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Η ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ TOT Δ. ΒΤΖΑΝΤΙΟΤ 

ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΗΘΤΣΜΟΤ TOT ΝΑΤΠΑΙΟΤ ΤΟ 1835 

ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ στοιχεία σχετικά με το έτος γέννησης του 
Βυζάντιου και την οικογενειακή του κατάσταση συνοψίζονται ώς ακο
λούθως: φέρεται να γεννήθηκε γύρω στα 1790 ή πάντως μέσα στην τε
λευταία δεκαετία του 18ου αιώνα. Ώς προς τα οικογενειακά του πρόσφα
τες αρχειακές έρευνες αποκάλυψαν δτι είχε παντρευτεί την Αικατερίνη, 
αγνώστου επωνύμου, και είχε αποκτήσει μαζί της μια κόρη, τη Μαριγώ, 
πού το 1865 ήταν 30 ετών.1 'Ένα αδημοσίευτο ντοκουμέντο προερχόμενο 
άπό το Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου έρχεται τώρα να περιπλέξει αρκετά 
τα πράγματα. Στην ((Καταγραφή των κατοίκων του Δήμου Ναυπλιέων 
κατά το έτος 1835» (ΔΗΜ. 1.1 1835 Ψ 57γ),2 πού είχε αρχίσει να διενερ
γείται άπό τόν 'Απρίλιο εκείνου του έτους, περιλαμβάνεται και ή τριμελής 
οικογένεια του Βυζάντιου με τα έξης στοιχεία ταυτότητας καταχωρισμέ
να στις οικείες στήλες: ό Δημήτριος, ηλικίας 35 ετών, ή Αικατερίνη, σύ
ζυγος Δ. Βυζαντίου, 20 ετών και ή Μαριορή Δ. Βυζαντίου, 15 ετών. Και 
τών τριών αναγράφεται ώς τόπος καταγωγής ή Κωνσταντινούπολη (Βυ-
ζάντιον). 'Ακολουθεί ενα νεαρό άτομο επίσης άπό τήν Κωνσταντινούπο
λη, ό Νικόλαος Άγιβαζίτης, 18 ετών, «μαθητευόμενος». 

Με βάση τήν παραπάνω μαρτυρία ό Βυζάντιος γεννήθηκε το 1800, 
πράγμα πού σημαίνει δτι πρέπει να επανεξεταστούν τα πριν άπό τήν 'Ε
πανάσταση παραδιδόμενα βιογραφικά του, ιδίως τα του ταξιδιού του τό 
1812 ώς διερμηνέα στην αυλή του μπέη τής Τύνιδας. Μεγάλη Ομως αντί
φαση εντοπίζεται και στό πρόσωπο τής κόρης του Βυζάντιου. *Αν δε
χτούμε τό Ονομα Μαριορή ώς παραλλαγή του ονόματος Μαριγώ, όμως 

1. Βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, « Ό Δ. Βυζάντιος στη βαβυλώνια τών πνευματικών 

δικαιωμάτων και τών αδιεξόδων της επιβίωσης. Μαρτυρίες τών χρόνων 1827-1845», 

Δρυς Ύφικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον Δημήτριο Β. Οίκονομίδη, έπιμ. Μαν. Γ. 

Βαρβούνης - Μαν. Γ. Σέργης, Αθήνα 2007, σ. 687. 

2. Βλ. Τριαντ. Σκλαβενίτης, Ευρετήριο Δημοτικού 'Αρχείου Ναυπλίου, 'Αθήνα, 

ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1984, σ. 17. 'Όλες τις παρατιθέμενες πληροφορίες τις οφείλω στην ευγε

νική καλοσύνη τής κοινωνικής ανθρωπολόγου κυρίας Μαρίας Βελιώτη-Γεωργοπού-

λου, άρχειονόμου τών Γ.Α.Κ. νομού 'Αργολίδας, πού μου έστειλε φωτοτυπημένες δύο 

σελίδες τής «Καταγραφής» κάνοντας προσπάθεια, δπως τήν είχα παρακαλέσει, να 

εντοπίσει τόσο στο 'Αρχείο του Δήμου δσο —αύτο με δική της πρωτοβουλία— και 

στο αντίστοιχο τής Μητρόπολης 'Αργολίδας ληξιαρχικά στοιχεία για τον Βυζάντιο 

καί τήν οικογένεια του. Τήν ευχαριστώ και άπό εδώ θερμά. 



294 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 26 (2007) 

πώς γίνεται να ήταν συνομήλικη σχεδόν της μητέρας της; Ή μήπως ή
ταν γόνος πρώτου τυχόν γάμου του Βυζάντιου (το 1820 στην Τύνιδα;). 
Πιστεύω οτι πρόκειται για λάθη τών εκτιμήσεων ή ακόμη απόρροια 
απροσεξίας του απογραφέα, δεδομένου δτι για τους γνωστούς στις αρχές 
κατοίκους του Ναυπλίου ή καταχώριση τών στοιχείων φαίνεται οτι έγινε 
βάσει τών πληροφοριών πού διέθεταν ήδη οι υπεύθυνοι της απογραφής 
και Οχι βάσει προσωπικών δηλώσεων όπως απαιτήθηκε για τους λιγότε
ρο γνωστούς κατοίκους, βλ. το άπό 27 Σεπτεμβρίου 1836 έγγραφο τής 
Διοικήσεως 'Αργολίδος υπογραφόμενο άπό τον Διοικητή Δ. Κριεζή και 
τον τότε Γραμματέα Δ. Βυζάντιο (ΔΗΜ. 1.1 1836 Ψ 57). Τό γεγονός 

άλλωστε αυτό εξηγεί τα πολλά κενά πού παρατηρούνται στή συμπλήρω
ση τών επιμέρους στηλών, ιδίως εκείνης με τήν αναγραφή τής ηλικίας. 
'Ανεξάρτητα άπό τα παραπάνω, ό ηλικιακός αριθμός 15 στην περίπτωση 
τής κόρης, με υποδιαστολή ανάμεσα στα ψηφία του (1,5) θα ήταν πιο κο
ντά στην πραγματικότητα: ή Μαριορή/Μαριγώ, ενάμισι χρόνων τότε, θα 
είχε γεννηθεί τό 1834 (δεν συνηθιζόταν ή καταγραφή τής ηλικίας σε 
μήνες ώστε να υποθέσουμε δτι ήταν δεκαπέντε μηνών). 'Όσο για τόν 18ετή 
κωνσταντινουπολίτη Ν. Άγιβαζίτη πιθανόν να πρόκειται για γυναικά
δελφο του Βυζάντιου, όποτε ενδέχεται να έχει προκύψει και ενα πρόσθε
το στοιχείο, τό γένος τής Αικατερίνης.3 

EMM. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

3. Δεν γνωρίζω ποια σχέση μπορεί να είχε μαζί τους ό κωνσταντινουπολίτης Νι

κόλαος Άϋβαζίδης, συγγραφέας τής κωμωδίας Ό κατά φαντασίαν φιλόσοφος, Κων

σταντινούπολη 1840, πού υπήρξε αργότερα στην 'Αθήνα εκδότης του περιοδικού το 

"Αστρον της Ανατολής (1844) και μετείχε και σε άλλες δραστηριότητες, βλ. Κ. Θ. 

Δημαράς, 'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 'Αθήνα 71985, σ. 287, 586. 
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