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ΧΑΡΗΣ MIX. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΛΙΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΑΖΛΙΟΥ

Οί έρευνες τών τελευταίων έτών τών Δωδεκανησίων ιστορικών καί
ιστοριοδιφών φέρνουν στο φως τής δημοσιότητας όλο καί περισσότερα
στοιχεία γιά τήν παρουσία τών Δωδεκανησίων στόν Μικρασιατικό χώρο.
Είναι πλέον γνωστό ότι όχι μόνο διεκινοΰντο άπό πόλη σέ πόλη (Σμύρνη,
’Έφεσο, Φώκαια κ.ά.) κατά τακτά χρονικά διαστήματα, άλλα οί κάτοικοι
όρισμένων νησιών, όπως οί Καλύμνιοι οί Καστελλοριζιοΐ12 καί οί Συμιακοί3, είχαν δημιουργήσει παροικίες καί ζωτικούς χώρους πού τούς θε
ωρούσαν αναπόσπαστο τμήμα τού νησιού τους. Ή Άντίφελος, τό Καλα
μάκι, ή Μάκρη κ.ά. είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Ή τουρκική κατοχή, πού ένοποίησε τόν Αίγαιακό χώρο μέ τά Μικρα
σιατικά παράλια, δημιούργησε τις προϋποθέσεις, πού προϋπήρξαν καί
στήν άρχαιότητα, ώστε τό έλληνικό νησιωτικό στοιχείο νά κινείται καί
νά δημιουργεί τώρα έλεύθερα, όπως καί τότε.
Τά διασωθέντα άρχεΐα στό χώρο τής Δωδεκανήσου (μονής άγιου Τωάννου Πάτμου, Ρόδου καί τών άλλων νησιών) άποδεικνύουν χωρίς άμφισβητήσεις ότι οί Δωδεκανήσιοι, μετά τήν κατάληψη τών νησιών τους άπό
τούς Τούρκους (1522), εμφανίζονται δυναμικά στόν Μικρασιατικό χώρο.
Οί λόγοι ήταν πάντοτε οί ίδιοι: Ή μικρή άπόσταση τών νησιών .άπό τή
μεγάλη στεριά, πού διευκόλυνε έξαιρετικά τή διακίνηση τών νησιωτών,
τό εμπόριο, ή έξεύρεση περιστασιακής εργασίας, ή εποχιακή άπασχό1. Βλ.: Καλυμνιακά Χρονικά, 3 (1982), σ. 52, όπου τίθεται θέμα διεκδίκησης αποζημίωσης
γιά τίς περιουσίες πού είχαν στή Μ. Άσία.
2. Ί. Μ. Χατζηφώτης, Ο λαϊκός πολιτισμός τον Καστελλόριζου, ’Αθήνα 1982, 119, καί Ν.Β.
Τωμαδάκης, «Ό άποικισμός Καρπαθίων εις Μικρασίαν καί τό Άϊδίνι», Καρπαθιακαί Μελέ
τα:, 1 (1979), σ. 27-29.
3. 'Ολόκληρη ή περιοχή απέναντι άπό τή Σύμη (Καστρί, Στάδιά, Καράμακα) άποτελοΰσε
τή Συμαϊκή Περαία. ’Ακόμα καί οί κάτοικοι τού χωριού Σιάννα τής Ρόδου είχαν παροικίες
στό Βανδήρι, Άϊδίνι καί Πεντζίκι. Βλ.: Εΰθ. Διακογεωργίου, 'Ημερολόγιο Σιαννιτών Ρόδου,
1985 (έκδοση του συλλόγου τους).
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ληση εργατικών χεριών, πού πλεόναζαν κυρίως στα μικρά καί άγονα νη
σιά, ή έλξη πού ασκούσαν τά μεγάλα κοσμοπολίτικα κέντρα, ή διοχέ
τευση τών προϊόντων τής ’Ανατολής στά μεγάλα λιμάνια τής Μ. ’Ασίας,
οί συγγενικοί καί ψυχολογικοί δεσμοί τών νησιωτών μέ τήν βασιλεύουσα.
Δέν είναι καθόλου τυχαίο τό γεγονός ότι, πέρα άπό κλιματολογικούς λό
γους, στο σύνολό τους τά χωριά τών νησιών τού ’Ανατολικού - ΝΑ. Αι
γαίου άντικρύζουν τίς πόλεις τής Μ. ’Ασίας4. 5
Κάτω άπό τόν Ιδιο ιστορικό ιστό, οί κάτοικοι τής Τήλου έμφανίζονται
νά δροΰν στή Μ. ’Ασία, είτε άναζητώντας καλύτερη τύχη είτε εποχιακά,
σύμφωνα μέ τούς λόγους πού προαναφέρθηκαν. Ή προφορική παράδοση 3
έντοπίζει τό χώρο δράσης τους στό Κερκεζέ, Άζιζιέ, Θείρα, Δένεζλι, Κουσάντασι, Ναζλί, Στάδιά καί Πετρούμι6.
Οί μαρτυρίες αύτές επιβεβαιώνονται καί άπό τούς κώδικες ή τά έγ
γραφα τά όποια κατόρθωσα νά συγκεντρώσω καί νά μελετήσω στό παρελ
θόν, παρ’ όλο πού οί παρεχόμενες ειδήσεις είναι φειδωλές7.
Γιά νά γίνει άντιληπτή ή αίτια τής μετακίνησης καί τής παρουσίας τών
Τηλίων στή Μ. ’Ασία, πρέπει άρχικά νά δοθεί μιά είκόνα τής Τήλου καί
τών κοινωνικοοικονομικών δομών τής κοινωνίας της. Δέν θά έπιμείνω σε
λεπτομέρειες, οί όποιες είναι ήδη γνωστές άπό άλλες δημοσιεύσεις8. Θε
ωρώ όμως άπαραίτητο νά πώ, ότι ό πληθυσμός τού νησιού δέν ύπερέβαινε
τούς 1100 γιά τήν περίοδο πού προτίθεμαι νά άσχοληθώ εδώ (18901922)9. Τό άνθρώπινο δυναμικό ήταν εγκατεστημένο σέ δύο χωριά, τό
Μεγάλο καί τό Μικρό Χωριό10, κτισμένα στις κορυφές σχεδόν δύο ορει
νών όγκων, καί άπολάμβαναν τούς λιγοστούς καρπούς τής άγονης γής
τους (5000-7000 στρέμματα στό σύνολο τών 64.000 τ.μ. τής έπιφάνειας
τού νησιού)! Ή άνιση κατανομή τής εύφορης γής σέ σχέση μέ τά δύο
χωριά (5000 στρέμματα γιά τό Μεγάλο Χωριό, έκταση πού καλύπτει ό
4. Ελένη Άρβελέρ-Γλύκατζη, Ή 'Ελλάδα καί ό Μικρασιατικός 'Ελληνισμός - όμιλία της
στό Εθνικό Ίδρυμα ’Ερευνών γιά τά εκατό χρόνια τής ΧΑΕ (6.10.1984).
5. Διήγηση του Νικ. Μορφωποϋ γιά τόν διακο-Μιχάλη Μορφωπό. Βλ. τις σημ. 6, 15.
6. Χάρης Κουτελάκης, «’Αναδρομή στή σωματειακή δράση τών Τηλίων», Δωδεκανησιακά
Χρονικά, Ζ' (1979), σ. 14-16 (άνάτυπο).
7. Του ίδιου, Αγιος Παντελεήμονας Τήλου, ’Αθήνα 1985 (β' έκδοση), σ. 49, 66. ’Επίσης,
Παναγ. Σακελλαρίδη, Οί Γυπαετοί καί άλλα διηγήματα, ’Αθήνα 1985, σ. 109- 122, 185.
8. Χάρης Κουτελάκης, «Ένας Ιδιότυπος τρόπος συναλλαγής στήν Τήλο τόν 19ο αιώνα»,
Δωδεκανησιακά Χρονικά, 10 (1984), σ. 325 -337, καί στά ιταλικά, στό Actes du IIe colloque
International d’Histoire, Athènes 1985, σ. 335-345.
9. Στον ίδιο, σ.π.
10. Του ίδιου, Συμβολή στό τοπωνυμικό τής Τήλου, ’Αθήνα 1982, σ. 66, 152.
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Κάμπος, καί 2000 για τό Μικρό Χωριό, έκταση πού καλύπτουν τα παρα
θαλάσσια τμήματα τών Λειβαδιών καί των Λεθρών 1 '), υπήρξε, γιά λόγους
πού άκόμα εξετάζονται, καθοριστική τής μετακίνησης ίδίως των κατοί
κων τού Μικρού Χωριού. Οί κάτοικοί του, κυρίως οί άνδρες12, οί όποιοι
άσκοΰσαν τά επαγγέλματα τού ξυλουργού, σιδερά καί κτίστη, μετά τίς
αγροτικές εργασίες στό νησί, πού διαρκοΰσαν από τού άγιου Δημητρίου
μέχρι τού άγιου Γεωργίου, έπαιρναν τά έργαλεΐα τους, καί μέ βάρκες ή μέ
κάποιο καΐκι εύκαιρίας πήγαιναν απέναντι, στή Στάδιά, κι άπό κεΐ στίς
πόλεις καί στά χωριά τής Μ. ’ΑσίαςJ3. Βεβαίως ή μετακίνηση αύτή δέν
σημαίνει ότι γινόταν μαζικά καί διά μιας, άλλά πάντως λείπουν καί οί
γραπτές μαρτυρίες γιά ένδεχόμενη ύπαρξη Ισναφιών, πράγμα πού θά δι
καιολογούσε κάτι τέτοιο14.
Έν πάση περιπτώσει, παρ’ όλο πού οί συγκεκριμένες ειδήσεις γιά πα
ρουσία Τηλίων στή Μ. Άσία είναι άρκετά πρόσφατες (τέλη 19ου αι
ώνα)11
13, 14
12
πρέπει
15 νά υποθέσουμε, όχι μόνο από τούς λόγους πού μέ γενικό
τητα προαναφέρθηκαν, άλλά κυρίως καί άπό τήν «’Ανατολίτικη» αρχιτε
κτονική τού χωριού, ότι ή έτήσια μετακίνηση τών Μικροχωριτών ήταν
καθιερωμένη άπό πολύ παλιά, ίσως άπό τίς άρχές τού 16ου αιώνα13“

11. Στόν Ιδιο, ο.π., σ. 146-148.
12. Γιά τίς γυναίκες υπάρχουν ειδήσεις ότι ξενιτεύονταν, κυρίως οί ορφανές καί οί άνύπανδρες, στή Σύμη καί τή Ρόδο, όπου εργάζονταν στά κτήματα ή σέ πλουσιόσπιτα. Βλ.:
Άμάντα Φωσκόλου - Χάρης Κουτελάκης, «Μία έπίσκεψη στό νησί Τήλος, παρουσίαση του
όδοιπορικοΰ του Γερμανού καθηγητή Fr. von Vincenz», Δωδεκανησιακά Χρονικά, Θ' (1983),
σ. 84.
13. Χάρης Κουτελάκης, «’Αναδρομή στή σωματειακή δράση τών Τηλίων», Δωδεκανησιακά
Χρονικά, Ζ' (1979), σ. 14. Πράγματι στό φάκελλο Ναζλίου, πού περιέχει συλλογή προφορι
κού υλικού (Βλ. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ’Αρχείο Υλικού Προφορικής Παράδο
σης, Καρία, φάκ. Ναζλί), έπιβεβαιώνεται άπό τούς έπιβιώσαντες πληροφορητές ότι: ... τά
σπίτια ήταν μικρά. Είχε καί μέ τρία καί μέ δύο δωμάτια καί κουζίνα. Ήταν χτισμένα μέ πήχες καί
λάσπη. Τά έλεγαν τσατμάδες. Τά σπίτια αυτά τά έχτιζαν χτίστες Αωδεκανήσιοι ή καί Άνδριώτες....
14. Στον ίδιο, ο.π., σημείωση 19α, καί Νικόλ. Τωμαδάκης, «Ό άποικισμός Καρπαθίων εις
Μικρασίαν», Καρπαθιακαί Μελέται, 1 (1979), σ. 27 - 29.
15. Χάρης Κουτελάκης, «’Αναδρομή στή σωματειακή δράση τών Τηλίων», Δωδεκανησιακά
Χρονικά, Ζ" (1979), σ. 15. Τού ίδιου, «Ένας ιδιότυπος τρόπος συναλλαγής στήν Τήλο τόν
19ο αιώνα», Δωδεκανησιακά Χρονικά, 10 (1984), σ. 327. ’Επίσης στό Actes du IIe colloque
International d'Histoire (Athènes 18-25 Sept. 1983), vol. I, Athènes 1985, σ. 335 κ.έ. (έκ
δοση τού Κ.Ν.Ε. τού Έθν. Ίδρ. ’Ερευνών).
15α. Χάρης Κουτελάκης, «Άλαγιώτες-Κουντουριώτες, άμοιβαϊοι υποτιμητικοί χαρακτη
ρισμοί τών κατοίκων τής Τήλου», περιοδικό 'Ονόματα, 13 (1988).
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Έχοντας σαν στήριγμα δυο-τρεις συμπατριώτες πρωτοπόρους, συγγε
νείς τους ή φίλους16, οί υπόλοιποι κατάφεραν με τήν άλληλοβοήθεια νά
δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις γιά τήν άπορρόφηση όλο
καί περισσότερων έργατικών χεριών. Στον 19ο αιώνα ή παρουσία τών
Τηλίων στή Μ. Άσία είναι βεβαιωμένη από γραπτές πηγές στις πόλεις
καί στά χωριά πού σημείωσα στήν άρχή τής έργασίας μου, ιδιαίτερα δέ
από τό 1890 στό Ναζλί17. Φαίνεται ότι αρκετοί άπό αυτούς ήταν έγκατεστημένοι στή συνοικία πού ονομαζόταν Έλληνας, όπου υπήρχε καί μιά
εκκλησία άφιερωμένη στον άγιο Νικόλαο18. Ή παρουσία τους (άγνωστο
άν οί άναφερόμενοι στό Κατάστιχο19 τής Άδελφότητάς τους άντιπροσω-

16. Στόν Ιδιο, «’Αναδρομή...», ό.π., σ, 15.
17. Τό Ναζλί ήταν έδρα Καϊμακάμη καί υπαγόταν στή Μουτασεριφία του Άϊδινίου καί
στον Βαλή τής Σμύρνης. ’Εκκλησιαστικά ύπαγόταν στον Ηλιουπόλεως καί Θείρων, πού
είχε έδρα τό Άϊδίνι. Ό μητροπολίτης τό έπισκεπτόταν 10 φορές τόν χρόνο. Χωριζόταν στό
Πάνω καί στό Κάτω Ναζλί. Στό Πάνω κατοικούσαν οί Τούρκοι. Ό πληθυσμός του στις
άρχές τού αιώνα ήταν 8000 χριστιανοί Έλληνες προερχόμενοι άπό τή Σπάρτα Πισιδίας, τή
Μάκρη, Κύπρο, Κρήτη, Μακεδονία, Δωδεκάνησα, Ήπειρο καί "Ανδρο. 'Υπήρχαν ακόμη
καί λίγοι Άρμένηδες καί Εβραίοι. Οί υπόλοιποι ήταν Τούρκοι (10-12 χιλιάδες). 'Ολόκλη
ρος ό χριστιανικός πληθυσμός του αιχμαλωτίστηκε τό 1919-1925 καί οδηγήθηκε στήν Καισάρεια. Οί Τούρκοι άποκαλούσαν τό Ναζλί Γκιαούρ Ίσμίρ, Ισως έξ αιτίας τού έθνισμού τών
κατοίκων. ’Ανάμεσα στά δύο Ναζλί, πού απείχαν μισή ώρα, διερχόταν ό σιδηρόδρομος, ενώ
ή σύνδεση τών δύο μαχαλάδων γινόταν μ’ ένα καλντερίμι, δεξιά κι άριστερά τού όποιου
ύπήρχαν λαχανόκηποι καί τούρκικα νεκροταφεία. 'Ο ελληνικός μαχαλάς άρχιζε άπό τόν
σταθμό τού τρένου, διακοπτόταν άπό τήν άγορά καί συνέχιζε. ’Ακολουθούσε ό έβραϊκός καί
αυτόν ό αρμένικος. Κεντρικός δρόμος ήταν εκείνος τής έκκλησίας καί τού σταθμού, όπου
ύπήρχαν καί καφενεία. Ήταν κατασκευασμένος μέ φυτευτές πέτρες καί μ’ ένα αύλάκι στή
μέση γιά τήν άποχέτευση τών νερών. [Βλ.: Κ.Μ.Σ., ’Αρχείο 'Υλικού Προφορικής Παράδο
σης, Καρία, Φάκ. Ναζλί (Κρ. 20). Πλη ροφορητές Παντελής Βάβουλας, Μαρία Ευαγγέλου,
Εύθ. Μιχαηλίδης], ’Επίσης έδώ τή φωτογραφία άπό τό Μεγάλο Χωριό (σελ. 276). Βλ. καί
Gaston Deschamps, Sur les Routes d’Asie, Paris, σ. 248-250.
18. Χάρης Κουτελάκης, «’Αναδρομή στή σωματειακή δράση τών Τηλίων», Αωδεκανησιακά
Χρονικά, Ζ' (1979), άνάτυπο, σ. 16. Πράγματι, άπό τούς έπιζήσαντες κατοίκους πού στά 1930
έδωσαν σχετικές πληροφορίες, στό Ναζλί καί στό μαχαλά τών Ελλήνων ύπήρχε μιά με
γάλη έκκλησία στά 1919 μέ δύο παπάδες, μέ ξύλινο ύψηλό καμπαναριό, άφιερωμένη στόν
"Αγιο Νικόλαο. Σχετικά άναφέρθηκε ότι: «... Ή έκκλησία βρισκόταν άνάμεσα στούς δύο
μαχαλάδες. Εικόνες είχε βυζαντινού τύπου. Έρχονταν καλόγεροι άπό τό Άγιο ’Όρος καί
ζωγράφιζαν. Στήν αύλή ήταν σχολείο γιά άγόρια. Ήταν καί τό νεκροταφείο. 'Ύστερα τό
μετέφεραν κοντά στό τουρκοχώρι Γεργενί. Λεγόταν Άγιος Κωνσταντίνος». Βλ.: Κ.Μ.Σ.,
Αρχείο 'Υλικού Προφορικής Παράδοσης, Καρία, Φάκ. Ναζλί (Κρ. 20).
19. Τό «Κατάστιχο» τής Άδελφότητάς τους γιά τό έτος 1893 άναφέρει 38 Τήλιους στις 24
’Οκτωβρίου. Τό «Κατάστιχο» τής Αδελφότητας τών Τηλίων στό Ναζλί έχει διαστάσεις
18 X 28 cm., φύλλα καντρίγιέ 51, άριθμημένα άπό τόν γράφοντα (έχουν άποκοπεί βίαια 11
φύλλα μεταξύ τού 14ου καί τού 15ου, τά όποια δέν συμπεριλήφθηκαν στή συνολική άρίθμη-
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πεύουν οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα), θετική καί σημαντική οπωσδή
ποτε, συνέβαλε στή σύμπηξη κάποιας άγαθοεργοΰ ’Αδελφότητας20, ή
όποια οργανώθηκε ουσιαστικά τό 1893.
Σκοπός τής ’Αδελφότητας ήταν, καθώς φαίνεται άπό τό διασωθέν
«Κατάστιχο», ή οικονομική ένίσχυση τών Τηλίων πού έφθαναν στο Ναζλί, έως ότου βρουν εργασία, καί ή χορήγηση χαμηλότοκων δανείων προς
τις εκκλησίες, τις κοινότητες καί τό μοναστήρι του νησιού τους21.
Ό εντοπισμός καί ή ανεύρεση τού «Κατάστιχου» τής ’Αδελφότητας
τών Τηλίων στο Ναζλί μπορεί νά θεωρηθεί μεγάλη τύχη γιά τήν ίστορία
τής Τήλου καί τών κατοίκων τής διασποράς, γιατί άποτελεΐ πολύτιμη
πηγή πληροφοριών. Άπό τις καταγραφές του, προτίθεμαι νά παρουσιάσω
τίς άξιολογότερες, κατά χρονολογική σειρά.
Στο φ. 2, μέ χρονολογία «Ναζλίον τή 24η δτωβρίου 1893», δίδεται ή
ταυτότητα τής ’Αδελφότητας μέ τήν άκόλουθη χαρακτηριστική διατύπω
ση:
Κατάστηχον πρύς ένθύμησιν τών ένταύθα ευρισκομένων τής Νήσου Τήλου
προσφέρουν διά συνδρομής έκάστου, ποσού τι όπως χρειασθή εις ’Ιερούς σκο
πούς τής Πατρίδος μας εις οΐας ώρίσουν οί φέροντες τά ονόματα ώς εξής.
’Ακολουθεί πίνακας 38 όνομάτων μέ τά άντίστοιχα ποσά σέ γρόσια καί
είναι άξιοσημείωτο ότι ελάχιστοι άπό αυτούς συνεισέφεραν ποσό χαμη
λότερο τών 50 γροσίων.

ση), στάχωμα χάρτινο χονδρό μέ πάνινη ράχη καί ή κατάστασή του είναι καλή. Οί κατα
γραφές δέν άκολουθοΰν συνεχή χρονική σειρά. Ή υψηλότερη χρονολογία είναι τό 1893 καί
ή χαμηλότερη τό 1921 (φ. 39).
20. Ή παρουσία της εντοπίστηκε γιά πρώτη φορά άπό τόν γράφοντα (βλ. 'Ιστορικό ’Αρ
χείο νήσου Τήλου, ’Αθήνα 1979, έγγραφο 147), καί πρίν έντοπιστεί τό «Κατάστιχο» έγινε
κάποια εκτενέστερη αναφορά μέ βάση σκόρπιες γραπτές ειδήσεις. Βλ.: Χάρης Κουτελάκης,
«’Αναδρομή στή σωματειακή δράση τών Τηλίων», Αωδεκανησιακά Χρονικά, Ζ' (1979), σ. 16,
37. Άπό τά ονόματα πού ήδη καταχωρίζονται τό 1893 στό Κατάστιχο, φαίνεται ότι ή
’Αδελφότητα ώς ιδέα καί πράξη άνδρώθηκε στα χέρια τών Μεγαλοχωριτών. Αυτό δέν άποκλείει άσφαλώς τή μετακίνηση καί τή δράση Μικροχωριτών, άν όχι στό Ναζλί, τουλάχιστον
στά άλλα μέρη τής Μ. ’Ασίας πού σημειώσαμε. Οί προφορικές παραδόσεις, τά ήθη καί
έθιμα, ή αρχιτεκτονική τού χωριού είναι άψευδεΐς μάρτυρες τής έπίδρασης πού άσκούσε ή
λεγάμενη «’Ανατολή».
21. Χάρης Κουτελάκης, Αγιος Παντελεήμονας Τήλου, ’Αθήνα 1985, σ. 48 (β' έκδοση).
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'Ο πίνακας τών πρώτων μελών εχει ώς εξής:
/.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Γρηγόριος Ίεροδιάκονος
’Ιωάννης Μιχαλάντος
Παντελής Α. Καμμά
Παντελής Γιανακής
’Αντώνιος Τσουκαλάς
Νικόλαος Μιχαλούδης
’Ιωάννης Μανώλης
Έμαννουήλ Δ. Νυκίτας
’Ιωάννης X" Νισυρίου
Νικόλαος Δ. Σταμάτη
Σταμάτιος Α. Σπανός
Σταμάτιος Ν. Χρηστοφορίδης
Ήλίας Π. Καμμάς
Γεώργιος X" Γεωργίου
Παντελής Τσουκαλάς
Παντελής Σκεοφίλαξ
’Εμμανουήλ Α. Μανόλακας
Παντελής Παπά Γεωργίου
Νικόλαος Ί. Μανηκατίδης
’Αντώνιος Βεργής
Μιχαήλ Γιαννακής
Νικόλαος Βεργής
Νικόλαος Συριανός
Δημήτριος Μ. Καμπούρης
Πολιχρόνιος Γεωργίου
Νικόλαος Γεωργ. Άτσιγκάνου
Νικόλαος Δ. Γεωργίου
Σταμάτιος Φραγκονίκολας
Νικόλαος Μανόλακας
Ά ναστάσιος X" Γεωργίου
Νικόλαος Ίωάννου Οικονόμου
Παντελής Παπά Μεθοδίου
’Ιωάννης Μανικάτος
Μιχαήλ Ή. X" Γεωργίου
Γεώργιος Σακελλαρίδης
Μιχαήλ Ν. Μακρής
Παναγιώτης Γεωργιάδης
’Ιωάννης Χαλκίτης

ΥΡ·
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
σύνολο
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γρ.

120
105
120
105
100
100
120
150
100
100
100
202,20
100
120
67,20
60
22,20
45
60
67,20
80
60
60
45
30
22,20
45
45
45
22,20
22,20
30
12
45
45
90
30
45
2.739,20
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Στο φ. 3 καταχωρίζονται, στίς 20 Νοεμβρίου 1894, τριανταπέντε όνόματα, μεταξύ των οποίων νέα μέλη ό Παντελής X. Μαγγαφά, Μιχάλης Ψιχογιός, ’Αντώνιος Ν. Καπνουδάκης, Νικόλαος Συργιανοϋ, Νικόλαος Στιακός καί
Γεώργιος Γεωργιάδης. 'Ωστόσο τό ποσό πού συγκεντρώθηκε άνέρχεται
μόνο σέ 834,20 γρ.
Στό φ. 4, μέ ήμερομηνία «9βρίου 2 Ναζλή», καταχωρίζονται 34 μέλη,
άπό τα όποια δεκατέσσερα άναφέρονται γιά πρώτη φορά. Είναι δέ τά
έξής:
“Ιωάννης Γ. Οικονόμου, Νικόλαος I. Μανικατίδης, ’Αντώνιος Γ. Οικονόμου,
Παντελής Ν. Λογοθέτου, ’Αντώνιος Γεωργαράς, Γεώργιος Ζαφείρης, Παντε
λής Ν. Τσουκαλάς, Μιχαήλ Νοταρίου, Νικόλαος Δ.Γ. Οικονόμου, Μιχαήλ Α.
X" Γεωργίου, Παντελής Τσεσεμελής, Μιχ. Μανικάτος, Παντελής Φουντοΰκος
καί Νικ. Μ. Γιαννακής.
Είναι χαρακτηριστικό, σέ σχέση μέ τήν καταχώριση τών ποσών του
1893, ότι τώρα κανένα μέλος δέν έχει συνεισφέρει περισσότερα άπό 22
γρ., ότι τό συνολικό ποσό μόλις πού εφθασε τά 627,10 γρ. καί ότι, παρά
τόν μεγάλο αριθμό τών νέων προσώπων, τό σύνολο τών καταχωρισμένων
ονομάτων διαρκώς ελαττώνεται.
Γιά τό έπόμενο έτος, «1896 9βρίου 8» (φ. 5), τό σύνολο τών μελών πού
κατέβαλαν τή συνδρομή τους άνέρχεται σέ 37, τό ποσό πού συγκεντρώ
θηκε ήταν 778,20 γρ. καί, σέ σχέση μέ τά προηγούμενα έτη, τώρα έμφανίζονται τρία νέα μέλη: Νικόλαος 7. Καμπούρης, Κων/νος Π. Σταματέλλος,
Παναγιώτης Κατσίλλης.
Στήν καταγραφή τού 1897, «Ίαννουαρίου 20», ό άριθμός τών μελών πού
κατέβαλαν τή συνδρομή τους μειώθηκε στά 29, τό συνολικό ποσό άνήλθε
στά 616,20 γρ. καί τά νεοαναφερόμενα όνόματα είναι τών: ’Αντώνιου X"
Μιχάλη, Παντ. Καραγιόργη καί Νικόλ. Τσαντιρμά (φ. 7).
Τό 1898 ό «κατάλογος συνδρομής» περιλαμβάνει 39 μέλη μέ συνολικό
ποσό 845,20 γρ. καί μέ ένα μόνο νέο μέλος, τόν Μιχάλη Ν. Μάκρη (φ.
6ν -7).
Τό έπόμενο έτος ό άριθμός τών συνδρομητών άνέρχεται σέ 43 (φ.7ν). τά
καταβληθέντα ποσά κυμαίνονται άπό 12 γρ. μέχρι καί 115, τό συνολικό
ποσό πού συγκεντρώθηκε ήταν 1.222 γρ. καί τά νέα πρόσωπα, σέ σχέση
μέ τά προηγούμενα έτη, περισσότερα άπό πέντε, ήτοι: άδελφοί Άρβανιτόπουλοι, άδελφοί Καρταπάνη, ’Ιωάννης Καρταπάνης, Γεώργιος Μαστρομιχάλης
καί Φίλιππος παπα-Ίωάννου.
Στίς 12 Νοεμβρίου τού 1900 (φ. 8) ό άριθμός τών συνδρομητών έφθασε
τούς 31, τό ποσό βάσης ήταν 23 γρ. καί τό σύνολο άνήλθε στά 782 γρ.
Νέο μέλος ήταν ό Φίλιππος Ίωάννου (Νισύριος).
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Ό Κωσταντής καί ή Μαρία Σταματέλλου.
(Φωτογραφικό ’Αρχείο Χ.Μ. Κουτελάκη).

Κατασκευή του

Μεγάλου Χοχλακαριοΰ από τό γραφείο «ΠρόνοιαΈργασία».
(Φωτογραφικό ’Αρχείο Χ.Μ. Κουτελάκη).
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Γιά τό έτος 1901 ό κατάλογος αναφέρει 27 μέλη, από τα όποια πρωτοεμφανιζόμενος είναι ό Νικόλαος Μ. Κωνσταντάκης, ένώ τό συνολικό ποσό
άνήλθε σέ 657 γρ. (φ. 8ν).
Τό 1902 μειώνεται άπότομα ό άριθμός τών συνδρομητών (12 μέλη) καί
φυσικά τό σύνολο τών καταβολών (334 γρ.), φ. 9.
"Ας σημειωθεί εδώ, ότι ό ταμίας στο πάνω τμήμα τής σελίδας καταγρά
φει ώς κεφάλαιο τής ’Αδελφότητας Ναζλίου γιά τίς 30 9βρίου 1897, γρ.
5.834,20. Ό ίδιος (Ήλίας Π. X" Καμμά) άναφέρει στό φ. 51 ότι τό πιό
πάνω ποσό παρέλαβε άπό τόν προηγούμενο ταμία, τόν ’Αντώνιο Βεργή.
’Από τό 1902 κ.έ. καμμία καταχώριση συνδρομών δέν άναφέρεται. Πι
θανότατα αυτό συμβαίνει (σύμφωνα μέ όσα καταγράφονται στά ύπόλοιπα
φύλλα τού Κατάστιχου) γιατί ή ’Αδελφότητα τών Τηλίων Ναζλίου άπέκτησε αντιπροσώπους στό νησί (Τήλος) στούς όποιους παραδόθηκε καί
τό Κατάστιχο. ’Ίσως όμως νά ύπήρξε κι άλλος λόγος, πού άγνοώ. Πάντως
άπό τό 1904 αντιπρόσωποι τής ’Αδελφότητας δανείζουν χρήματα στή Δη
μογεροντία τού Μεγάλου Χωριού Τήλου (φ. 44ν καί φ. 46ν -47). Άς ση
μειωθεί ότι γιά τά έτη 1904 έως 1906 αντιπρόσωποι στό νησί ήταν οί Α.
Βεργης, Π. Συριανός καί Μιχ. Χριστόφορου.
Στις διάσπαρτες σημειώσεις τού Κατάστιχου τής ’Αδελφότητας κατορ
θώσαμε νά βρούμε τά ονόματα ορισμένων άπό τούς διατελέσαντες ταμίες.
Στό φ. 51 άναφέρεται ότι τό 1895 ό ’Αντώνιος Βεργης αντικατέστησε τόν
1Αντώνιο Τσουκαλά. Στό ίδιο φύλλο καταχωρίζεται τό όνομα τού Ήλία Π.
X" Καμμά, γιά τόν όποιο έγινε λόγος λίγο πρίν. Στό φ. 50ν γιά τό έτος
1902 ό ταμίας ’Ιωάννης Π. Καμμά άντικατέστησε, όπως άναφέρεται, τόν
Παναγιώτη Γεωργιάδη.
Οί σημειώσεις τού φ. 49ν, όπου άναφέρεται ώς ταμίας ό Νικόλαος 7.
Μανικατίδης (άντικαταστάτης τού ’Ιωάννη Π. Καμμά), καλύπτουν τό χρο
νικό χάσμα πού μεσολαβεί μεταξύ τής καταγραφής τών συνδρομητών τού
1902 καί τής εμφάνισης άντιπροσώπων τής ’Αδελφότητας στήν Τήλο τό
1904. Βέβαια δέν καταχωρίζονται πλέον συνδρομητές καί συνδρομές στό
έτος 1903, άλλα ή καταγραφή τού ταμία, ότι: αυθημερόν εστάλησαν εις μεν
την Δημογεροντίαν λίραι Τουρκίας είκοσι πέντε = άρ. 25, εις δε την ιερόν Μο
νήν Αγίου Παντελεήμονος τέσσερις χιλιάδες γρ = άριθμ. 4000, άποδεικνύει
ότι ή ’Αδελφότητα Τηλίων τού Ναζλίου εξακολουθεί νά ύφίσταται εκεί.
Τό έτος αυτό (1903) τό συνολικό ποσό σέ ρευστό άνερχόταν σέ 6.937
γρ. καί σέ άποδείξεις σέ 8.649, δηλαδή τό κεφάλαιο τής ’Αδελφότητας
άνερχόταν σέ 15.586 γρ. (φ. 49ν).
Φαίνεται ότι μετά τό 1902, όταν έγινε ή τελευταία άναλυτική κατα
γραφή τών μελών καί τών συνδρομών τους (φ. 9), οί ιθύνοντες τήν ’Αδελ
φότητα άποφάσισαν νά καταστρώσει ό ταμίας τά χρέη τών διαφόρων
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Ό Νικόλας Χριστοφόρου, παππούς τού Νίκου Καμπούρη.
(Φωτογραφικό ’Αρχείο Χ.Μ. Κουτελάκη).
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προς τήν φιλόπτωχο ’Αδελφότητα, εϊτε αυτά έμφανίζονταν μέ γραμμάτια,
είτε μέ άποδείξεις, εϊτε χωρίς αύτά. Έτσι τά έπόμενα φύλλα τού Κατά
στιχου (10-19, χωρίς νά συμπεριλάβω όσα κάποιος ή κάποιοι βίαια άπέσπασαν στό παρελθόν22) είναι γεμάτα άπό καταγραφές χρεών.
Τό 1895, τήν 1η Μαρτίου, ή ’Αδελφότητα δανείζει 776 γρ. στόν ’Αντώ
νιο Βεργή καί τόν Έμμ. Νικήτα για διάστημα 7 μηνών καί εισπράττει
τόκο 64 γρ. ’Επίσης δανείζει γιά τό ίδιο έτος τούς Παντελή Γιαννακή καί
Παντελή Τσεσεμελή μέ 1.245 γρ., τούς Σταμάτιο Χριστοφόρου καί Έμμ.
Νικήτα μέ 1.800 γρ., καί πολλούς άλλους Τηλιακούς, μέλη της, οί όποιοι
υπογράφουν σχετικά γραμμάτια (φ. 10-19). Γενικά, άπό τήν ερευνά τών
καταγραφών τού ταμία στά προαναφερόμενα φύλλα του Κατάστιχου, φαί
νεται ότι όλοι άνεξαιρέτως οί Τηλιακοί, τουλάχιστον μέχρι τό 1901, εί
χαν δανειστεί διάφορα ποσά. ’Ακόμα καί ό ίεροδιάκονος Γρηγόριος23 άναφέρεται τρεις φορές (1898, 1901 καί 1903) δανειζόμενος μαζί μέ τούς Νι
κόλαο Οίκονόμου καί Έμμ. Καρνασόπουλο (φ. 12, 24ν καί 17).
Πρέπει έπίσης νά άναφερθεϊ εδώ ότι οί τόκοι κυμαίνονταν άπό 9 μέχρι
καί 12%. Κατά τό 1903 πολλά άπό τά μέλη τής ’Αδελφότητας είχαν επι
στρέφει οριστικά ϊσως στήν Τήλο, κι αυτό συμπεραίνεται άπό τις σημει
ώσεις του ταμία στά φ. 24-25, όπου, στό περιθώριο τών σελίδών, άπέναντι άπό τά ονόματα τών οφειλετών, σημειώνει στερεότυπα έστάλησαν εις
Τήλον (οί άποδείξεις χρεών). Τούτο έξηγεϊ, ώς ένα βαθμό, γιατί πλέον άπό
τό 1904 ή ’Αδελφότητα ορίζει άντιπροσώπους της καί στά δύο χωριά τής
Τήλου24 καί γιατί τελικά βρέθηκε τό Κατάστιχο στό νησί25.
’Ανάμεσα στούς δανεισμούς στους όποιους προβαίνει ή ’Αδελφότητα,
οί πιό ένδιαφέροντες είναι όσοι συνάπτονται μέ τις εκκλησιαστικές άρχές
τού νησιού καί τις Δημογεροντίες. Οί σημειώσεις στό Κατάστιχο αναφέ
ρουν αξιόλογα δάνεια πού αυξάνουν σημαντικά τό κεφάλαιο τής ’Αδελ
φότητας, εξ αίτιας τών τόκων πού άποφέρουν. Άπό τις σκόρπιες κατα

22. Βλ. πιό πρίν, τή σημείωση 19.
23. Πρόκειται γιά τόν Γρηγόριο Χαέ, γιά τόν όποιο περισσότερα βλ.: Χάρης Κουτελάκης,
Αγιος Παντελεήμονας Τήλου, ’Αθήνα 1985, σ. 133 (β' έκδοση).
24. Γιά τήν ύπαρξη άντιπροσώπου στό Μικρό Χωριό είναι εύγλωττη ή μαρτυρία μιας
άπόδειξης μέ χρονολογία 2.2.1910. Βλ.: Χάρης Κουτελάκης, «’Αναδρομή στή σωματειακή
δράση τών Τηλίων», Αωδεκανησιακά Χρονικά, Ζ' (1979), σ. 16-17.
25. Τό Κατάστιχο ήδη βρισκόταν στήν Τήλο τό 1909, σύμφωνα μέ όσα άναφέρονται στό
φ. 44, όπου ό ταμίας-έκπρόσωπος τής ’Αδελφότητας στήν Τήλο σημειώνει: «190.9 ΙΟβρίου 26
ελαβα μετρητά άπό τόν Μιχάλη Κωνσταντάκη από τής έν ναζλίου ’Αδελφότητος, χρήματα
γρ. 339,10». Βλ. έδώ τή σημείωση 30.
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γραφές τών ταμιών αναφέρω όσες εντόπισα κατά ετη καί κατά αρχές (πο
λιτικές καί έκκλησιαστικές):
Λογαριασμός Δημογεροντίας Τήλου - Μεγάλο Χωριό
Φ. 24: «28 9βρίου 1903 έστάλησαν είς τήν Δημογεροντίαν Τήλου λίρες
Τουρκίας είκοσι πέντε (25), γρ. 3.087,20». Ή ίδια καταγραφή άναφέρεται
καί στο φ. 49ν.
Φ. 46ν: «1904 Μαρτίου 24 δάνειον παρά τών αντιπροσώπων κ.κ. Βεργή,
Μ. Χρηστοφόρου καί Π. Συριανού 25 λίρες οθωμανικές καί παράδες 121,
γρ. 3.025. Διαφορ. νομισμ. Ναζλί - Τήλου γρ. 50 σύν έτήσιος τόκος 12%,
γρ. 369, σύνολον γρ. 3.444 Πληρωτέα διά γραμματίου κατά τα τέλη τρέ
χοντος Αύγούστου26».
Φ. 46ν : «1905 Μαρτίου 24 δάνειον παρά-τών αντιπροσώπων τής ’Αδελ
φότητος 25 λίρες όθωμ. καί λιανά, γρ. 3.075 σύν έτήσιος τόκος27 12%,
σύνολον 3.444».
Φ. 46ν : «1906 Άπριλλίου δάνειον παρά τών άντιπροσόπων τής έν Ναζλίω ’Αδελφότητος λίρας 25, γρ. 3.025 τόκος ένός έτους προς 12%, σύν
ολον 3.388 28».
Φ. 37: «Κοινότης Μεγάλου Χωρίου, άνευ γραμματίου γρ. 1.00029».30
Φ. 37ν: «Γραμμάτια καί τρεχούμενοι Λογαριασμοί.· Άριθμ. 18. Άπόδειξις Δημογεροντίας γρ. 3.388, τή 27 Μαρτίου 19113°». Φαίνεται ότι τό

26. Στις 22 Αύγ. 1904 ή Δημογεροντία άποπλήρωσε τό χρέος της καταβάλλοντας 14'/2
είκοσάφραγκα (= 1537 γρ.), 14 λίρες ’Αγγλίας (= 1862 γρ.) καί 2 Μεζήτια (= 45 γρ.). Φ. 47.
27. Ή Δημογεροντία άποπλήρωσε εντός του 1905 μόνο τούς τόκους τού δανείου. Στό φ.
44ν ό ταμίας σημείωσε: «ελαβα 2 λίρας ’Αγγλίας καί 6 Μεζήτια άπέναντι τών τόκων του
δανείου του 1905 τής Δημογεροντίας». Πάντως στό φ. 47 καταγράφεται ότι τά 3444 γρ.
«έμβάσθησαν είς τούς άντιπροσώπους είς τάς 18 Ίαννουαρ. 1906 καί έξωφλήθη».
28. Τό δάνειο εξοφλήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1906 μέ τήν καταβολή 25 λιρών οθωμανι
κών, 21 μ λιρών ’Αγγλίας, 1 Μεδζήτι καί 8 λιανά (φ. 47).
29. Δέν καταχωρίζεται ήμερομηνία καί γι’ αυτό δέν είμαι σίγουρος άν τό δάνειο συνάφθηκε πριν τό 1920, γιατί στό φ. 26ν τού Κατάστιχου, μέ χρονολογία 1920 καί μέ ίδιο
μελάνι, υπάρχει ή άκόλουθη σημείωση: «Τρεχούμενα Κοινότητος έπί I. Οίκονόμου γρ.
1000». Προφανώς πρόκειται γιά τό ίδιο ποσό δανείου πού συνάφθηκε πριν ή γύρω στά 1912
«έπί I. Οίκονόμου». Διαφορετικά, θά άναφερόταν τό ποσό σέ φράγκα ή λίρες ’Ιταλίας καί
όχι σέ γρόσια, άφοδ οί ’Ιταλοί έγκαταστάθηκαν στά Δωδεκάνησα τό 1912 καί έφάρμοσαν τό
Ιταλικό νομισματικό σύστημα. Βλ.: Χάρης Κουτελάκης, «’Αναδρομή στή σωματειακή
δράση τών Τηλίων», Δωδεκανησιακά Χρονικά, Ζ' (1979), σ. 17-18 καί σημ. 24.
30. Τό 1911 ένα άπό τά παλαιά μέλη τής ’Αδελφότητας στό Ναζλί, ό Φίλιππος τού
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ποσό αύτό αντιπροσωπεύει δάνειο 25 λιρών Τουρκίας μέ τον τόκο τους,
πού καταβλήθηκε «1911 Μαρτίου 26 είς τον Μουχτάρη», σύμφωνα μέ τήν
καταχώριση στο φ. 43ν τού Κατάστιχου.
Πάντως ή Δημογεροντία είχε συνάψει δάνειο καί πριν από το 1911,
προφανώς τό 1910. Δέν έχει καταχωρισθεΐ στο Κατάστιχο ή δανειοδότη
ση, αλλά γίνεται φανερή άπό τις σημειώσεις στά φ. 42ν καί 44, όπου ό
ταμίας σημείωσε: «1911 Μαρτίου 6 μετρητά ληφθέντα εκ κοινοτηκοΰ δα
νείου 4.409 γρ. άπό μουχτάρη Τ. Γ. Οίκονόμου. Τόκοι κοινότητος 363».
Αυτή ήταν ή τελευταία άναλυτική καταγραφή δανειοδότησης τής Δη
μογεροντίας Τήλου μέχρι τό 1921 πού παύουν νά καταχωρίζονται οί λο
γαριασμοί στό Κατάστιχο τής ’Αδελφότητας Ναζλίου. Αυτό δέν σημαίνει
ότι στά 10 αύτά χρόνια (1912-1921) ή ’Αδελφότητα έπαυσε νά δανειοδο
τεί τή Δημαρχία, είτε γιατί εξαντλήθηκαν τά ταμειακά άποθέματα είτε
γιατί ή Δημαρχία δέν είχε άνάγκη. Τό πιθανότερο είναι οί καταχωρίσεις
νά έγιναν σ’ ένα νέο βιβλίο μέ έπικεφαλίδα: «Βιβλίο ’Αντιγραφής Πρά
ξεων», τό όποιο «άνοιξε» ή Δημαρχία ώς «Βιβλίο ’Εξελεγκτικής ’Επιτρο
πής» στις 14 ’Ιουνίου 1920, άλλά πού ήταν άρχικά (πριν πάρει τούς δύο
προαναφερόμενους τίτλους) ένα Κατάστιχο 304 σελίδων, μέσα στό όποιο
γινόταν ή εκκαθάριση καί άναγραφόταν ή διαχείριση τής περιουσίας
«τής τών Τηλίων ’Αγαθοεργού ’Αδελφότητος Ναζλίου31».
Δανειοδότηση Δημογεροντίας Μικρόν Χωριού
Σ’ ό,τι άφορά τή δανειοδότηση τής Δημογεροντίας τού Μικρού Χωρι
ού, τό Κατάστιχο δέν παρέχει παρά μόνο μία είδηση. Στό παράφυλλο τού
τέλους, ό διαχειριστής σημειώνει μέ μπλέ μελάνι: «9 Φευρουαρίου έν τή
κοινότητα Μικρού Χωρίου γρ. 1000».
Γνωρίζουμε βέβαια τήν περίπτωση δανειοδότησης στις 2 Φεβρουάριου
1910 μέ 400 γρόσια32.

παπα-Ίωάννου Δ. Καμμά, τον όποιο είδαμε στόν κατάλογο συνδρομητών του 1899 νά κατα
βάλλει συνδρομή 110 γρ., είναι στήν Τήλο δημογέροντας. Μέ πρωτοβουλία του συγκαλεΐται
τό δημαρχιακό συμβούλιο μόλις 2 μέρες μετά τήν καταγραφή του χρέους τών 3388 γρ.,
δηλαδή στις 29 Μαρτίου 1911, μέ θέμα «περί άνασυστάσεως τής τέως έφοροεπιτροπής τής
τών Τηλίων αγαθοεργού άδελφότητος, τήν τέως έδρεύουσαν έν Ναζλίω...». Βλ.: Χάρης Κουτελάκης, «’Αναδρομή στή σωματειακή δράση τών Τηλίων», Δωδεκανησιακά Χρονικά, Ζ'
(1979), σ. 17, καί τή σημείωση 23.
31. Βλ.: Χάρης Κουτελάκης, ό.π., σ. 32, τή σημείωση 30.
32. Στόν ίδιο, ό.π., σ. 16-17.
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Δανειοδότηση ναοΰ Ταξιαρχών
Ό ναός τών Ταξιαρχών, ό όποιος άνηγέρΟη τό 1827 καί άποτελεΐ την καθέδρα του Μεγάλου Χωρίου33, είχε καί κτηματική περιουσία34, τής όποιας τά
εισοδήματα δέν έπαρκοϋσαν για νά καλύψουν τις άναφυόμενες κάθε φορά
ανάγκες. Έτσι, ή έκκλησιαστική επιτροπή αναγκαζόταν όχι μόνο νά δι
ενεργεί έράνους, άλλά καί νά δανείζεται χρήματα. Υπάρχουν ειδήσεις
γιά λήψη δανείων άπό τό μοναστήρι του 'Αγίου Παντελεήμονα τής Τή
λου35 στό παρελθόν. ’Αντίθετα, οί ειδήσεις άπό τό Κατάστιχο τής
’Αδελφότητας Τηλίων του Ναζλίου .Τναι μόνο δύο.
Ή μία βρίσκεται στό φ. 37, όπου ό ταμίας σημειώνει: «'Ιερά ’Εκκλησία
Ταξιαρχών, άνευ γραμμιατίου γρόσια 137,50». Πρόκειται γιά δάνειο πού
συνάφθηκε στά 1911.
Ή άλλη είδηση εχει καταγραφεί στό φ. 42 μέ χρονολογία 1915,
«8βρίου 13», όπου ό ταμίας σημειώνει: «Νικόλαος Μανικάτος ελαβεν διά
τόν ’Αρχιστράτηγον 26 Φράγκα = Γρόσια 137,20».
Δανειοδότηση μονής 'Αγίου Παντελεήμονα
Συγκεντρωμένες μαρτυρίες γιά τήν οικονομική κατάσταση τής μονής
μπορεί νά βρει κανείς σέ μελέτη πού πρόσφατα έκδόθηκε36. Οί ειδήσεις,
πολλές καί ποικίλες, άντλήθηκαν άπό διάφορες πηγές. 'Ωστόσο δέν είχε
εντοπιστεί ακόμα τό Κατάστιχο τής ’Αδελφότητας Τηλίων Ναζλίου, οί ει
δήσεις του όποιου είτε επιβεβαιώνουν είτε πλουτίζουν περισσότερο καί
διαφωτίζουν τις κατά καιρούς σχέσεις τών καλογήρων μέ τούς Τηλιακούς
τής διασποράς.
Στά 1899 ή ’Αδελφότητα προσέφερε στό μοναστήρι 2.250 γρ.37. Τό
1903, «9βρίου 28», δάνεισε «εις τήν Τεράν Μονήν 'Αγίου Παντελεήμονος
γρ. 1.474» (φ. 24).
Τήν ίδια χρονιά (1903, Νοεμβρίου 28) ό ταμίας Νικόλαος Τ. Μανικατίδης, ώς εκπρόσωπος τής ’Αδελφότητας στό νησί, παρέλαβε 4.000 γρ. γιά
λογαριασμό τού 'Αγίου Παντελεήμονα (φ. 49).

33. Χάρης Κουτελάκης, Ιστορικό ’Αρχείο νήσου Τήλου, ’Αθήνα 1979, σ. 168.
34. ΤοΟ ϊδιου, Συμβολή στό τοπωνυμικά τής Τήλου, ’Αθήνα 1982, σ. 16.
35. Βλ. σχετικά τό χφ. μέ τίτλο: Ταμεΐον ’Εκκλησιών, σ. 86. ’Αφορά τούς ναούς τοΰ Ταξι
άρχη καί τής Θεοτόκισσας Μεγάλου Χωριού.
36. Χάρης Κουτελάκης, Αγιος Παντελεήμονας Τήλου, ’Αθήνα 1985 (β’ έκδοση), σ. 39-57.
37. ΤοΟ ϊδιου, «’Αναδρομή στή σωματειακή δράση τών Τηλίων», Αωδεκανησιακά Χρονικά,
Ζ (1979), σ. 16.
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Στο φ. 36 έχει καταχωρισθεί Ιδιαίτερη μερίδα για το μοναστήρι, όπου
σημειώνεται: «Μονή 'Αγίου Παντελεήμονος, γραμμάτιον υπό ήμερομηνίαν [δέν άναφέρεται38] γρόσια 3.000. άνευ γραμματίου γρ. 881».
Στόφ. 51ν,μέ χρονολογία 1913, Ιουλίου 29, ό ταμίας σημειώνει: «έλάβαμεν άπό Ηγούμενον γρ. 212». Βέβαια δέν γνωρίζω, αν το δάνειο άφορά
προσωπικά τόν ήγούμενο ή όλο τό μοναστήρι γιά το όποιο ό ήγούμενος
ένεργεΐ ώς έκπρόσωπος. Πάντως ή καταβολή του χρέους στις 29 ’Ιουλίου
πρέπει νά σχετίζεται μέ τό τέλος του πανηγυριού τού μοναστηριού (εορ
τάζει 27 ’Ιουλίου) καί μέ τήν καταμέτρηση τών εσόδων. Γεγονός ώστόσο
είναι, ότι στις 21-4-1944 υπήρχαν ακόμη 28 ανεξόφλητα γραμμάτια άξίας
17.063,50 γροσίων επ’ όνόματι τής ’Αδελφότητας Ναζλίου, τά όποια
περιήλθαν, μέ κοινή απόφαση τών κατοίκων τής Τήλου, στήν μονή τού
'Αγίου Παντελεήμονα39.
Βεβαίως θά πρέπει, μαζί μέ τά γραμμάτια, νά περιήλθε στό μοναστήρι,
στήν Δημαρχία ή σέ κάποια άλλη άρχή καί τό ταμειακό υπόλοιπο τής
’Αδελφότητας, άλλά κάτι τέτοιο δέν άναφέρεται πουθενά άπ’ όσα μπορώ
νά γνωρίζω. Πάντως, μέχρι τό 1923 πού ύφίσταται ή τελευταία καταγρα
φή, στό Κατάστιχο σημειώνονται τά έξής ποσά:
Έτος 1911

Έτος 1920

Γρ. 1924 (φ· 37ν)

Γρ. 27.130,25 (φ. 25-26ν)

Πρέπει νά άναφερθεϊ ότι τά χρονικά κενά άπό τό 1912 μέχρι τό 1920
καί άπό τό 1921 μέχρι τό 1923 καλύπτονται μέ καταγραφές χρεών διαφό
ρων προσώπων πρός τήν ’Αδελφότητα. Ή έλλειψη ετήσιου απολογισμού
καί ή καταγραφή τού ταμειακού ύπόλοιπου πρέπει νά καταλογιστεί στήν
ακαταστασία τού ταμία ή στήν πλημμελή άσκηση τών καθηκόντων τής
έξελεγκτικής επιτροπής. Βέβαια δέν αποκλείεται νά τηρούσαν ιδιαίτερο
βιβλίο, όπως πιό πριν σημειώθηκε.
Οί λίγες άναφορές γιά τά πιό πάνω διαστήματα αφορούν δάνεια πρός
τούς Τηλιακούς, Παντελή 7. Συριανό (7.250 γρόσια τό 1919, πού τά εξό
φλησε τό 1921 μέ τήν καταβολή 1.370 δρχ. καί 80 ιταλικών φράγκων),
Σταμάτιο Ν. Χριστοφόρου (86 δρχ., πού τις έξόφλησε έντός έπταμήνου

38. ’Από τίς άλλες καταγραφές φαίνεται ότι πρόκειται για τό έτος 1911. Άρα τό γραμμά
τιο άφορά δανειοδότηση προγενέστερου έτους.
39. Χάρης Κουτελάκης, «’Αναδρομή στή σωματειακή δράση τών Τηλίων», Αωδεκανησιακά
Χρονικά, Ζ’ (1979), σ. 37.
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μαζί μέ τούς τόκους, τήν 1η Νοεμβρίου 1921), Άχιλλέα X" Μιχαήλ (700
γρόσια, στίς 11 Μαρτίου 1923) καί Βασ. Κάτρη (270 ίταλικά φράγκα), πού
καταβλήθηκαν στίς 22 ’Ιουλίου 1923 από χρέος τής 11ης Σεπτεμβρίου
1909 (φ. 36 καί 39).
Τό Κατάστιχο τής ’Αδελφότητας Τηλίων Ναζλίου δέν παρέχει καμμία
πληροφορία γιά τό πως άποφασίστηκε ή ίδρυσή της ούτε αναφέρει κάτι
σχετικό μέ τήν ύπαρξη καταστατικού. Μερικές φορές ό ταμίας, άπό συμ
φυρμό των δύο εννοιών, δηλαδή του Κατάστιχου ή τού Κατάλογον εισφορών
καί τού Καταστατικού, αναφέρει τήν πρώτη έννοια μέ τόν όρο «Καταστα
τικό» (φ. 26, 27, 38, 43, 46).
Έν πάση περιπτώσει, άπό λίγες άναφορές, μπορούμε νά συμπεράνουμε
μέ κάποια προσέγγιση, ποιά ήταν τά λειτουργικά έξοδα τής ’Αδελφότη
τας, καθώς καί τίς έκτακτες δαπάνες της.
Στό φ. 1, μέ χρονολογία 9 Νοεμβρίου 1895, ό ταμίας σημειώνει:
«Έπληρώσαμεν άπό τά συναχθέντα χρήματα διά έκτακτον ένίσχυσιν διά
Πολυχρόνιον Α. μαστρογεωργίου διά έξόδων του μετρητά γρ. 121». Στό
ίδιο φύλλο, μέ χρονολογία «Σεπτέμβριος 1896», σημειώνεται: «Έπληρώ
σαμεν είς Μητροπολίτην Ρόδου Κων/τϊνον διά τό συγχωρητήριον40 γρό
σια 601,20. Αύθημερόν έπληρώσαμεν διά σφραγίδα41 γρόσια 51».
Άπό τό 1896 μέχρι τό 1911 δέν άναφέρονται στό Κατάστιχο τά έξοδα
πού είχε ή ’Αδελφότητα. Άπό τό φ. 41ν καί 43ν γίνεται φανερό ότι αύτά
άφοροϋσαν μικροχρέη της προς διαφόρους Τηλιακούς καί κυρίως άγορά
χαρτοσήμων, απαραίτητων γιά τήν επικύρωση πωλητηρίων γιά κτήματα
καί άμπέλια πού οί δανειζόμενοι παραχωρούσαν, άδυνατούντες νά έξοφλήσουν τά χρέη τους.
Πρέπει όμως νά σημειώσουμε δύο άκόμη καταχωρίσεις τού ταμία, πού
δείχνουν πόσο ώριμη ήταν ή ’Αδελφότητα. Ή μία άφορά τήν άγορά που
λιών γιά τό τάβλι42, πράγμα πού άποδεικνύει ότι κάποιον ιδιαίτερο χώρο
ή κάποιο συγκεκριμένο καφενείο43 τού Μεγάλου Χωριού τής Τήλου, ή
’Αδελφότητα τό χρησιμοποιούσε ώς λέσχη γιά τά μέλη της.

40. Βλ.: Χάρης Κουτελάκης, 'Ιστορικό Αρχείο νήσον Τήλον, Άθήναι 1979, σ. 171. Τό
«συγχωρητήριο» έκδόθηκε στίς 13 Νοεμβρίου του 1895.
41. Δυστυχώς πουθενά δέν έντόπισα τόν τύπο αύτής τής σφραγίδας.
42. «1910 9βρίου. διά πούλλια γρόσια 3,30» (φ. 43ν ).
43. 'Υπήρχε τό άντίστοιχο παράδειγμα τής ’Αδελφότητας 'Ομόνοια. Βλ.: Χάρης Κουτελά
κης, «’Αναδρομή στή σωματειακή δράση τών Τηλίων - ’Αγαθοεργές άδελφότητες ΝΑΖΛΙ
καί ΟΜΟΝΟΙΑ», Δωδεκανησιακά Χρονικά, Ζ' (1979), σ. 23, 33, 37.
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Ή άλλη, μέ χρονολογία 7-12-1911, άναφέρεται στην αγορά «είς έφημ.
Ιατρική, γρόσια 662». Πρόκειται προφανώς γιά τήν έβδομαδιαία ’Ιατρική
εφημερίδα44 πού έκδιδόταν στήν Αθήνα από τό 1858. Μια άκόμη, ή
’Ιατρική εφημερίς τοΰ Στρατού, αποκλείεται, γιατί ή κυκλοφορία της διεκόπη ήδη στα 1897, ένώ ή πληροφορία γιά τήν αγορά ιατρικής εφημερί
δας άπό τούς Τηλιακούς καταγράφηκε μέ χρονολογία 1911 (φ. 4Γ ). Πάν
τως τό μεγάλο κόστος σημαίνει ίσως ότι άγοράστηκε όλη ή σειρά, πιθα
νότατα γιά τήν ένημέρωση τού τοπικού κοινοτικού ιατρού.
Μέ τήν παρουσίαση τοΰ Κατάστιχου τής ’Αδελφότητας Ναζλίου, πού
συμπληρώνει τήν πρόδρομη άντίστοιχη μελέτη μας45, ελπίζουμε ότι δια
γράψαμε μέ άδρές γραμμές τό πλαίσιο μιας λαμπρής πορείας τών λιγο
στών κατοίκων ενός ελληνικού νησιού, τοΰ όποιου ζωτικός χώρος έθεωρεϊτο πάντοτε ή Μ. Άσία. Παράλληλα αίσθανόμαστε ικανοποιημένοι,
γιατί μπορέσαμε νά φέρουμε στό φώς τή δράση ένός άπό τά παλαιότερα
σωματεία στόν χώρο τής Δωδεκανήσου. Βέβαια ή τελευταία λέξη γιά τό
Ναζλί δέν εχει είπωθει. Ελπίζουμε πάντοτε στόν έντοπισμό άλλων βι
βλίων, πού θά έπιτρέψουν τήν χωρίς έλλείψεις άνασυγκρότηση τής ιστο
ρίας τής ’Αδελφότητας.
Αθήνα, Αύγουστος 1985.

44. Βλ. πρόχειρα: Μεγάλη 'Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη, στό ομώνυμο λήμμα.
45. Χάρης Κουτελάκης, ό.π.
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