211, 219, 319, 335, 
336, 356, 378, 379, 393, 394, 401, 455 

Κοίστας (επών.) 450, 454 
Κώστας Αντιυνιος 461 
Κώστας Εμμανουήλ 459 
Κώστας Ιωάννης 459 
Κο)ζ 15, 16, 17, 199, 202, 253

Λαγκάδα Ικαρίας 65, 288 
Λαγκάδα Μυκόνου 145 
Λαγκούσης Χατζή Χρήστος 186 
Λαγούσες / Λαούσες, Ελεούσαι 355,372 
Λάγουσσα 11
Λαδικός Αντώνιος Γερασ. 274 
Λαζάρου Παγουλώ 185 
Λακαδάκης Αντώνιος Ζ. 292
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Λακεδαιμόνιοι 11 
Λακιός Γειόργις 283 
Δάκων (επιόν.) 63 
Λάλας (επών.) 450 
Λάλας Βασίλειος 461 
Λαλεγιάννης (επών.) 44 
Λάλος (επιόν.) 44 
Λαμία 170
Λάμπη Ιωάννης 174, 184 
Λάμπος Φιλιπής 185
Λασίθι, Lassaeam / Lassiti 85, 86, 308, 311, 

321, 324
Λάσκαρη, του (τπν. Μυκόνου) 174, 184 
Λάσκαρης Ιιυ. 186, 187 
Λασκαρίνα του ποτέ' Μιχ. Μηλιού 188 
Λατίνοι 155, 158, 206, 209, 212, 326, 338 
Λαύριο 350, 440 
Λαφακάκης (επιόν.) 452 
Λαφακάκης Γεώργιος 463 
Λαψαχάδες Ικαρίας 288 
Λεβάκης Γεώργης 189 
Λέβινθος 15
Λεδού, Κλειδού 356, 358, 371 
Λειβάδι Σερίφου 389 
Λειψοί 31
Λειψοκουτάλα, βλ. Ψυττάλεια, Λειψοκου- 

τάλα
Λέκα, στου (τπν. Σερίφου) 377 
Λεκανίδης (επών.) 450 
Λεκανίδης IoJάvvης 460 
Λέκ(κ)ας (επών.) 50, 53,153,154 
Λέκκας, ο (τπν. Κύθνου) 43 
Λεονή Ειρήνη 187 
Λεοντίου Σοπήριος 274 
Λε'πουρας (επών.) 42 
Λεργιάδης Πέτρος 300 
Λεριοι 15, 76
Λεριός (επών.) 63, 152, 282 
Λέρος15, 17, 78, 174, 253, 284 
Λέρος Σαλαμίνας, Νέρα 342, 370 
Λέσβος 16, 29, 32, 56, 67, 76, 77, 78,79,85 
Λευκάδα, Αγία Μαύρα 26, 57, 58 
Λευκαδίτης, Αγιομαυρίτης 60, 62, 122, 155, 

256, 328, 452 
Λευκή Ακτή 16 
Λήμνιοι 76, 165 
Λημνιός (επών.) 63,135, 154 
Λήμνος 24, 32, 56, 57, 67, 79 
Λιάκουρας (επών.) 50 
Λιβάνιος Αναστάσιος 405 
Λιβάνιος Λουκάς Θεοδ. 406

Λιβάνιος Νικόλαος Θεοδ. 406 
Λιβύη 16
Λιβυκό πε'λαγος 15 
Λιγηζάκης Ζαχαρίας 283 
Λιλής (επών.) 450 
Ληλής Αντώνιος 461 
Λιλής Ιωάννης 461 
Λιμβέος Κ. Ιωάννου 396 
Λιμενάρια 362, 363, 364, 365, 366 
Του Λιμενιδία, βλ. Λιμνιόνιζα / Λιμνιό, του 

Λιμενιδία 
Λιμήν Δοκού 351 
Λιμήν Μυκόνου 162
Λιμνιόνιζα / Λιμνιό, του Λιμενιδία 346, 371 
Λίμπουνας (επών.) 450 
Λίμπουνας Δημήτριος 461 
Λίνδος 197
Λογιοπατίδης Γ. 357-358 
Λογοθέτης (επών.) 456, 457 
Λογοθέτης Ζώρζης 465 
Λογοθέτης Ιωάννης 465, 466 
Λογοθέτης Μπατίστας 466 
Λογοθέτης Πέρος 466 
Λογοθέτης Σακελλάριος 465 
Λογοθέτης Χαραλάμπης 466 
Λομβάρδα 358
Λομβαρδάς Γεώργιος Σταμ. 292
Λονδίνο 252, 259, 284, 304
Λούγγας (επών.) 39
Λουγκής (επών.) 450
Λουγκής Αντώνιος 462
Λουκανοί, Luquois 121, 125, 135,136
Λουλουδίς Λουκάς 186
Λούμας (επών.) 49
Λούτσα, η (τπν. Αττικής κ.ά.) 44
Λούτσος (επών.) 44, 50
Λυγίζος Σταυρινός 283
Λύκος (επιόν.) 450
Λύκος Αντώνιος 462
Λύκος Μανούσος 460

Μαγγανίτης Ικαρίας 288 
Μάγκος (επών.) 50 
Μαγνησία, Manisa 76-77 
Μαγουλά Μαρούσα Νικολάου 421 
Μαζαίοι (τπν. Ανδρου) 44 
Μάζης (επών.) 44, 49 
Μαθιάς Μάθος 187, 188 
Μαθιουδάκης (επιόν.) 450 
Μαθιουδάκης Γειόργιος 461 
Μαθιουδάκης Εμμανουήλ 462
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Μαθιουδάκης Θεόδωρος 461 
Μαθιουδάκης Λουλούδης 461 
Μακεδόνες 67, 165 
Μακεδονία 29, 83, 87, 103, 104 
Μακεδονικό ζήτημα 91 
Μακρόνησος, Ελένη νήσος 12, 82, 91, 92, 

94, 95
Μακρόνησος Αίγινας 355-356 
Μακρόνησος Σαλαμίνας / Τροΰπικα, Τρού- 

πα 342, 370
Μαλά, στου / στα (τπν. Σκΰρου) 
Μαλαντράκης (επιύν.) 450 
Μαλαντράκης Γειύργιος 460 
Μαλάς (επιύν.) 52, 452 
Μαλάς Αναγνιύστης 463 
Μάλιζα, η (τπν. Κέας) 40, 52 
Μάλ(λ)ης (επών.) 450, 456, 458 
Μάλης Γ ειύργιος 462 
Μάλης Εμμανουήλ 461 
Μάλης Ζέπος 460 
Μάλλης Ιωάννης 465 
Μάλης Μιχαήλ Π. 461 
Μάλης Νικόλαος 460 
Μάλης Πιέρος 460 
Μάλης Τζόρτζης 462 
Μάλμπης (επών.) 450 
Μάλμπης Αντώνιος 460 
Μαλτέζος (επών.) 63, 151, 153 
Μαμάδης Μιχαήλ 178, 186 
Μαμαλίγκος Κωνσταντ. Α. 274 
Μάνεσης (επιύν.) 44 
Μανέτας (επών.) 452 
Μανέτας Αθανάσιος 463 
Μάνη 114, 115, 122, 153, 457 
Μανιάτες 115, 116, 122, 281, 282 
Μανιάτες, οι (τπν. Ίο υ ) 62 
Μανιάτη, του (τπν. Ίου ) 62 
Μανιάτης (επών.) 61, 62, 63, 152, 153, 154, 

450, 453, 455 
Μανιάτης Γεώργιος 463 
Μανιάτης Μιχαήλ 461 
Μανιάς Αντιύνιος Μιχ. 274 
Μανιάς Μιχ. 274 
Μανώλης Νικόλαος X. 274 
Μάραθον Ικαρίας 288 
Μαραμπελιιύτης (επών.) 453 
Μαραμπελιώτης Γειύργιος 464 
Μαραμπελιιύτης Εμμανουήλ 463 
Μαραμπελιιύτης Ιωάννης 464 
Μαράς (επών.) 44 
Μαρινάκης (επών.) 453

Μαρινάκης Εμμανουήλ 464 
Μαρινήτζης (επιύν.) 450 
Μαρινίτζη Αντώνιος Γ. 461 
Μαρινήτζης Αντιύνιος 460 
Μαρινίτζης Γειύργιος 462 
Μαρινήτζης Ζήσιμος 460 
Μαρινήτζης Μιχαήλ 460 
Μαρίνος Νικόλαος 295 
Μαρίσης Απόστολος 274 
Μαρκαντώνι (επών.) 450 
Μαρκαντιύνι Αντιύνιος 459 
Μαρκαντιύνι Γ ειύργιος 459 
Μαρκαντώνι Γιανουλης 459 
Μαρκουτζης (επιύν.) 450 
Μαρκουτζη Μιχαήλ Γ. 460 
Μαρκουτζης Αντιύνιος 460 
Μαρκουτζης Μαρκαντιύνιος 461 
Μαρκουτζης Μάρκος 460 
Μαρκουτζης Σερπέρος 462 
Μαρωνίτες 193 
Μασσαλία 115 
Μάτζας (επιύν.) 450 
Μάτζας Ζαφυριος 462 
Μάτζας Κωνσταντάκης 395 
Ματζουρανής Ματθαίος 186 
Μαυράτον Ικαρίας 287 
Μαύρη θάλασσα 21 
Μαυρής Λεόντιος 274 
Μαυριδερός Ανάργυρος 352 
Μαυρικάτον Ικαρίας 287 
Μαυριου Λεωνίδας 274 
Μαυρογένης Πέτρος Π. 187,188 
Μαυρογιάνης (επών.) 450 
Μαυρογιάνη Θεόδωρος 461 
Μαυρογιάννη Φραγκιάς 461 
Μαυρογιάνης 461 
Μαυροθαλασσίτης (επών.) 153 
Μαύρος Λεόντιος 274 
Μέγα Λειβάδι Σερίφου 389 
Μεγάλη/Μικρή Κυρά, βλ. Φαρμακοΰσαι, 

Μεγάλη/Μικρή Κυρά 
Μεγαλόπολη Αρκαδίας 168 
Μεγαλοχώρι 361, 362, 363, 364,365, 366 
Μέγαρα 370
Μέζη, στου (τπν. Σκυρου) 52 
Μένανδρος 13 
Μεντρινός (επών.) 452 
Μεντρινός Σταμάτης 462 
Μέσα Κάστρο Κιμώλου 432 
Μεσαρία, Musara Ικαρίας 280, 285, 287 

288
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Μεσαριά, βλ. Χιύρα Κύθνου, Μεσαριά 
Μεσαρίτης (επών.) 453 
Μεσαρίτης Κοπσταντίνος 455,464 
Μεσόγειος θάλασσα 21, 22, 114, 115, 154, 

308, 469 
Μεσσήνα 151
Μεταξάς Κοπσταντίνος 378, 400, 406
Μετόχι 362, 363, 364, 365, 366
Μετιυπη (ή Μετόπη) 356, 371
Μηλαίος / Μήλιος (-ιός), Νταμίλος (επο5ν.)

59, 63, 153, 154, 328, 377 
Μηλιό ί 60, 440 
Μήλιος Δημητρός 188 
Μηλιοπης Γειυργιος 255 
Μηλιώνης Μαυρανός 251, 266, 274 
Μηλιοπης Χριστοφής 251, 252, 266, 274 
Μήλος 11, 12, 24, 30, 57, 58, 66, 67, 394, 401, 

403,408, 409, 410,425-466,467,468,469 
Μητροκαλού (εποπ.) 452 
Μητροκαλού Αθανάσιος 463 
Μητσάκης Γειυργιος Νικολ. 300 
Μιθριδάτης 13 
Μικέλες (εποπ.) 450 
Μικέλε Αντοπιος Φ. 462 
Μικέλε Φραγκούλης Α. 462 
Μικέλε Φραγκούλης Ν. 462 
Μικέλες Εμμανουήλ 462 
Μικέλες Ιωάννης 462 
Μικέλες Μιχαήλ 461 
Μικέλες Νικόλαος 462 
Μικρά Ασία 29, 30, 35, 56, 77, 80, 82, 152, 

153, 154, 155, 176, 279, 282, 283, 312, 
329, 336, 377

Μικρασιάτες 67, 68, 78, 165, 166, 167, 170, 
176

Μίλας, Milas 77 
Μιλιορόάκης (εποπ.) 453 
Μιλιορδάκης Μανούσος 464 
Μίρας (εποπ.) 53 
Μισοκέφαλος Ευστράτιος 295 
Μισοκεφάλου Φοπιος 188 
Μιστεγνά Λέσβου 63 
Μιτυληναίος Πέτρος 397 
Μίχα, στου (τπν. Σκύρου) 52, 53 
Μιχαήλ Εμμαν. (Χαλκιάς) 274 
Μιχαληνός Ιωάννης 184 
Μίχας (εποπ.) 52, 53 
Μοδινός (επών.) 450 
Μοδινός Μιχαήλ 459·
Μοζαμβίκη 78 
Μοίρας (εποπ.) 53

Μονεμβασιοίτης, βλ. Μονοβάσιος, Μονο- 
βασιοπης, Μονεμβασιοπης 

Μονή, Μουνή 356, 358, 372 
Μονή αγίου Ιιυάννου του Θεολόγου (Πά- 

τμου) 30, 31, 281
Μονή αγίου Νικολάου (Ύ δρας) 349 
Μονή αγίου Σπυρίδωνα Πειραιά 299 
Μονή Παλαιοκάστρου (Μυκόνου) 161 
Μονή Παναγίας της Χοζοβιοπισσας (Αμορ

γού) 30, 61, 396
Μονή Παναγίας της Xρυσολεόντισσας (Αί

γινας) 357
Μονή Ταξιαρχοπ Σερίφου 379, 388, 389, 

392, 398-403, 406, 409-416, 420, 469 
Μονή Τουρλιανής (Μυκόνου) 161 
Μονή Χρυσοπηγής (Ζιυοδόχου Πηγής) Σί

κινου 394, 395
Μονοβάσιος, Μονοβασιοπης, Μονεμβα- 

σιοπης (επιυν.) 61, 152, 154, 282, 377 
Μονοβασιοπης, βλ. Μονοβάσιος, Μονοβα- 

σιοπης, Μονεμβασιοπης 
Μορφινός Γειυργιος 183 
Μοσκοβάκης Γεοίργιος 296 
Μοσκοβίτιις Κωνσταντίνος 274 
Μοσκοβίτης Αεόντιος 275 
Μόσκοβο 151 
Μοσχοβίτης (εποίν.) 256 
Μοσχοβίτης Γεο3ργιος 274 
Μοσχονήσια 175 
Μοσχονήσιος (εποπ.) 63 
Μοσχονήσιος Ευστράτιος Μανουήλ 295 
Μοσχοννήσιος Νικ. 294 
Μοσχονησιοπης (εποίν.) 152,154 
Μούγλα, Mugla 77 
Μουδανιά 80 
Μουζάκης (εποπ.) 42 
Μουζάκι, άκρα Ερμιονίδας 351 
Μουζή, στου (τπν. Σκύρου) 52 
Μουνή, βλ. Μονή, Μουνή 
Μουρσελάς Δημήτριος Εμμ. 275 
Μουστάκας (εποπ.) 456 
Μουστάκας Δημήτριος 466 
Μουστάκας Πέτρος 465 
Μπάζης (εποπ.) 452 
Μπάζης Αντοπιος 462 
Μπαλαβούρης (εποπ.) 452 
Μπαλαβούρης Κοίστας 462 
Μπαλαίοι (τπν. Ανδρου) 39 
Μπαλαμπάνος (εποπ.) 450 
Μπαλαμπάνος Βασίλειος 461 
Μπάλας (εποπ.) 39
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Μπάλυα, Balya 77 
Μπαρμπαρίκος (εποίν.) 456 
Μπαρμπαρίκος Ζοίρζης 466 
Μπάστας Κο^νσταντίνος Ιο^άννου 184 
ΜπεΊρα 78 
Μπέλης (επ(όν.) 47 
Μπέλος (επών.) 47 
Μπεούτας Πασχάλης 254 
Μπηρμπηνιότης (επών.) 452 
Μπηρμπηνιότης Αναγνοίστης 462 
Μπίγα, Biga 77, 282 
Μπίθαρης (εποίν.) 42 
Μπιθιμήτρης (εποίν.) 42 
Μπίρης / Μπιράκης (εποίν.) 50 
Μπίστη, άκρα Ύ δρας 349, 351 
Μπιχαλτζής (εποίν.) 42 
Μπλάζος (εποίν.) 452 
Μπλάζος Αντοίνιος 463 
Μπογιάννης Σπύρος 185 
Μπογιάτος (εποίν.) 452 
Μπογιάτος Αναγνοίστης 463 
Μποζίκης (εποίν.) 53 
Μπολανόπουλος Θεόδο;ρος 187 
Μπουαίοι 209
Μπούας-Μπούγας (εποίν./παρων.) 46, 209 
Μπουγιαίτης (εποίν.) 46 
Μπουγόπουλος (εποίν.) 46 
Μπουζαλάκος (εποίν.) 51 
Μπουζαλάς (εποίν.) 51 
Μπουζάς (εποίν.) 51 
Μπουζίκης (εποίν.) 53 
Μπουλούμπασης (εποίν.) 452 
Μπουλούμπασης Αναγνώσεις 463 
Μπούμπας/Μπουμπάκης (επών.) 42 
Μπούργο (Κάστρο) Νάξου 326, 337, 395 
Μπουρδουβάκης Εμμαν. 275 
Μπούρης, ο (τπν. Ίου) 48 
Μπουρί, το (τπν. Κέας) 40 
Μπούριζα, η (τπν. Κέας) 40 
Μπουρίτης (επών.) 46, 47 
Μπουρλούκος (επών.) 44 
Μπόχαλης / -ούχαλης (εποίν.) 377, 456,457 
Μποΰχαλης Γεοίργιος 465 
Μπούχαλλης Φραγγιάς 466 
Μυκονιάτες, βλ. Μυκόνιοι, Μυκονιάτες 
Μυκονιάτης, βλ. Μυκόνιος, Μυκονιάτης 
Μυκόνιοι, Μυκονιάτες 14, 76, 148, 149 
Μυκόνιος, Μυκονιάτης (επών./παρων.) 59, 

63, 209, 282, 328 
Μυκώνιος Πέτρος Γ. 294 
Μύκονος 12,14,29, 30, 31,33,56,57,61,65,

66, 69, 111, 113, 143-189, 277, 293, 294, 
297,298, 328-329,382,393,397,467,469 

Μύλο)ν Ζοίνάρι 191 
Μύρα 77
Μυραίος (εποίν.) 42 
Μυστακουλής Αλέξανδρος 294 
Μυστεγνιοίτης (εποίν.) 63 
Μυτιληναίος (εποίν.) 59, 62,63,154, 328 
Μυτιλήνη 194 
Μυτιληνιοί 209
Μο>ραΐτης / Μο^ραϊτάκης, Πελοποννήσιος 

(εποίν.) 61, 62, 63, 152, 154, 377, 390, 
450, 455

Μο^ραΐτης Αντοίνιος 461 
Μο^ραΐτης Γεώργιος 461 
Μοιραΐτης Γεοίργος 460 
Μιυραΐεις Εμμανουήλ 460 
Μο^ραΐτης Θεόδο^ρος 283 
Μο^ραΐτης Μήτρος 461 
Μοιραΐτης Μιχαήλ Ν. 461

Ναξιοίτες, Αξιοίτες 76, 84, 85,151, 328, 336 
Ναξιώτης, Αξιοίτης (εποίν.) 59, 61, 62, 152, 

153,154.377
Νάξος, Αξιά 12,14,29,56.57,58,61.66,84, 

85. 211. 234, 239, 325-339,378. 393,395, 
397, 467, 469 

Ναύπακτος 33, 38, 169 
Ναύπλιο 31, 166 
Ναύτης Μ. 269
Νέα Ψαρά, βλ. Ερέτρια, Νέα Ψαρά 
Νέο Πηγάδι (τπν. Μυκόνου) 174,185 
Νεοφοίτιστος Γεώργιος 275 
Νεοφοίτιστος Γεοίρ. Ροδίτης 275 
Νεοφοίτιστος Νικόλαος 275 
Νεοχώρι Νάξου 395 
Νεοχώρι Ρόδου 199, 207 
Νέρα, βλ. Λέρος Σαλαμίνας, Νέρα 
Νέστωρ 14
Νησίδα Αίγινας 356, 372 
Νήσιζα 348
Νικολαΐδης Θωμάς 275 
Νικολάου Εμμανουήλ 275 
Νικομήδεια, Izmit 63 
Νιμπριώτης (εποίν.) 63 
Νίνου Σταυριανός Γ. 460 
Νίνος (εποίν.) 450 
Νίνος Αντώνιος 460 
Νίνος Βασίλειος 460 
Νίνος Γιανούλης 460 
Νίνος Εμμανουήλ 460
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Νίνος Ιωάννης 460 
Νίνος Πιέρος Εμμ. 460 
Νισύριοι 16, 17 
Νισύριος (επιυν.) 328 
Νίσυρος 15,16, 17, 78, 281 
Νιώτες 209
Νιιυτης (επιυν./παριυν.) 59, 62,152, 154, 209 
Νταβεριυνας (επιυν.) 151 
Ντακάρεστος, βλ. Καρυστινός / Καρυστη- 

ναίος, Ντακάρεστος 
Ντακόρφης, βλ. Κορφιάτης, Ντακόρφης 
Ντάλες (επιυν.) 44
Νταμιλος, βλ. Μηλαίος / Μήλιος (-ιός), 

Νταμιλος
Νταμπάκης (επιυν.) 452 
Νταμπάκης Γειυργιος 463 
Ντάρντιζα, η (τπν. Κέας) 41 
Νταρόδος, βλ. Ρόδιος /Ροδίτης, Ροδαίος, 

Νταρόδος
Ντασύφαντος, βλ. Σιφναίος, Σιφνιάς - Σι- 

φουνιός / Σιφνάκης, Ντασυφαντος 
Ντεβογάκης (επιυν.) 452 
Ντεβογάκης Νικόλαος 463 
Ντεκαβάλες Νικόλαος 394 
Ντεσουδας (επιυν.) 152, 153 
Ντεσύπρης, βλ. Κύπριος / Κυπραίος, Κυ

π ρ ίο υ ς , Ντεσύπρης
Νυδριιυτης (επιυν.) 152. Βλ. επίσης Υδραίος

Ξένος (επιυν.) 377 
Ξέπαπας (επιυν.) 453, 464 
Ξηντάρης Ελευθέριος 294, 295, 296 
Ηιδούς (επιυν.) 450 
Ξιδου Γεόΐργιος Ν. 461 
Ξιδούς Ιο^άννης 461 
Ξιδοΰς Νικόλαος 460 
Ξυδάκης Νικόλαος 187 
Ξυλοσύρτης Ικαρίας 287

Οβριακή 193
Οθοίμανική αυτοκρατορία 31, 34,67,73,74, 

195, 196, 218, 242, 250, 253, 262, 263, 
284, 285,316,317, 361,378 

Οθωμανοί 35, 203, 207, 215, 263, 304, 309, 
310

Όθο^ν, βασιλιάς 253
Οθωναίος (εποίν.) 62
Οθωνούπολη, βλ. Κάρυστος, Οθο^νούπολη
Οικονομίδης Αντο^νιος 275
Οικονόμος /-ου (εποΊν.) 450, 456
Οικονόμου Αυγερινός Παντελή 466

Οικονόμος πρεσβύτερος 459 
Οικουμενικό Πατριαρχείο 242 
[Ομ)βροδέκτης 145 
Όμηρος 15 
Οξέα Ικαρίας 287 
Ορλακρικά 282
Όρμος Μήλου / Αδάμαντος 425, 431
Ορνός 145
Ό ρος Σερίφου 373
Ορτυγία, βλ. Δήλος, Ορτυγία
Ουζουναντώνης Μανουήλ 184
Ό χθη Σερίφου 389

Παγανέλ(λ)ης (επο;ν.) 188 
Παγοίνης (επών.) 450, 452 
Πάγιονης Ιο^άννης 463 
Παγώνης Νικόλαος 461 
Πάθος (επιυν.) 452 
Πάθος Ιωάννης 463 
Πάκας (επών.) 53
Παλαιά Χιυρα Μήλου, Ζεφυρία 430, 431, 

434, 435, 436, 437, 440, 442, 444, 445, 
446, 448, 451, 452, 454, 455, 462 

Παλαιοκατούνα (τπν. Σκύρου) 52 
Παλαιοχιυρι, Κατούντι 361, 362, 363-364, 

366
Παλαμηδάς / Παλαμίδα, του Παλαμηδίου 

346, 371
Του Παλαμηδίου, βλ. Παλαμηδάς / Παλαμί

δα, του Παλαμηδίου 
Παλασάκης (επιυν.) 453 
Παλασάκης Ιωάννης 464 
Παλιαχώρα Αίγινας 32 
Παλιόκαστρο Κιμώλου 426 
Παλιόκαστρο, Αγιος Δημήτριος Κυθήριυν 

32
Παλιός Ιιυάννης Σταμ. 275 
Παλιός Νικόλαος Σταμ. 275 
Πάμπαρις Ιωάννις 188-189 
Παμφίλης Ιω. 283 
Παναγία Ικαρίας 287 
Παναγία του Καμπούρη 174, 187 
Παναγία Σερίφου 385, 387, 388, 389 
Παναγιόταρος (επυ^ν.) 452, 454, 463 
Πάνορμος 145 
Πάντος (επιυν.) 48 
Παξηνός (επών.) 155 
Παπά Αντιυνιος (επιυν.) 450, 454 
Παπά Αντιυνιος πρεσβύτερος 459 
Παπαδομανολάκης (επιυν.) 453 
Παπαδομανολάκης Ξιρούχης 464
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Παπαδόπουλος Γεοίργιος 397 ’ 
Παπαδόπουλος Λεόντιος 275 
Παπα Ευθυμίου Δημήτριος 178,188 
Παπα Ηλία Ανέζα 186 
Παπαμηνάς Ανδρέας Σταμ. 275 
Παπαμηνάς Κοσμάς Σταμ. 275 
Παπαμηνάς Μηνάς Σταμ. 275 
Παπά Μιχελάκης (εποίν.) 453 
Παπά Μιχελάκης Γεοίργιος 464 
Πάπας Ιωάννης Παύλος Β ' 248 
Παπουτζάκης (εποίν.) 450 
Παπουτζάκης Ανδρέας 462 
Παρασκευάς (εποίν.) 450, 454 
Παρασκευάς Χρηστός 461 
Παργηνός (εποίν.) 154, 155. Βλ. επίστις 

Παργοίτης
Π αργοί της (εποίν.) 63. Βλ. επίσης Παργηνός
Παρής (εποίν.) 450
Παρής Μήτρος 461
Παρής Νικόλαος 460
Παριανοί. Πάριοι 14, 76
Παριανός, βλ. Πάριος, Παριανός
Πάριοι, βλ. Παριανοί, Πάριοι
Πάριον 14
Πάριος, Παριανός (επών.) 62, 63, 152, 153, 

209. 282, 328, 377 
Παρίσι 119
Πάρος 12, 14, 57, 58, 59, 382 
Παρπέρης Αντοίνιος 295 
Παστελου Μαρία 188 
Πασχάλης Παναγιώτης 188 
Πάτε ράκη ς (επών.) 453 
Πατεράκης Ανδρέας 455, 464 
Πατέρου, οικογένεια 351 
Πατινιοίτης, βλ. Πάτμιος, Πατινιοίτης 
Πάτμιος, Πατινιώτης (εποίν.) 62,63 
Πάτμος' 15, 29, 30, 39, 55, 61, 64, 174, 253, 

284
Πατούση/Παντούση, του (τπν. Ίου) 48 
Πάτρα 24, 168, 299 
Πατρινός (εποίν.) 154 
Παυλίδης Αθανάσιος 275 
Παυλίδης Εμμ. Αθ. (Μπίλης) 275 
Παυλίδης Κομν. Αθ. (Μπίλης) 276 
Παυλομανούσος (επών.) 450,462 
Παύλου Αντοίνης 252, 266 
Παχάκι 343
Παχαντούρης (επών.) 453 
Παχαντούρης Γεώργιος 464 
Πάχη 343
Πέζιον Ικαρίας 288

Πειραιάς 68, 69, 89, 90, 168, 169, 181, 224, 
298, 299, 300, 358,467 

Πελοποννήσιοι 282
Πελοποννησιος, βλ. Μο^ραίτης/Μωραϊτά- 

κης, Πελοποννησιος
Πελοπόννησος 32, 35, 36. 37. 38, 41, 44. 45, 

46, 49, 51 f 53. 54. 64, 67, 76, 170. 194, 
209, 310, 360. 372,402. 410. 411 

Πεντανήσια, βλ. Διαπόρια, Πεντανήσια 
Πέπα, του (τπν. Ίου) 48 
Πέπας / Πέπης (εποίν.) 44,48,54 
Πέπιζας (εποίν.) 44 
Πέρα. Πέρανη 342. 343-344, 370 
Περακάκης (εποίν.) 453 
Περακάκης Ιοχχννης 463 
Πέρανη, βλ. Πέρα. Πέρανη 
Πέργαμο, Bergama 77 
Πέργαμος (επών.) 377 
Περδίκης Εμ. 269 
Περδίκιον Ικαρίας 287 
Περήφανος (εποίν.) 452 
Περήφανος Κυίστας 463 
Περιστέρια 343, 370 
Περούλης (εποίν.) 450 
Περούλης Ανδρέας Γ. 460 
Περούλης Αντοίνιος 460 
Περούλης Γεοίργιος 460 
Περούλης Ιωάννης 460 
Περούλης Κοη'σταντίνος 460 
Π ερ σ έα ς14 
Πέρτος Νικόλαος 295 
Πεταλίδι Μεσσηνίας 167,168 
Πετάσ(σ)ι 346, 371 
Πέτας (επών.) 46 
Πετζάκος Αλεξαντρίς 283 
Πετζάκος Βασίλης 283 
Πετζάκος Σταμάτης 283 
Πετράκης (επών.) 456.457 
Πετράκης Εμμανουήλ 465 
Πετράκης Ιωάννης 465 
Πετρής Ιοχχννης 276 
Πετριάς Σερίφου 373 
Πετρονήσι, Πέτρος 356,371 
Πετροπούλιον Ικαρίας 288 
Πέτρος, βλ Πετρονήσι, Πέτρος 
Πετσάκος Κιοσταντής 283 
Πηγάδια Καρπάθου 28 
Πηγαί 282
Πηγιώτης (επών.) 282 
Πίνδαρος 12 
Πιρακές (επών.) 453
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Πιρακές Στράτης 464 
Πιρπινάς (επιόν.) 453 
Πιρπινάς Ιωάννης 464 
Πίσσας Αλέξανδρος 181 
Πίσσας Γειυργιος 294, 295, 296 
Πίσσας Ιοκχννης 181, 186 
Πίσσας Λεόντιος 295 
Πίσσας Σκαρλάτος 179, 187, 296 
Πιστολάκης (επάίν.) 453 
Πιστολάκης Ανδρέας 464 
Πιτυόνησος 359 
Πλαγιά Ικαρίας 288
Πλάκα Μήλου 62, 66, 430, 434, 435, 436, 

437, 438, 439, 440, 442, 444, 445, 446, 
448, 449, 451, 453, 454 

Πλάκες Μήλου 434, 435, 436, 437, 438, 439 
Πλακίτζα 348, 371 
Πλακιώτης (επών.) 62 
Πλαταιά, βλ. Πλατειά, Πλαταιά 
Πλαταίς / Πλατειά 356, 372 
Πλατάνι Ικαρίας 288 
Πλατειά,^Πλαταιά 356, 358, 372 
Πλυνής Αντοίνιος 189 
Πλωμαρίτης (επών.) 63 
Ποδηματάς (επίύν.) 450 
Ποδηματάς Δημήτριος 462 
Ποιήεσσα 13 
Πολίας Ιω. 185
Πολίτης / -άκης (επο5ν.) 61, 63, 152, 154, 

209, 282, 377, 452, 455 
Πολιτάκης Γεά>ργιος 463 
Πόλλα Ιστρίας 209 
Πολύαιγος 427, 469 
Πολυδέκτης 15 
Πολυδοΰλη Μαρία 188 
Πολυκανδριώτης / Πολυκανδρίτης (επά>ν.)

63, 154, 450, 455 
Πολυκανδριοπης Γειόργιος 461 
Πολυχρονιάδης (επο5ν.) 450 
Πολυχρονιάδης Στελιανός 462 
Πολωνοί 237
Ποντικονήσι / Ποντίκι, Ποντικόννησος 346, 

348, 371
Ποντικόννησος, βλ. Ποντικονήσι / Ποντίκι, 

Ποντικόννησος 
Πόντος 82
Πόρος 26, 38, 342, 371, 400, 402, 403, 408, 

409, 410
Ποσειόών 15,16 
Ποσειδο>νια 15
Ποταμιού, πεδιάδα Νάξου 334

Πουλάκης (εποίν.) 452 
Πουλάκης Αντοηαος 462 
Πούλης (επιυν.) 42 
Πουλλούδης (επιυν.) 456 
Πουλλούδης Αναστάσιος 466 
Πουσαίος (επιύν.) 51 
Πουτουράκης (επιύν.) 453 
Πουτουράκης Χ(ατζη) Αντώνιος 464 
Πράσινος Ιω. 269 
Πράσου, βραχονησίδα 355 
Πρέβεζα 458 
Πρεζάνης (επο>ν.) 457 
Πρεζάνης Αντώνιος 465 
Πρεζάνης Κωνσταντίνος 465 
Πρεπέσινθος, βλ. Στρογγυλό, αρχ. Πρεπέ- 

σινθος (νήσος)
Πρερές (επιύν.) 46
Πρίντεζη Αντιυνια 269
Πρίντεζης (επο5ν.) 209
Προβηγκία, Provence 124, 136, 137, 140
Προεσπέρα Ικαρίας 288
Πρόνοια Ναυπλίου 167
Προποντίδα 14
Προφήτης Ηλίας (τπν. Μήλου) 425 
Προφήτης Ηλίας (τπν. Μυκόνου) 143 
Πρωτομαστοράκης (επο>ν.) 453 
Πρωτομαστοράκης Ιωάννης 464 
Προπόπαπας (επιυν.) 450, 454 
Πρωτόπαπας ιερομόναχος 459 
Πύλος Μεσσηνίας 94 
Πύργος Σερίφου 389

Ραγούζα 209 
Ραγουζαίοι 154 
Ραιδεστός 175 
Ράμος Σερίφου 389 
Ράμπιας (επιυν.) 457 
Ράμπιας Γεο^ργιος 466 
Ράμπιας Κοσμάς 466 
Ράμφος (εποίν.) 450, 457, 458 
Ράμφος Αγγελέττος 466 
Ράμφος Γειυργιος 466 
Ράμφος Δημήτριος 466 
Ράμφος Δομηνίκος 465 
Ράμφος Εμμανουήλ 465 
Ράμφος Ιερώνυμος 465 
Ράμφος Ιωάννης 462, 465 
Ράμφος Κ., Γραμματέας Προσ. Διοικ. Αίγι

νας 369
Ράμφος Πιέρος 466 
Ράμφος Σοπήριος 461
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Ράμφος Φραζέσκος 465 
Ραουζαίος (επιυν.) 153. 154, 209 
Ραπανάκης (επιυν.) 450,453 
Ραπανάκη Γειυργιος Φ. 461 
Ραπανάκη Εμμανουήλ Γιανουλη 460 
Ραπανάκη Ιιυάννης Γιάν. 461 
Ραπανάκης Αντιυνιος 460, 461 
Ραπανάκης Γιανουλης Μ. 461 
Ραπανάκης Μάρκος 460 
Ραπανάκης Μιχαήλ 444, 460, 461 
Ραπανάκης Πιέρος 444, 460, 461 
Ραυτάκης (επών.) 450 
Ραυτάκης Γειυργιος 462 
Ράχαι Ικαρίας 288, 289 
Ρεβεθουσα. βλ. Ρεβυθουσα, Ρεβεθουσα 
Ρεβυθουσα. Ρεβεθουσα 342, 346, 370 
Ρεθύμνιος (επιυν.) 453 
Ρεθυμνιος Γειόργιος 464 
Ρεθύμνιος Εμμανουήλ 464 
Ρεθυμνιος Ιιυάννης 464 
Ρέθυμνο, Retymne / Retimo 85, 86, 308, 

309, 311, 322, 324, 328 
Ρέκας (επών.) 49 
Ρενιέρης (επιύν.) 453 
Ρενιέρης Μιχαήλ 464 
Ρέστης (επιύν.) 43
Ροδαίος, βλ. Ρόδιος / Ροδίτης, Ροδαίος, 

Νταρόδος
Ρόδιος / Ροδίτης, Ροδαίος, Νταρόδος 

(επών.) 59. 61,62, 63, 152,153, 282, 328, 
390

Ρόδιος Γειυργιος ιερεύς 283 
Ρόδιος Π.Γ. 252*266 
Ροδίτες 60, 77,195, 203,250, 251, 467 
Ροδίτης Ιιυάννης 252, 266 
Ροδίτησα Λουλά 269 
Ροδοστιανός (επών.) 154 
Ρόδος 15,16.24,25,29,31,34,56,57,58,60, 

67. 78, 111, 113, 191-207, 250-262, 313, 
467, 469

Ρόρης (επιυν.) 452 
Ρόρης Ιιυάννης 463 
Ρότσιος (επιυν.) 45 
Ροτσώνης (επών.) 45 
Ρουέν119 
Ρουμανία 82
Ρουμελιώτης (επών,) 61, 154,155 
Ρουσκετος (επών.) 450 
Ρουσκέτος Αντώνιος 461 
Ρουσκέτος Νικόλαος 462 
Ρουσκιές (τπν. Κάσου) 38

Ρουσσος (επιυν.) 457 
Ροΰσσου Αντιόνια 269 
Ρουσσος Γ ειόργιος 466 
Ρουσσος Ελευθέριος 465 
Ρουσσος Εμμανουήλ 466 
Ρουσσος Ιωάννης 466 
Ρουσσος Νικόλαος 445,466 
Ρουστά Αγγερούλα 297 
Ρουστά Αννουσα 297 
Ρουστά Μαρία 297 
Ρουστάς Ευάγγελος 297 
Ρουστάς Κωνσταντίνος 297 
Ρωμαίοι 13
Ρωσία 29. 74,82,83,151,153,154.219.334,

335
Ριυσσόπουλος Γειυργιος 185

Σακαλίδενα Βασιλική 269 
Σακελάριος (επιυν.) 451, 454 
Σακελάριος Πρεσβυτερος 459 
Σακιζλόγλου (επιυν.) 178,186 
Σακόπουλος (επιυν.) 451 
Σακόπουλος Γειυργιος 462 
Σαλαμίνα 38. 342, 344, 370 
Σαλιάρης Κιυνστ. 187 
Σαλιβαράς (επών.) 457 
Σαλιβαράς Ιιυαννίκιος 465 
Σαλιβαράς Κωνσταντίνος 466 
Σαλονικιός / Σαλονικαίος (επιυν.) 152, 328 
Σάμιοι, βλ. Σαμιιυτες, Σάμιοι 
Σάμιος, βλ. Σαμιώτης / Σαμιωτάκης, Σ ά ^ ο ς  
Σαμιοότες, Σάμιοι 15, 76,165, 251,253, 283 
Σαμιώτης / Σαμιωτάκης, Σάμιος (επών.) 61, 

62. 63, 64, 152. 154, 455 
Σαμοθράκη 24, 31, 32. 63 
Σαμοθράκης (επών.) 59 
Σαμοθρακίτες 77
Σάμος 15, 28, 29, 33. 39, 46, 56, 67, 78, 79, 

112, 121, 174, 194, 277, 279, 282, 283, 
284, 285, 290, 306, 325, 382 

Σαντοριναίος, βλ. Θηραίος, Σαντορινιάς /  
Σαντορινάκης, Σαντοριναίος 

Σαντορίνη, βλ. Θήρα, Σαντορίνη 
Σαντορινιάς / Σαντορινάκης, βλ. Θηραίος, 

Σαντορινιάς / Σαντορινάκης, Σαντορι- 
ναίος

ΣαντορνεΊκο, το (τπν. Ίου) 62 
Σαρακινός (επών.) 451, 455 
Σαρακινός Παύλος 462 
Σαραμάσκος (επών.) 451 
Σαραμάσκος Κωνσταντίνος 462

+  -

}
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Σαράντος (επιυν.) 451
Σαράντος Γείόργιος 461
Σαράφης Παναγιοπης 187
Σάρδης (επιυν.) 457
Σάρδης Γειυργιος 466
Σάρδης Δημήτριος 466
Σάρδης Ελευθέριος 465, 466
Σάρδης Ιάκωβος 466
Σάρδης Ιωάννης 466
Σάρδης Κιυνσταντίνος 466
Σάρδης Λάμπρος 466
Σάρδης Μιχαήλ 466
Σάρδης Νικόλαος 466
Σάρδης Νικόλαος Λογοθέτη 465
Σάρδης Οικονόμος 465
Σάρδης πριυην Οικονόμος 465
Σάρδης Φραζέσκος 466
Σβοροπης / Σβορόίνος (επιύν.) 457, 458
Σβοροίνης Δημήτριος 466
Σβοράίνος Αντιυνιος 185
Σερβία 82
Σεργοπος (εποπ.) 152 
Σερίφιοι, Σεριφιοπες 14, 391, 392 
Σερίφιος / Σερφιοπης, Σέριφος (επά>ν./ πα

ρών.) 59, 62, 63, 152, 154, 209, 378, 390, 
451,455

Σεριφιοπες, βλ. Σερίφιοι, Σεριφιοπες 
Σεριφοπουλα 401
Σέριφος 12, 14, 29, 56, 61, 64, 65, 69, 70, 77, 

78, 373-423, 458, 467
Σέριφος (επιυν./πάρουν.), βλ. Σερίφιος / 

Σερφιοπης, Σέριφος 
Σέριφος λιμήν 389 
Σερφιοπης Μιχαήλ 460 
Σητεία, Coetium / Citia 308, 321, 324 
Σίδερι (επο3ν.) 452 
Σίδερι Ιωάννης 462 
Σικελία 194
Σικινιοπης (επο>ν.) 63,152,154 
Σίκινος 11, 57, 62, 65, 77, 393, 394, 395, 397 
ΣιλήβεργοςΝ. 305 
Σιμωνίδης 15
Σιφναίος, Σίφνιος (-ιός) - Σιφουνιός / Σιφ- 

νάκης, Ντασύφαντος (εποίν./παρών.) 
62, 63,152,153, 154, 209, 377, 451, 455 

Σίφνιος (-ιός) - Σιφουνιός / Σιφνάκης, βλ. 
Σιφναίος, Σίφνιος (-ιός) -Σιφουνιός / 
Σιφνάκης, Ντασυφαντος 

Σίφνιος Ελευθέριος 461 
Σίφνιος Ιωάννης 461 
Σίφνιος Φίλιππος 461
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Σίφνος 11,12, 19, 27, 36, 57, 65, 77, 78, 393, 
394, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 403, 
408, 409, 410, 469 

Σιοπης (επο)ν.) 153, 154 
Σκάλα Αγκιστριού 365, 366 
Σκάλκος Σπήρος 187 
Σκαρδανάς Μιχαήλ 184 
Σκάρος Ιιυάννης Στ. 276 
Σκάρπα, του (τπν. Κύθνου) 43 
Σκευοφύλαξ (επιυν.) 451, 454 
Σκευοφύλαξ ιερομόναχος 459 
Σκευοφύλαξ Κυπριανός 465 
Σκήψιος 17
Σκιαθίτης (επιυν.) 152, 154 
Σκίντος, όρμος Δοκού 348, 351 
Σκίπης (επιυν.) 49 
Σκλαβούνοι 157 
Σκλαβούνος (επιυν.) 151, 153 
Σκόκος (επιυν.) 51
Σκοπελίτης, Σκόπελoc (επιυν.) 59, 63, 152, 

154, 328
Σκόπελος, νησί 57, 382 
Σκόπελος (επιυν.), βλ. Σκοπελίτης, Σκόπε

λος
Σκορδιλάκης (επιυν.) 453 
Σκορδιλάκης Νικόλαος 463 
Σκριβάνος Αντιυνης 188 
Σκριβάνος Μαστρογιάννης 188, 189 
Σκριθάνος (επιυν.) 43
Σκυριανός (επιυν.) 152, 282. Βλ. επίσης 

Σκυριοπης
Σκυριανός Γειυργ. Σταμ. 292 
Σκυριοπης (επο)ν.) 63. Βλ. επίσης Σκυρια- 

νός
Σκύρος 39, 40, 52-54, 58, 63 
Σμαρδίτζης (επο)ν.) 452 
Σμαρδίτζης Αθανάσιος 463 
Σμπούνος (επο^ν.) 54 
Σμυρναίος (εποπ.) 62, 327, 328, 453 
Σμυρναίος Μιχαήλ 455, 463 
Σμύρνη, Izmir 29,55,56,73,75,76,175,177, 

196, 198, 211, 219, 284, 285, 335, 336, 
378

Σολίτη Αννα Φ. 269 
Σολωμοντίδης Πέτρος 185 
Σουλιοπες 166, 169 
Σουμάκης, βλ. Τσουμάκης-Σουμάκης 
Σούνιο 12, 350 
Σούντας (επο^ν.) 49 
Σουρμελής Ζαφήρης 186 
Σουσουλίας Ανπυνιος 296
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Σουσούρης Χριστοφής 294, 295
Σοΰτος (επιυν.) 49
Σούτσος Αλέξανδρος 305
Σοφικίτης (επιυν.) 62, 455
Σοφικό 371
Σπαδάρος Π. 269
Σπαθάρος (επών.) 51
Σπάθη Σιδερούλα Ιω. 269
Σπαλαθρονήσι, Ασπάλαθος 356, 371
Σπάρταλης (επιυν.) 451
Σπάρταλης Σάββας 461
Σπάρτη 168
Σπαρτής (επιυν.) 451
Σπαρτής Νικόλαος 460
Σπάτας (επιυν.) 51
Σπειρί, άκρα 358
Σπεράντζας Νικόλαος Θ. 276
Σπέρας Κωνσταντίνος 383
Σπέτσες 349
Σπετσιιύτης (επών.) 62, 349 
Σποράδες Ανατολικές 174, 284 
Σποράδες Βόρειες 33 
Σποράδες Δυτικές 174, 369 
Σποράδες Νότιες, βλ. Δωδεκάνησα, Σπορά 

δες Νότιες 
Στάβλος Ικαρίας 288 
Στακτορίνη, βλ. Σταχτορρόη, Στακτορίνη 
Σταμένης (επιυν.) 451 
Σταμένης Παναγής 462 
Στασινός (επιυν.) 452 
Στασινός Ιωάννης 463 
Σταυράκης Γειυργ. 269 
Σταυριανός Αναγνώστης 187 
Σταυρονήσι 349, 371 
Σταύρος (αντί επιυνύμου) 451,462 
Σταχτορρόη, Στακτορίνη 356, 358, 372 
Στελί, Steli 280 
Στενό Μυκόνου 143 
Στενό Πολόνιας 425, 430 
Στενό Ρόδου 191 
Στενό Φούρνων 277 
Στερεά Ελλάδα 170 
Στεφανίδης Θεόδωρος 276 
Στεφανόπολι Δημήτριος 121-122 
Στεφανόπολι Πατρίκιος 122 
Στέφανος Γρηγόρης 214 
Στέφας (επιυν.) 51 
Στινάκης (επών.) 47 
Στίνας (επών.) 46 
Στίνης (επών.) 46, 47, 51 
Στουπάκης (επών.) 451

Στουπάκης Κωνσταντίνος 461 
Στουραΐτης (επών.) 63 
Στράτη (επιυν.) 452,454 
Στράτη Ιωάννης 463 
Στράτη Κυριάκος 463 
Στράτη Παρασκευάς 462 
Στρογγυλής (επών.) 452 
Στρογγυλής Νικόλαος 463 
Στρογγυλό, αρχ. Πρεπέσινθος (νήσος) 12 
Στροΰμπας (επιυν.) 451 
Στρούμπας Γεώργιος 461 
Συλλακκα ή Σύλλακκον, βλ. Δρυοπίδα, Σύλ- 

λακκα ή Σύλλακκον, Χωριό Κΰθνου 
Σύμη 78
Συμιός (επών.) 63 
Συρία 266 
Συριανοί 234
Συριανοί (επιυν.) 59, 61, 63, 153, 154, 293, 

328, 377
Συριανός (Τσερεμέγκας) Βασίλειος Ν. 292 
Συρίγος, βλ. Κυθηριιυτης, Συρίγος, Τσιρι- 

γιυτηί / Τσιριγοπάκηί 
Σύρος 12,14. 56,57,61,66,68, 207-250,254, 

267-271, 284. 336, 338. 378,467 
Σφακιά, Foenikia / Sfakia 308. 311, 322, 324 
Σφακιανοί 327
Σφακιανός (επιυν.) 62, 209, 377,453 
Σφακιανός Κωνσταντίνος 464 
Σχέδιο Μάρσαλ 97 
Σχινέζα 348, 371 

'Σχοινιώτης Θεόδιυρος 295,296 
Σώκια. Soke 76 
Σιυκος (επιυν.) 49 
Σωτηριανούδενα Φραζεσκιυ 186 
Σωτρίνης (επιυν.) 457 
Σωτρίνης Μπεττενέττος 466 
Σιυχος (επιυν.) 49

Τάλαν, βλ. Αταλάντη Σαλαμίνας, Τάλαν 
ΤΑμουργιανού Σπηλιά (τπν. Σερίφου) 377 
Ταραντίνος (επιυν.) 63 
Ταρτανέλλης Ελευθέριος 189 
Ταταράκης (επιυν.) 451,455 
Ταταράκης Βασίλειος 459 
Ταταράκης Ιάκωβος 459 
Ταταράκης Ιωάννης 459, 463, 464 
Ταταράκης Μιχαήλ 459 
Ταταράκης Νικόλαος Μ.Π. 459 
Ταταράκης Νικόλαος Μ.Φ. 459 
Ταταράκης Πέτρος 459 
Τατιάκης Σταμάτιος 254
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Τενέδιοι 77
Τενεδιός (εποίν.) 63,153 
Τένεδος 16, 24, 57, 175 
Τενεντεγιάννη Μαρία Θ. 185 
Τεργέστη 167 
Τζαγκάρης (επών.) 452 
Τζαγκάρης Κώστας 463 
Τζακονίτης (εποπ.) 282 
Τζάκωνας (επο5ν.) 282, 451, 455 
Τζάκιυνας Γεώργιος 459 
Τζαρναδάκης Ιιο. 283 
Τζερέκας (επών.) 49 
Τζεσιμελής, βλ. Τσεσμελής, Τζεσιμελής 
Τζεσιμελής Καρά Νικόλαος 455, 464 
Τζηρηγοπης (επών.), βλ. Κυθηριοπης, Συρί- 

γος, Τσιριγοπης / Τσιριγοπάκης 
Τζηρηγότης Νικόλαος 460 
Τζια, βλ. Κέα, Τζια 
Τζικαλαριανός (επών.) 453 
Τζικαλαριανός Αντώνης 464 
Τζινεβράκης (επο3ν.) 453 
Τζινεβράκης Εμμανουήλ 464 
Τζιοπες, βλ. Κείοι, Τζιοπες 
Τζιοπης / Τζιοπάκης (εποπ.) 54, 63, 152 
Τζορτζίδενα Ασιμ. 269 
Τζούβαλη Μάρκου Σταυριανού Χριστόφο

ρος 352
Τζουλιας (επών.) 451, 453 
Τζούλια Ιωάννης Γ. 461 
Τζουλιας Αντοτνιος 461 
Τζουλιας Αντώνιος Γιαπ. 460 
Τζουλιας Γιαπέτρος 460 
Τζουλιας Εμμανουήλ 461 
Τζουλιας Εμμανουήλ Φ. 459 
Τζουλιας Κωνσταντίνος 462 
Τζουλιας Μιχαήλ 462 
Τζουλιας Νικόλαος 459 
Τζοΰρος Δημήτρης 184 
Τήλος 15, 16 
Τηνιακοί 76,151
Τηνιακού Τρύπα (τπν. Σερίφου) 377 
Τηνιακός / Ντηνιακός, βλ. Τήνιος, Τηνιακός 

/ Ντηνιακός
Τήνιος, Τηνιακός / Ντηνιακός (εποίν.) 31, 

56, 62,152,153,154, 328, 377 
Τήνος 12, 15, 143, 156, 157, 170, 211, 235, 

246, 378
Τόγιας (επών.) 47, 51 
Τόλιας (επών.) 47, 51 
Τούντας (εποίν.) 47
Τούρκοι 94, 156, 196, 198, 199, 201, 206,

266, 287, 290, 295, 309, 310, 311, 313, 
314

Τούρλος, άκρα Μυκόνου 145 
Τούρλος (επών.) 451 
Τούρλος Γειύργιος 444, 460 
Τούρλος Γειύργιος I. 461 
Τούρλος Γιανούλης 460 
Τούρλος Ιωάννης 461 
Τούρλος Λιός 461 
Τούρλος Νικόλαος 460 
Τούρλος Φρατζέσκος 461 
Τουφεξής Ιωάννης 184 
Τραγονήσι, Τρυγιυνήσιον 356, 358, 371 
Τραπάλον Ικαρίας 288 
Τραπεζαλής (επο3ν.) 451 
Τραπεζαλής Σάββας 460 
Τριανταφύλλου Βενετζιάνα 269 
Τρίγκος, βλ. Γαϊδουρονήσι Σαλαμίνας, Τρί- 

γκος
Τρικαμηνάς Θεόδωρος 294, 295 
Τρίκ(κ)ερι, Tricarenus 346, 348, 349, 370 
Τρικούπης Χαρ. 70
Τριοβάσαλος Μήλου 435,436,437,438,439, 

440
Τρίστομη 77 
Τροία 14
Τρούλος Σερίφου 373
Τρούπα, βλ. Μακρόνησος Σαλαμίνας / 

Τρούπικα, Τρούπα
Τρυπητή Μήλου 435, 436, 437, 438, 439, 440
Τρυγιυνήσιον, βλ. Τραγονήσι, Τρυγωνήσιον
Τσακαλή Νικολάου χήρα Ασημίνα 300
Τσακαλή Βασιλική 300
Τσακαλή Ελένη 300
Τσακαλής Παρασκευάς 300
Τσάμης (επών.) 51
Τσαμουριά 51
Τσάνας Αντώνιος 358
Τσάνας Ν. 358
Τσανταρλί 175
Τσαρνάς Ιιυάννης Σταυρ. 292 
Τσέπη, του (τπν. Κύθνου) 43 
Τσερμέγκας / Τζερμέγκας (επιόν.) 293 
Τσεσμελής, Τζεσιμελής (επών.) 282, 453 
Τσεσμές, £esme 76,175, 284 
Τσίκης Κωνσταντίνος 276 
Τσιλεπάκι Σερίφου 389 
Τσινές, £ine 76 
Τσιρίγο, βλ. Κύθηρα, Τσιρίγο 
Τσιριγοπης / Τσιριγοπάκης, βλ. Κυθηριο)- 

της, Συρίγος, Τσιριγοπης / Τσιριγωτά-
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κης
Τσουμάκης-Σουμάκης (επών.) 51

Ύ δρα 220, 342, 346, 347, 349, 350, 351, 353, 
355, 370, 378, 400,469 

Υδραίοι 29. 349, 350, 353, 375 
Υδραίος (επών.) 62, 377. Βλ. επίσης Νυ- 

δριιυτης 
Υψηλή 358' 372

Φαζιόλης Νε'στιυρ 218 
Φαμελίτης Φραγγής 187 
Φανάρι 288 
Φάρδη 277
Φαρμακούσαι, Μεγάλη/Μικρή Κυρά 343, 

344, 346, 370 
Φελουζάκης (επών.) 453 
Φελουζάκης Νικόλαος 463 
Φερά, στα (τπν. Σκύρου) 52 
Φερέκαμπος (τπν. Σκύρου) 52 
Φερεκύδης 14
Φερές, στις (τπν. Σκύρου) 52 
Φέριζα (τπν. Αττικής) 52 
Φηδέλης Ανδρέας 187 
Φιλαδελφειανός (επιυν.) 154, 327 
Φιλιππίδης Αδαμάντιος 276 
Φιλιππίδης Εμμανουήλ 276 
Φιλιππινέζοι 237 
Φιορεντίνος (επιυν.) 154 
Φλαμπουργιάρης (επών.) 453 
Φλαμπουργιάρης Δημήτριος 463 
Φλέβα, βλ. Φλέβες, Φλέβα 
Φλέβες, Φλέβα 356, 358, 372 
Φλιυρεντίνοι 193 
Φοίνικας 77, 208 
Φολεγανδριώτες °397
Φολέγανδρος 11, 13, 36, 62, 65, 66, 77, 92, 

94, 95,211,393, 395, 396, 397 
Φορτεζάκης (επιόν.) 453 
Φορτεζάκης Ιωάννης 464 
Φουντής (επών.) 51 
Φούρνοι, Κόρσειαι νήσοι 15, 278, 288 
Φραζέσκου (επών.) 457 
Φραζέσκου Νικόλαος 466 
Φρακάκης (επών.) 451 
Φρακάκης Αναγνώστης 462 
Φραντάτον Ικαρίας 288 
Φρήας Ζανής 183,184 
Φτελιά 145
Φυλακωπή Μήλου 430 
Φώκαια, Foga 76,78

Φωκάς Ζαννής 184 
Φωκιανός (επιυν.) 62, 154,282 
Φιυκυλίδης 15 
Φώτης (επιυν.) 452, 454 
Φιυτης Αντώνιος 463 
Φιυτινός (επιυν.) 451 
Φιυτινός Ιωάννης 459 
Φωτινός Κωνσταντίνος 461 
Φιυτινός Νικόλαος 461

Χάζος (επιυν.) 451 
Χάζος Παναγιιυτης 462 
Χαλεπιανός (επιυν.) 453 
Χαλεπιανός Κιυνσταντίνος 455, 464 
Χάλκη 15, 16, 455 
Χαλκήτες 31, 202 
Χαλκιόπουλος (επιυν.) 457, 458 
Χαλκιόπουλος Νικόλαος 466 
Χαλκίτης (επιυν.) 62, 455 
Χάνδακας, βλ. Ηράκλειο, Χάνδακας, Eca- 

leum / Candie
Χανιά, Cydonie / Canee 85, 308, 309, 311, 

322, 324
Χανιώτης (επιυν.) 61, 62, 63, 152, 153, 154, 

328, 390, 453 
Χανιότης Γειυργιος 464 
Χανιότης Ιωάννης 464 
Χανιότης Χαράλαμπος 455,464 
Χαντζής (επών.) 453 
Χαντζής Αναγνιύστης 463 
Χαρβούρη Ελένη Ιωάννου 184 
Χαρινός Εμμανουήλ 276 
Χαρτοφύλαξ (επών.) 451 
Χαρτοφύλαξ ιερομόναχος 459 
Χατζή Ανδρέου Μάνθος 370 
Χατζή ΓεoJργίoυ Αλέξανδρος 181 
Χατζή Γεωργίου Γ ειυργιος 181 
Χατζή Γεωργίου Ιωάννης 181, 189 
Χατζηγειυργίου Κωνσταντίνος 181 
Χατζή Γεωργίου Μαρία 181 
Χατζή Κωνσταντίνου Ευστράτιος 296 
Χατζή Μανουήλ Δημήτρης 188 
Χατζή Νικόλαος Ιιυ. Νίκου 178, 185 
Χαχίλη Μοσχού Ζαφείρη 421 
Χειμωνού (ανδρωνυμικό) 184 
Χελιώτης (επών.) 451 
Χελιιυτης Ανδρέας 461 
Χέλμης (επών.) 51 
Χίλδνερ Κ. 268 
Χιονάς Δημ. 294, 296
Χίος (νησί) 16, 29, 55, 57, 63,67, 78, 85,94,
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175, 176, 278, 279, 283, 285, 306, 335, 
394

Χίος (επών.), βλ. Χκύτης, Χίος 
Χίος Γεοίργιος 465 
Χίος Δημήτριος 466
Χιοπες 67,68,76,77,165,166,167,170,171,

176, 180, 217, 219, 225, 283, 297, 330 
Χιιυτης, Xioc (επα>ν.) 59, 61, 63, 154, 282,

328, 390, 457 
Χιοπη Αγγελική 300 
Χιοπης Δημήτριος Γ. 300 
Χλίτας'Νικόλαος 291 
Χριστοφοράτος (επιύν.) 457 
Χριστοφοράτος Παναγής 466 
Χριστοφΰλης (επιόν.) 452, 454 
Χριστοφΰλης Αντιυνιος 463 
Χριστός Ραχιύν Ικαρίας 289 
Χρόνης (επιόν.) 452, 454 
Χρόνης Αναστάσιος 463 
Χρυσόστομος Ικαρίας 287 
Χωματιανός (επών.) 327 
Χιόρα (γενικούς) 28 
Χοόρα Κιμιόλου 429, 438, 439, 444 
Χυόρα Κΰθνου, Μεσαριά 45, 47, 48, 54, 63 
Χοόρα Μυκόνου 144, 173, 469 
Χώρα Σερίφου 373, 379, 385, 386, 387, 388, 

389
Χιύρα Σίφνου 401 
Χοόρα Σφακίων 431 
Χωριά Ικαρίας 288
Χωριό Κΰθνου, βλ. Δρυοπίδα, Σΰλλακκα ή 

Σΰλλακκον, Χωριό Κΰθνου 
Χα>ριό Σίκινου 66 
Χωριοΰδια Ικαρίας 288

Ψαρά 33, 38,175, 220 
Ψαριανοί 67, 68, 165, 166, 170, 220 
Ψαριανός (εποόν.) 63
Ψυττάλεια, Λειψοκουτάλα 95, 342, 344-346, 

370

Ωλίαρος, βλ. Αντίπαρος, αρχ. Ωλίαρος 
Ωρολογάς Ιωάννης Νικολ. 276

Ahios Basilios, Lampe / Saint Basilio 322, 
324

Ajaccio 116
Amari, Panacre / Amari 322, 324 
Apocorona, Aptera / Apricorno 322, 324 
Aptera / Apricorno, βλ. Apocorona, Aptera 

/ Apricorno
Arcadie / Risocastro, βλ. Rizo-castron, 

Arcadie / Risocastro
Avlopotamos / Milopotamo, βλ. Milopo- 

tamon, Avlopotamos / Milopotamo 
Aydin, βλ. Αϊδίνι, Aydin 
Ayvahk, βλ. Αϊβαλί (Κυδωνίαι), Ayvalik

Balya, βλ. Μπάλυα, Balya 
Barbarossa 32, 156, 360, 376 
Bastia 135, 140
Bergama, βλ. Πέργαμο, Bergama 
Biga, βλ. Μπίγα, Biga 
Bourgogne 137 
Brindisi 209 
Bua (επιόν.) 46

Cachoria, βλ. Κα-Χωριά, Cachoria 
Caenon / Cenurio, βλ. Kenourion, Caenon / 

Cenurio 
Cap Corse 139
Cheronese / Pediada, βλ. Pediada, Che- 

ronese / Pediada
Cissamos, βλ. Kissamos, Cissamos 
Cnossos / Malviso, βλ. Malevizi - Cnossos / 

Malviso
Coetium / Citia, βλ. Σητεία, Coetium / Citia 
Corse, βλ. Κορσική, Corse 
Corses, βλ. Κορσικανοί, Corses 
Crete 321, 322, 323
Cydonie / Canee, βλ. Χανιά, Cydonie / 

Canee
£esme, βλ. Τσεσμές, £esme 
< îne, βλ. Τσινές, £ine

Durazzo 209

Ecaleum / Candie, βλ. Ηράκλειο, Χάνδα
κας, Ecaleum / Candie 

Edirne, βλ. Αδριανοΰπολη, Edirne 
Edremit, βλ. Ενχρεμίτ, Edremit 
Elissos / Selino, βλ. Selinon, Elissos / Selino 
Erdek, βλ. Ερντέκ (Αρτάκη), Erdek
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Faestos / Priatina, βλ. Pyriotissa, Faestos / 
Priatina

Foga, βλ. Φιόκαια, Foga 
Foenikia /Sfakia, βλ. Σφακιά, Foenikia / 

Sfakia
France, βλ. Γαλλία, France

Gika (επιόν.) 50 
Giudecha 193 
Gjin (εποίν.) 40 
Gjurko (επιόν.) 40 
Goga (εποίν.) 41
Gortyna / Monofazi, βλ. Monofatzi, Gortyna 

/ Monofazi 
Grabousa 322
Grecs 134, 135, 321, 322, 323, 324. Βλ. επί

σης Έλληνες 
Gurka (επιόν.) 40

Hassan-Pacha 322
Hierapytnos, Jerapytra / Gerapetra 321,324

Izmir, βλ. Σμύρνη, Izmir 
Izmit, βλ. Νικομήδεια, Izmit

Jerapytra / G erapetra, βλ. Hierapytnos, 
Jerapytra / Gerapetra 

Juifrie 193

Kara Burun 191 
Karadeniz 63
Kasaba, βλ. Κασαμπάς, Kasaba 
Kenourion, Caenon / Cenurio 322, 324 
Kissamos, Cissamos 322, 324

Lampe / Saint Basilio, βλ. Ahios Basilios, 
Lampe / Saint Basilio

Lassaeam / Lassiti, βλ. Λασίθι, Lassaeam / 
Lassiti

Lekuri (επιόν.) 50 
Lucca 121
Luquois, βλ. Λουκανοί, Luquois 

Mago (επών.) 50
Malevizi - Cnossos / Malviso 321, 324 
Manisa, βλ. Μαγνησία, Manisa 
Mara / Maras (επών.) 44 
Marbeuf, Charles Rene Cte. de 117, 120,

122,133,141 
Messara 322 
Milas, βλ. Μίλας, Milas 
Milopotamon, Avlopotamos / Milopotamo

322, 324
Mirambelo, Petra / Mirabello 321, 324 
Monofatzi, Gortyna / Monofazi 321, 324 
Mugla, βλ. Μουγλα, Mugla 
Musara, βλ. Μεσαρία, Musara Ικαρίας

Panacre / Amari, βλ. Amari, Panacre / 
Amari

Pandi (εποίν.) 48 
Panta (επο>ν.) 48 
Paomia 116
P6diada, Cheronese / Pediada 32L 324 
Peloponnese 321
Petra / Mirabello, βλ. Mirambelo, Petra / 

Mirabello
Phrango - castelon 322 
Porte 322
Provence, βλ. Προβηγκία, Provence 
Pyriotissa, Faestos / Priatina 322,324

Retymne / Retimo, βλ. Ρέθυμνο, Retymne / 
Retimo

RSvolution (1821) 322,323. Βλ. επίσης Επα
νάσταση (1821)

Rizo-castron, Arcadie / Risocastro 321, 324

San Zorzi, βλ. Αγιος Γεώργιος Ύ δρας / Σαν 
Τζιύρτζης, San Zorzi 

Selinon, Elissos / Selino 322, 324 
Soke, βλ. Σιόκια, Soke 
Spathar (επών.) 51 
Spina-longa 321 
Steli, βλ. Στελί, Steli

Temenos 321
Tricarenus, βλ. Τρίκ(κ)ερι, Tricarenus 
Turcs 321,322,323,324. Βλ. επίσης Τούρκοι

Urla, βλ. Βούρλα, Urla

Vlaho (επών.) 46 
Vlaz (επών.) 46

Zantiry, Gabriel-Marie Cte de 120,133



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Κέα (Τζια) [χ. ΓΥΣ]
2. Κύθνος [χ. ΓΎΣ]
3. Ό ρμ ος Ζωγκάκι Κύθνου (φοπ.)
4. Συνοικία Γαλατά Δρυοπίδας Κύθνου (φωτ.)
5. Ί ο ς  [χ. ΓΎΣ]
6. Άνω Μ εριά Φολεγάνδρου (φωτ.)
7. Κορσική (1520)
8. Μύκονος - γειτονικές νησίδες (1520)
9. Μύκονος [χ. ΓΥΣ]

10. Σύρος [χ. ΓΥΣ]
11. Χώρα - λιμάνι Σύρου (1520)
12. Ικαρία (1520)
13. Ικαρία [χ. ΥΎΠΝ]
14. Κρήτη [χ. ΕΣΥΕ]
15. Νάξος (1520)
16. Νάξος [χ. ΕΣΥΕ]
17. Χιόρα - λιμάνι Νάξου (φωτ.)
18. Ψυττάλεια - Αταλάντη Σαλαμίνας [χ. ΓΥΣ]
19. Ψυττάλεια (φοπ.)
20. Ύ δ ρ α  - μικρονήσια (19ος αι.)
21. Δοκός - γειτονικές νησίδες [χ. ΓΥΣ]
22. Δοκός - γειτονικές νησίδες [χ. ΥΥΠΝ]
23. Δοκός (φοπ.)
24. Λιμάνι Δοκού (φοπ.)
25. Ελαιοίνας Δοκού (φοπ.)
26. Άγιος Γεοΐργιος Ύ δ ρ α ς  [χ. ΓΥΣ]
27. Τρίκερι (φοπ.)
28. Αγκίστρι - γειτονικές νησίδες [χ. ΥΥΠΝ]
29. Αγκίστρι - γειτονικές νησίδες [χ. ΓΎΣ]
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30. Λιμενάρια Αγκιστριού (φωτ.)
31. Σκάλα Αγκιστριού (φωτ.)
32. Αγκίστρι - Μετώπη (φωτ.)
33. Διαπόρια νησιά - γειτονικές νησίδες {χ. ΓΥΣ]
34. Μονή (φωτ.)
35. Σέριφος (1520)
36. Σέριφος {χ. ΓΎΣ]
37. Λιμάνι - Χιόρα Σερίφου (φωτ.)
38. Μονή Ταξιαρχών Σερίφου (φωτ.)
39. Χώρα Φολεγάνδρου (φωτ.)
40. Μονή Χρυσοπηγής Σίκινου (φωτ.)
41. Χωριά Σίκινου (φωτ.)
42. Μήλος - Κίμωλος - Πολύαιγος - Αντίμηλος (1520)
43. Μήλος [χ. ΓΎΣ]
44. Κίμωλος - Πολύαιγος [χ- ΓΎΣ].



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 497

1. Κέα (Τζια) (ΓΥΣ, φ. Ν. Κέα, Κλίμαξ 1:50.000) [Αντί Εισαγωγής]
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2. Κ ύθνος (ΓΥΣ, φ. Ν. Κ ύθνος, Κλίμαξ 1:50.000) [Αντί Ειοαγιβγης]



σαγωγής]

2000) [Αντί Εισαγωγής]
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5. Ίος (ΓΥΣ, φ. Δ υτ. Η ρ ά κ λεια  και Ίος, Κλίμαξ 1:50.000) [Αντί Εισαγω
γή? ]

\

J
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7. Η Κορσική στον χάρτη του Pin Reis (1520) (Kitab-ι Bahriye, έκδ. Υπουρ
γείου Πολιτισμού Τουρκίας, τόμ. 3, Istanbul 1988, σ. 1.122) [Κείμενο I]

8. Η Μύκονος και οι γειτονικές νησίδες στον χάρτη του Pin Reis (1520) 
(Kitab-ι Bahriye, τόμ. 2, Istanbul 1988, σ. 590) [Κείμενο Π[
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10. Σύρος (ΓΎΣ, φ. Πίσω Μεριά και Ερμοϋπολις, Κλίμαξ 1:50.000) 
[Κείμενο ΙΠ]
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11. Η  Χώρα (Ά ν ω  Σ ύ ρ ο ς )  κα ι το λιμάνι Σύρου στον χάρτη του ΡΙγϊ Reis 
(1520) (K ita b -ι B ahriye, έκδ. Υ πουργείου Πολιτισμού Τουρκίας, τόμ. 2, 
Istanbul 1988, σ. 579) [Κ είμενο ΙΠ ]

12. Η Ικαρία στον χάρτη του Piri Reis (1520) (K itab-ι Bahriye, έκδ. Υπουρ
γείου Πολιτισμού Τουρκίας, τόμ. 1, Istanbul 1988, σ. 420) [Κείμενο IV]
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15. Η Νάξος στον χάρτη του Pin Reis (1520) (Kitab-ι Bahriye, έκδ. Υπουρ
γείου Πολιτισμού Τουρκίας, τόμ. 2, Istanbul 1988, σ. 562) [Κείμενο VI]



•1ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΙΚΟΝΑΝ

16. Νάξος (ΕΣΥΕ, Ν . Κ υ κ λ ά δ ω ν ,  Κλίμαξ 1:200.000) [Κ ε ίμ ε ν ο  V I]

r  Μ . '

to.

17. Χώρα και λιμάνι Νάξου* δεσπόζει το Κάστρο (φωτ. του συγγραφέα -
χειμιυνας 1999-2000) [Κείμενο VI]
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18. Ψ υττάλεια και Αταλάντη (ΓΥΣ, φ. Π έ ρ α μ α , Κλίμαξ 1:50.000) 
[Κε(μενο VII]



11ΛΤΛΤ i mvirt El ΛΠΙΜΩΝ EIKONUN

20. Αντιόνης Μηλιαράκης: η Ύ δρα  και τα μικρονησία της (19ος αι.) (Κων
σταντίνα Αδαμοπούλου-Παυλου, Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας, 
Ύ δρα 1997, σ. 19) [Κείμενο VII]



512 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ

ffi

*



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 513

22. Δοκός και μικρότερες γειτονικές νησίδες (ΥΥΠΝ, Α ρ γο λ ικ ό ς  κ ό λπ ο ς  -
Ε ρμιονίς θάλασσα, φ. 130, Κλίμαξ 1:75.000) [Κείμενο VII]



23. Δοκός (φκυτ. του συγγραφέα -φθινόπωρο 2001) [Κείμενο VII]

24. Λιμόν. Δοκού (φωτ. του συγγραφέα - φθινόπωρο 2001) [Κείμενο VII]
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25. Ελαιώνα; Δοκού (φοη. του συγγραφέα - φθινόπωρο 2001) 
[Κείμενο VII]

26. Άγιος Γεώργιος Ύ δρας (ΓΎΣ, φ.Λνατ. Ύδρα, Κλίμαξ 1:50.0001 
[Κείμενο ΥΠ] ’
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27. Τρίκερι  (φωτ. του συγγραφέα - φθινόπωρο 1999) [Κείμενο VII]

28. Αγκίστρι και άλλες μικρότερες νησίδες (ΥΥΠΝ, Σ αρω νικός Κόλπος,
φ. 413, Κλίμαξ 1:100.000) [Κείμενο VII]
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29. Αγκίστρι και μικρότερες νησίδες της περιοχής (ΓΎΣ, φ. Μ έθανα,
Κλίμαξ 1:50.000) [Κείμενο VO]



30. Αιμενάρια Αγκιστριού (φοπ. του συγγραφέα - φθινόπωρο 1999) 
[Κ είμενο VII]

31. Σκάλα Αγκιστριού* στο βάθος το Μετόχι (φωτ. του συγγραφέα - φθι
νόπωρο 1999) [Κ είμενο VII]

#



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 519

32. Αγκίστρι· εμπρός του διακρίνεται η Μετώπη (φωτ. του συγγραφέα - 
φθινόπωρο 1999) [Κείμενο VII]



Υ πουργείου Πολιτισμού Τ ουρκία;, τόμ. 4, Istanbul 1988, σ. 1.732)
[Κείμενο VIII] Λ c
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37. Λιμάνι και Χιόρα της Σερίφου (φωτ. του συγγραφε'α - Σεπτ. 2004) 
[Κείμενο VIII]

38. Μονή Ταξιαρχών Σερίφου (φωτ. του συγγραφέα - καλοκαίρι 2000) 
[Κείμενο VIII]





40. Μ ο ν ή  Χ ρ υ σ ο π η γ ή ς  ( Ζ ίο ο ό ό χ ο υ  Π η γ ή ς )  Σ ίκ ι ν ο υ  (φοπ .  του  σ υ γ γ ρ α φ έ α  - 
κ α λ ο κ α ί ρ ι  2000)  [Κείμενο VIII]

41. Α γ ρ ο τ ι κ έ ς  ε ρ γ α σ ί ε ς  στο  Χ ω ρ ι ό  Σ ίκ ι ν ο υ  (φω τ .  του  σ υ γ γ ρ α φ έ α  - κ α λ ο 

κ α ίρ ι  2000)  [Κείμενο VIII]
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42. Μήλος - Κίμωλος - Πολύαιγος - Αντίμηλος στον χάρτη του Piri Reis 
(1520) (K itab-ι Bahriye, έκδ. Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Πολιτισμού Τουρκίας, τόμ. 4, 
Istanbul 1988, σ. 1.732) [Κείμενο IX]
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