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Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ (1742-1784) 

Για την έρευνα αύτη χρησιμοποιήθηκαν οι υπογραφές μιας σειράς 

1571 συμβολαιογραφικών πράξεων πού ανήκουν στο συμβολαιογραφικό 

αρχείο της Πρέβεζας και καλύπτουν τα ετη 1742-17841. 'Αρχή της περιό

δου είναι ή χρονολογία της πρώτης λειτουργίας συμβολαιογραφείου σ' αύ

τη τη βενετοκρατούμενη κατά τον 18ο αιώνα πόλη, πού οργανώθηκε σε 

Κοινότητα στα 17412. Το τέλος είναι μια τυχαία χρονολογία. 

Κατά το διάστημα 1742-1784, ή συνέχει* του αρχείου διακόπτεται δύο 

φορές: άπο τον 'Ιανουάριο του 1744 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1749 καί 

άπο τον 'Ιούνιο του 1768 μέχρι τις 2 'Ιουνίου 1775. Το πρώτο κενό αντα

νακλά την απουσία συμβολαιογράφου στην πόλη άπο το θάνατο του Γιωρ

γάκη Γρούζου μέχρι το διορισμό του διαδόχου του Σωτήρη Παπατριαν-

τάφυλλου3. Έ δεύτερη διάσπαση οφείλεται στην απώλεια ή την κατα

στροφή μερικών κωδίκων ή τών τελευταίων σελίδων του πρώτου, υπ' αριθ. 

95, κώδικα του αρχείου. Σποραδικές μαρτυρίες μέσα άπο τα 'ίδια τα συμ

βόλαια βεβαιώνουν, αναφερόμενες σε συμβολαιογράφους πού οι κώδικες 

τους δεν έχουν διασωθεί, οτι το αρχείο δέν είναι πλήρες. Στην περίπτωση 

αυτή ή διαχρονική συνέχεια δεν διασπάται, επειδή τα άτομχ αυτά άσκη-

Ή μελέτη αύτη αποτελεί τμήμα ανέκδοτης διδακτορικής διατριβής. 'Οφεί
λει πολλά στις υποδείξεις του κ. Σπ. Άσδραχα. 

1. Συνοπτικός κατάλογος του αρχείου δημοσιεύτηκε άπο τον αρχιμανδρίτη κ. 
Φιλάρετο Βιτάλη, «Το άρχεΐον το εν τη Ίερα Μητροπόλει Νικοπόλεως και Πρεβέζης 
εύρισκόμενον», 'Ηπειρωτική 'Εστία, τ. Ε', 1956, τεύχ. 51-53. 

2. Τα σχετικά με την 'ίδρυση της Κοινότητας της Πρέβεζας έγγραφα του Κρα
τικού 'Αρχείου της Βενετίας μεταφράστηκαν στα ελληνικά καί δημοσιεύτηκαν άπο 
τον Κ. Δ. Μέρτζιο, «'Ηπειρωτικά Σταχυολογήματα. Τα προνόμια της Πρεβέζης υπό 
την Ένετοκρατίαν», 'Ηπειρωτική 'Εστία, τ. ΙΑ' 1962, σ. 521-527. 

3. Στον κατάλογο του αρχιμανδρίτη Βιτάλη, δ.π., ό κώδικας ύπ' αριθ. 95 απο
δίδεται στον συμβολαιογράφο Δημ. Λεκατζά, ώς χρονολογία δε της τελευταίας πρά
ξης του κώδικα αναφέρεται το έτος 1776. 
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σαν το ε π ά γ γ ε λ μ α συγχρόνως με άλλους πού οί κ ώ δ ι κ ε ς τους έχουν δια

τ η ρ η θ ε ί 4 . 

' Α π ό τ ις έρευνες τ η ς τελευταίας ε ικοσαετίας σ χ ε τ ι κ ά με τον αλφα

βητισμό π ρ ο κ ύ π τ ε ι μεταξύ τών άλλων ότι : 

1) ή υ π ο γ ρ α φ ή αποτελεί ασφαλή ένδειξη α λ φ α β η τ ι σ μ ο ύ 5 ' 

4. Πρόκειται για τους έξης: 

—Στάθης Άδάμης. Ή σταδιοδρομία του αρχίζει μεταξύ 1755 και 1761, ένώ δ 

θάνατος του τοποθετείται μεταξύ 15 Μαρτίου 1774 και 23 'Ιουλίου 1776. ΟΊ πράξεις 

με ημερομηνία 23 'Ιουλίου 1776 (κωδ. 101, συμβολαιογράφος Νικόλαος Ρέντζος), 10 

'Ιουνίου 1767 (κωδ. 95, συμβολαιογράφος Σωτήρης Παπατριαντάφυλλος), 5 Σεπτεμ

βρίου 1782 (κώδ. 155, συμβολαιογράφος Δημήτριος Γκράβαρης) αναφέρονται σε συμ

βόλαια πού συνήφθησαν στα «άτι·» του στις 21 Σεπτεμβρίου 1761, 15 Μαίου 1764, 

15 Μαρτίου 1774 αντίστοιχα. Ή πρώτη, έμμεση πάντα, αναφορά στο θάνατο του 

γίνεται στις 23 'Ιουλίου 1776. 

—Νικολέτος Γκιναβέλης. Ό Ν. Ρέντζος (κώδ. 102) αναφέρει ενα συμβόλαιο 

του με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 1782. 

—Δημήτριος Λεκατζάς. Στην πράξη με ημερομηνία 8 Μαίου 1783 (κώδ. 155, 

συμβολαιογράφος Δημ. Γκράβαρης) αναφέρεται ενα «πριβάτο» με ημερομηνία 20 

'Ιανουαρίου 1779 πού αργότερα καταχωρήθηκε στο κατάστιχο ενός συμβολαιογράφου 

με αυτό το όνομα. Ή ημερομηνία τ η ; καταχώρησης όμως δεν αναφέρεται. Πιο αό

ριστη ακόμη είναι ή αναφορά του συμβολαιογράφου Νικ. Ρέντζου (κώδ. 102, 22 'Ιου

λίου 1783, σ. 543). 

—Αναγνώστης Αεκατζας. Ό Ν. Ρέντζος (κώδ. 103, 13 Νοεμβρίου 1784, σ. 

21-22) αναφέρεται σέ ενα συμβόλαιο του με ημερομηνία 18 'Οκτωβρίου 1784. 

—Βαλεντίνης. Ό Νικ. Ρέντζος (κώδ. 102, 9 'Οκτωβρίου 1783) μαρτυρεί ενα 

συμβόλαιο του κατάστιχου του με ημερομηνία ((πλησίον» 29 'Ιουνίου [1783]. 

5. Για τήν Γαλλία του 19ου αιώνα αυτό αποδείχθηκε με το πείραμα τών F. 

Furet και J. Ojouf, Lire et Ecrire. L'alphabétisation des français de Calvin à Ju

les Ferry, Παρίσι, 1977, τ. Ι, σ. 20-24 [ = F . Furet-.W. Sachs, «La croissance de 

l 'alphabétisation en France, XVIIIe siècle», Annales E.S.C, τ. 29, 1974, σ. 714-

737 (715-721)]. Παρά τίς επιφυλάξεις, έχει γενικευθεί ή χρήση της υπογραφής σαν 

δείκτη πρωτοβάθμιου αλφαβητισμού για τίς εποχές προ του 19ου αιώνα, δταν οι αρ

χές, κατά τίς ενέργειες απογραφικού χαρακτήρα (στρατολογίες, αναγραφές κλπ.), 

δεν ενδιαφέρονταν για τίς γραμματικές γνώσεις του πληθυσμού, ώστε να μας έχουν 

αφήσει επίσημα στοιχεία σχετικά με το θέμα. Βλ. Emm. Le Roy Ladurie, Les pay

sans du Languedoc, Παρίσι, S.E.V.P.E.N., 1966. L. Stone, «Literacy and Edu

cation in England 1640-1900», Past ani Present, 42,1969, σ. 68-139. G. Cipolla, 

Literacy and development in the West, Λονδίνο, 1969. M.Sanderson, «Literacy 

and social mobility in the industrial revolution in England», Past and Present, 

56, 1972, σ. 75-104. A. Wyczanski, «Alphabétisation et structure sociale en 
Pologne au XVIe siècle», Annales, 29, 1974, σ. 705-713. F. Furet - W. Sachs, 

ό'.π. Κ. Lockridge, Literacy in colonial New England: an inquiry into the social 

context of literacy in the Modern West, Νέα 'Υόρκη, 1974. Β. Bouvier, «"Αγνω-
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2) δ βαθμός αλφαβητισμού εξαρτάται άπο την κοινωνικοεπαγγελ-

ματική άλλα και την περιουσιακή διαστρωμάτωση της εξεταζόμενης ο

μάδας6 , 

3) δ αλφαβητισμός δεν συνδέεται ύποχρεο^τικά με την ύπαρξη 

σχολείου7. 

Σχετικά με τα παραπάνω παρατηρούμε οτι : 

—Πηγή των περισσότερων ερευνητών πού ασχολήθηκαν με τον αλφα

βητισμό υπήρξαν οί υπογραφές στις ληξιαρχικές πράξεις γάμου πού φυ

λάσσονται στα ενοριακά αρχεία. Ή πηγή αυτή μπορεί ευλόγα να θεωρη

θεί δτι άφορα, αν οχι το σύνολο, σχεδόν, του υπό εξέταση πληθυσμού, του

λάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του. 'Αντίθετα, οί συμβολαιογραφικές 

πράξεις, πού αποτελούν τή δική μας πηγή, δέν αφορούν παρά ενα τμήμα 

μόνο τοΰ πληθυσμού. Θα πρέπει επόμενους να εξετασθεί ποιο ποσοστό 

τοΰ πραγματικού πληθυσμού της πόλης αντιπροσωπεύει το δείγμα μας. 

—Τα συμβολαιογραφικά αρχεία αντανακλούν τή δραστηριότητα 

των κοινωνικά και οικονομικά πιο ευνοημένων στρωμάτο^ν τοΰ πληθυ

σμού. 'Ακριβώς αυτές οί κατηγορίες δμως θεωρείται οτι χρειάζονται 

περισσότερο —και διαθέτουν σέ μεγαλύτερο βαθμό— το εφόδιο της ανά

γνωσης και γραφής. Επομένως το ποσοστό αλφαβητισμού πού θα προ

κύψει άπο τήν επεξεργασία τοΰ υλικού αποκτά σημασία, αν προηγουμέ

νως έχει ερευνηθεί ή κοινωνικοεπαγγελματική σύνθεση τοΰ δείγματος καί 

ό βαθμός αλφαβητισμού κάθε μιας άπο τις κατηγορίες πού το αποτελούν. 

στο αυτόγραφο τοΰ Κάλβου», Μνημόσννον Σοφίας 'Αντωνιάδη, Βενετία 1974, σ. 
371-372. R. Chartier - M. M. Compère - D. Julia, L'éducation en France du 
XVIe au XVIIIe siècle, Παρίσι, S.E.D.E.S., 1976, σ. 87-109. F. Furet - J. Ojouf, 
«Trois siècles de métissage culturel», Annales, 32, 1977, σ. 488-502. Κ. Lockrid-
ge, «L'alphabétisation en Amérique, 1650-1800», Annales, 32, 1977, σ. 503-
518. Στο π. Quaderni Storici, 13, 1978, άρ. 38, δημοσιεύονται περιλήψεις των ανα
κοινώσεων τοΰ σεμιναρίου της Perugia (Μάρτιος 1977) μέ θέμα Alfabetismo e 
Cultura scritta nella storia della società Italiana. 

6. Βλ. F. Furet - J. Ozouf, δ.π., τ. Ι, σ. 176 κ.έ., 351. Cipolla, δ.π., σ. 
18, 42, 43. Stone, δ.π. σ. 69-73, 74-76. Wyczanski, δ.π.,, σ. 705. Πβ. τήν εμ
φαντική διατύπωση του πατριάρχη Καλλίνικου, πού επισημαίνει ό Φ. Ήλιου, 
Προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία, Α', 'Αθήνα 1973, σ. 33: «δλα δέν εΐναι δια 
δλους» (ό πατριάρχης Καλλίνικος καί ή Σύνοδος στον ηγεμόνα της Ούγγροβλαχίας 
Κωνστ. Μπασαράμπα, 28 Νοεμβρίου 1700). 

7. «'Αλφαβητισμός δέ σημαίνει σχολείο καί ή Ιστορία του σχολείου δέν αρκεί 

για να εξαντλήσει τήν ιστορία τοΰ αλφαβητισμού»· βλ. F. Furet - J. Ojouf, δ.π., 

σ. 11, κεφ. 6 καί σ. 81, 349-351, 209-210. 
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Θα πρέπει επίσης να παραλληλισθεί ή σύνθεση αύτη με τη διαστρωμά

τωση του συνολικού πληθυσμού της Πρέβεζας, δπως παραδίδεται άπα 

άλλες πηγές. 

—Σχετικά με τα τρίτο στοιχείο, διευκρινίζουμε δτι ή μελέτη μας 

άφορα έναν πληθυσμό πού στερείται σχολείου. Το πρώτο σχολείο της 

Πρέβεζας ιδρύθηκε άπο τον Κοσμά τον Αιτωλό στα 17798. Είναι αμφί

βολο αν μέχρι το Νοέμβριο τού 1730 το σχολείο αυτό είχε αρχίσει να 

λειτουργεί9. 'Οπωσδήποτε, μέχρι τα 1784, οπότε λήγει ή περίοδος πού 

εξετάζουμε, το περιθώριο είναι πολύ μικρό, ώστε να έχουν προλάβει οι 

μαθητές τού σχολείου να επηρεάσουν το ποσοστό αλφαβητισμού πού προ

κύπτει άπο τις υπογραφές τών συμβολαίων. Τρεις τυχαίες φράσεις σε δια

θήκες επιβεβαιώνουν αυτά πού γνωρίζουμε άπο άλλες πηγές: κληρικοί δι

δάσκουν στα παιδιά ανάγνωση και γραφή σε ιδιαίτερα μαθήματα 1 0 . Παρά 

8. 'Επιστολή Κοσμά προς Πρεβεζάνους,'Απρίλιος 1779, δημοσιευμένη άπο 

τον Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, 'Αθήνα 1868, σ. 492-493. Βλ. και Κ. Δ. Μέρ-

τζιος, «Το εν Βενετία Κρατικον Άρχεΐον», 'Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. 15, 1940, σ. 5-7 

(: αναφορά Δημ. Μαμωνά προς τον Έκτακτο Προβλεπτή της 'Αγίας λίαύρας, 26 'Α

πριλίου 1779- αναφορές του "Εκτ. Προβλεπτή Αγίας Μαύρας προς τον Γενικό Προβλ

επτή της Θάλασσας, 2 και 7 Μαΐου 1 779). Πβ. Ηλίας Βασιλας, « Ό πάτερ Κοσμάς 

στην Πρέβεζα (1758 και 1779) και ή εκκλησία τών'Αγίων Κωνσταντίνου και'Ελέ

νης», Ηπειρωτική 'Εστία, τ. ς', 1957, σ. 227-228. Σπ. Άσδραχάς, « Ή Αιτωλία και 

'Ακαρνανία του Μεσαιώνος του Χριστόφορου Κοντού (1839-1869)», Ό 'Ερανιστής, 

τ. Α', 1963, σ. 44, σημ. Βλ. και τήν περίεργη, αν οχι λανθασμένη, πληροφορία τοϋ 

Π. Άραβαντινοϋ, 'Ιστορία τον 'Αλή Πασά τον Τεπελενλή, 'Αθήνα 1895, σ. 109. Το 

σχολείο της Πρέβεζας αναφέρεται και άπο τον Τρ. Ε. Εύαγγελίδη, Ή Παιδεία επί 

Τουρκοκρατίας, τ. Α', 'Αθήνα 1936, σ. 170-171. 

9. Διαθήκη Χρίστου Νταμάτη, κώδ. 102, 14 Νεομβρίου 1780, σ. 205: «δταν 

το αυτό σχολείο στερεωθεί».Το «στερεώνομαι» μτζορζϊ να εννοεί ή τήν ολοκλήρωση 

της ανέγερσης τοϋ διδακτηρίου ή τήν έναρξη λειτουργίας τοϋ σχολείου. 

10. Διαθήκη Μάρως, χήρας Θ. Νταλαπήρα, κώδ. 95, 30 Δεκεμβρίου 1759: 

«έχω ένα ζωνάρι κρεμεζί, το όποιο το αφήνω τοϋ παπα-Θοδωρή Καναλιώτη να μοϋ 

μάθει το παιδί μου γράμματα. Και αν δεν τοϋ το δώσουν το ζωνάρι, να τοϋ δώσουν 

τζεκίνια δύο, ωσάν το μάθει γράμματα». 

Διαθήκη παπα-Μακάριου Βοντιτζιάνου, ιδιωτική, με ημερομηνία 4 Νοεμβρίου 

1750, καταχωρείται στις 3 'Οκτωβρίου 1758 στον κώδ. 95: «. . .ό Δημήτρης Μπαρ

μπέρης μοϋ χρεωστεΐ άπο μαθήματα τοϋ παιδιού του, δπου τομαθα το Ψαλτήρι και 

τον Κανόνα, ριάλι έ'να και τάλλα τάφήνει οποίος παπάς το μάθει». 

Διαθήκη καλόγριας Δωροθέας με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 1742 στον κώδ. 95: 

(("Εχω ενα τέκνο ονόματι Δήμο και είναι σήμερον χρόνοι επτά δπου το έπαράδωσα 

τοϋ πανοσιώτατου και πνευματικού Παρθενίου Κυριακόπουλου και το έκαμε δια τέκνον 

του θετόν και το έμαθε γράμματα» . . . «μόνον να έχει δλην τήν έγνοιαν ό άνωθεν 

διδάσκαλος του και πνευματικός»... . 
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την έλλειψη μαρτυριών για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δέν πρέπει να 

αποκλείσουμε και την πιθανότητα της κατ' οίκον διδασκαλίας άπο λαϊ

κούς δασκάλους, κατ' αναλογία μέ άλλες περιοχές, ή της άλληλοδιδασκα-

λίας1 1. 

Το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει τα έξης χαρακτηριστικά : 

1) 01 υπογραφές προέρχονται άπο άτομα πού γράφουν με σιγουριά 

άλλα, για τα σημερινά κριτήρια, και μέ σχετική αδεξιότητα. Σε αμελητέα 

αναλογία υπάρχουν ύποπτες και δυσανάγνωστες υπογραφές ή καλλιγρα-

φημενες, άνετες και ορθογραφημένες1". 

2) Οί αναλφάβητοι δέ σχεδιάζουν σταυρό ή άλλα σημάδια άλλα 

ζητούν άπο κάποιο τρίτο να υπογράψει στη θέση τους. Αυτό δηλώνεται 

πάντα 1 3 . 

3) Τα μέλη τοΰ δείγματος υπογράφονται κατά κανόνα μέ όνομα και 

επώνυμο, πού, ανάλογα μέ την περίπτωση, ακολουθούνται άπο τα τυπικά 

«βεβαιώνω», «βεβαιώνω ως άνωθεν» ή «μάρτυρας παρών», «μαρτυρώ», 

«έτυχα στο παρόν και μαρτυρώ» ή «βεβαιώνω δι' όνομα τοΰ Χ μην ήξέ-

ροντας να γράψει ως λέγει». ΟΊ υπογραφές ανήκουν επομένως σέ συμβαλ

λομένους, σέ μάρτυρες και σ' εκείνους πού υπογράφουν στη θέση των 

αγράμματων συμβαλλομένων. Προφανώς, ή μία άπο αυτές τις ιδιότητες 

δέν αποκλείει την άλλη. 

4) 'Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις αμφίβολου αλφαβητισμού 

ή ήμιαλφαβητισμοΰ: άτομα πού σέ κάποια στιγμή υπογράφουν δηλώνουν 

αργότερα δτι δέ γνωρίζουν γράψιμο1 4. 

11. Για το πρώτο, βλ. Τρ. Εύαγγελίδης, δ.π., τ. Α', σ. 192. Για το δεύτερο, 
αν καί για μερικές δεκαετίες αργότερα (1829), πβ. -Μακρυγιάννη, "Απομνημονεύματα, 

έ'κδ. Σπ. 'Ασδραχα, 'Αθήνα 1957, σ. 11: «. . .(ήξερα ολίγον γράψιμον, δτι δέν είχα 

πάγει εις δάσκαλο άπο τα αΐτια οπού θα ξηγηθώ, μην έχοντας τους τρόπους) περικα-

λοΰσα τον ενα φίλον και τον άλλον καί με έμαθαν κάτι περισσότερον εδώ ε'ις το "Αργός 

δπου κάθομαι άνεργος. Άφοΰ λοιπόν καταγίνηκα ενα δυο μήνες να μάθω έτοϋτα τά 

γράμματα όπου βλέπετε. . .». 

12. Θυμίζουμε ότι εξετάζουμε τον πρωτοβάθμιο αλφαβητισμό. Για τη ση

μασία των ορθογραφικών λαθών, βλ. Φ. Ήλιου, «Τά τραβήγματα τών ελληνικών 

βιβλίων τον 16ο αιώνα», Ελληνικά, τ. 28, 1975, σ. 113. 

13. 'Υπάρχει ενα μόνο παράδειγμα αναλφάβητου πού σημειώνει σταυρό, κωδ. 

95, 21 'Απριλίου 1758. Βλ. καί το σταυρό, πού είναι σχεδιασμένος μπροστά άπο 

την υπογραφή τοΰ Χρίστου Άγόρη, πού υπογράφει για τον αναλφάβητο Άναστ. 

Σκέφερη στίς 21 'Ιουνίου 1784, σελ. 698 τοΰ κωδ. 102, καί τοΰ καπετάνιου Ά θ . 

Κατζάμπα στίς 26 Νοεμβρίου 1782, φ. 27 τοΰ κώδ. 155. Βλ. υπογραφή τοΰ ΐδιου, 

5 Νοεμβρίου 1784, σ. 20, κώδ. 103. 

14. Πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις: Θοδωρής της Φέγγως, λεγ. 
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5) Ή ονομασία (όνομα, επώνυμο, πατρωνυμικό, παρατσούκλι) δεν 

εϊναι σταθερή. 'Αλλ' αυτό δέν είναι ό κανόνας. 

6) Παρατηρούνται επανεμφανίσεις των ίδιων ατόμων. 

7) Υπάρχει έντονη παρουσία ξένων, πού ε'ίτε συνάπτουν στην Πρέ

βεζα κάποιο συμβόλαιο στο ((κάγκελο» του νοτάριου εΐτε και άλλου 

κάποιο «πριμάτο», πού κατόπιν «ρεγκιστράρεται στα άτι του πούμπλικου 

νοτάριου» της Πρέβεζας. 

8) Ό συμβολαιογράφος δέ δηλώνει κατ' ανάγκη τα στοιχεία των 

πελατών του ούτε των μαρτύρων (όνομα γονέων, διεύθυνση, προέλευση, 

ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση). 

9) Μέχρι τα 1766 δλοι οι ετήσιοι αριθμοί είναι μικροί. Κατόπιν 

αυξάνονται κατά ρυθμό αλματώδη. 

10) Παρατηρήθηκε οτι, άσχετα με το αν πρόκειται για εγγραμμά

τους ή οχι, τα συμβαλλόμενα μέρη δέν υποχρεώνονται πάντα εξίσου να 

υπογράψουν. "Ετσι υπάρχουν συμβαλλόμενοι πού απουσιάζουν άπο το υπό 

μελέτη δείγμα, όπως υπάρχουν και μάρτυρες πού δέν εμφανίζονται ποτέ 

με την ιδιότητα του συμβαλλομένου. 

Σχηματίζονται δύο σύνολα: α) των συμβαλλομένων και β) εκείνων 

πού τα ονόματα τους συναντιούνται στίς υπογραφές και πού πρόκειται για 

υπογράφοντες ή για αναλφάβητους, συμβαλλομένους ή μάρτυρες. Τα δύο 

Ροΐδης, κάτοικος Βόνιτζας. 'Αναλφάβητος στίς 3 Σεπτεμβρίου 1759, υπογράφει ως 

μάρτυς στίς 4 'Ιουνίου 1756, κωδ. 95.—Κώστας Κεραμιδάς. Υπογράφει στίς 5 'Απρι

λίου 1776, κωδ. 42. 'Αναλφάβητος στίς 14'Απριλίου 1778, κώδ. 101.—'Ανδρέας τοϋ 

Βασίλη Κραβαριώτη, δουλευτής. Υπογράφει στίς 25'Οκτωβρίου 1775, κώδ. 10]. 

'Αναλφάβητος στίς 24 'Απριλίου 1783, κώδ. 102.—Μίχος Τρούφας Άλέσαντρος. Δεν 

ξέρει να γράφει στίς 4 'Απριλίου 1775, κώδ. 101. Δέν βλέπει να γράψει οτίς 21 'Ιου

λίου 1781, κο>δ. 102.'Υπογράφει δμως ως μάρτυς στίς 21 Δεκεμβρίου 1757, στίς 

2 Φεβρουαρίου 1759 και στίς 7 'Ιουλίου 1764, κώδ. 95.—Μαστρο-Διαμαντής Κώστας. 

Υπογράφει στίς 30 'Ιανουαρίου 1783 και στίς 31 'Ιανουαρίου 1783. 'Αναλφάβητος 

στίς 24 'Ιουλίου 1783, κώδ. 155.—Νικολός Μαλαντρής. Υπογράφει στίς 23 Δεκεμ

βρίου 1782. 'Αναλφάβητος στίς 20 'Οκτωβρίου 1783 και στίς 23 'Οκτωβρίου 1783, 

κώδ. 102.—Κώστας Πετανίτης. Υπογράφει στίς 23 Αυγούστου 1781. 'Αναλφάβη

τος στίς 16 Σεπτεμβρίου 1780, κώδ. 1 0 2 . — Ό ΙΙέτρος Ξενούλης, «τζίταντίνος» 

και αάρχοντας τούτης της κομονιτάς», φέρεται ως αναλφάβητος στίς 16 Μαΐου 

1780, κώδ. 42, φ. 58 και στίς 26 'Ιουλίου 1781, κώδ. 102, σ. 323. Πβ.: «Ma

no Custea pregato da Pietro Xenaki a t t u a i sindico sottoscrive per suo no

me non sapendo bene scrivere come dice» (Κρατικό 'Αρχείο Βενετίας, Lette

re di Rettori ai Capi del Consiglio dei Χ, φ. 295, 4 'Ιανουαρίου 1781, επι

στολή μεταφρασμένη και δημοσιευμένη άπο τον Κ. Δ. λΐέρτζιο, α'Άρτα-ΓΙρέβε-

ζα», 'Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. 11 [1936], σ. 289-290). 
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δείγματα ταυτίζονται, εν μέρει, έχουν την ϊδια εξέλιξη και την ίδια σύν

θεση. 

Το συγκεκριμένο υλικό οδηγεί στη διαμόρφωση τών ζητουμένων 

και στην επιλογή της μεθόδου zpyxGi>xc. 'Επιβάλλει συγκεκριμένα: 

1) Τη συλλογή πληροφοριών για κάθε άτομο μέσα άπο το σόνολο 

τών συμβολαίων —καί ιδίως άπο τις διαθήκες και τα προικοσύμφωνα, 

δπου, κυρίως, αναφέρονται καί άλλα ονόματα έκτος άπο τών άμεσα εν

διαφερομένων —καί Οχι αποκλειστικά άπο τα συμβόλαια στα οποία τα 

άτομα αυτά παρουσιάζονται με τήν ιδιότητα του συμβαλλομένου ή του 

μάρτυρα. Για προφανείς τεχνικούς λόγους ή δουλειά αυτή δεν μπορούσε 

να γίνει ταυτόχρονα με τήν αποδελτίωση τών υπογραφών άλλα σε δεύ

τερη φάση. Για κάθε πρόσωπο διατηρείται ενα ατομικό δελτίο με το όνο

μα του καί ή τελική κατάταξη του, κοινωνικοεπαγγελματική καί γεωγρα

φική, γίνεται μετά άπο τή συναγωγή δλων τών στοιχείων, στο τέλος. 

"Ετσι άλλωστε διαλευκαίνονται καί περιπτώσεις αμφίβολης ταύτισης. 

2) Τήν εξέταση και τών μερικότερων ποσοστών αλφαβητισμού: 

α) τοΰ αλφαβητισμού τών συμβαλλομένων, επειδή γι' αυτούς ή γνώση 

ανάγνωσης καί γραφής δεν αποτελεί απαραίτητο προσόν, δπως για τους 

μάρτυρες, ώστε να παραμορφώνει τήν εικόνα, άλλα ενδεχόμενο. Στην κα

τηγορία τών συμβαλλομένων συγκαταλέγησαν καί άτομα πού ή παρουσία 

τους στο συμβολαιογραφείο είναι, ακριβώς, ανεξάρτητη άπο τίς γραμμα

τικές τους γνώσεις, π.χ. οι «πραχτικοί τιμητάδες»- β) τοΰ αλφαβητισμού 

τών ξένων καί τών μετοίκων καί τοΰ αν καί πόσο το μεικτό ποσοστό ή το 

ποσοστό τών δηλωμένων ή, λόγω έλλειψης σχετικής μαρτυρίας, θεωρημέ

νων ως Πρεβεζάνων επηρεάζεται άπ' αυτόν. 

3) Έ περίοδος 1742-1784 διαιρέθηκε σε πενταετίες, για να φανεί 

αν τα ποσοστά αλφαβητισμού ακολουθούν κάποια εξέλιξη. Το διάστημα 

τών πέντε ετών είναι αρκετά σύντομο, ώστε να μήν καλύπτονται οι μικρές 

τάσεις, άλλ' αρκετά μεγάλο, ώστε να παρακάμπτονται οι ενοχλητικές ε

τήσιες λεπτομέρειες. Τα στοιχεία τών δύο πρώτων ετών (1742-1744) 

παρουσιάζονται ενδεικτικά. 

α) Κάθε πενταετία αποτελεί αυτοτελή μονάδα καί το δείγμα της 

υφίσταται ανεξάρτητη επεξεργασία. 

β) Σε κάθε πενταετία επισημαίνονται τα πρωτοεμφανιζόμενα μέλη 

καί ελέγχεται ό αλφαβητισμός τους καθώς καί ό αλφαβητισμός τών ήδη 

γνωστών μελών. 

γ) Ελέγχεται ή συχνότητα εμφάνισης τών συμβαλλομένων, ως 

συμβαλλομένων, σε σχέση με τήν κοινωνικοεπαγγελματική τους κατά-
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στάση. Διακρίνουμε χαμηλές, μέσες και ανώτερες συχνότητες με αντί

στοιχες εμφανίσεις 1-2, 3-5, 6 και πάνω άνα πενταετία. 

δ) Ή συνολική εικόνα της εποχής (L742-1784) βασίζεται στους 

μέσους ορούς πού προκύπτουν άπο τους πραγματικούς αριθμούς τών πεν

ταετίων. 

Ταυτότητα τοΰ δείγματος και συνολική άποψη, τοϋ φαινομένου (μέσοι οροί) 

Οι αριθμοί πού ακολουθούν αφορούν μόνο τον ανδρικό πληθυσμό, 

διότι οι αναλογίες τών αναλφάβητων γυναικών προς τις υπογραφόμενες 

(325/1 για δλη την περίοδο 1742-1784) δεν είναι εκμεταλλεύσιμες. Και 

έ'τσι αποδεικνύεται βέβαια ό αποκλεισμός τών γυναικών δλων τών κοι

νωνικών στρωμάτων άπο το άχρηστο γι' αυτές «προσόν» καΐ το επικίν

δυνο μέσο επικοινωνίας της γραφής. Είναι ενδεικτικό δτι ή υπογραφή πού 

διαθέτουμε ανήκει στην Elisabetta, θυγατέρα του «τενέντε κολονέλ και 

ίντζενιέρ» Santo Semitecolo. 'Υπογράφει άνετα στα ιταλικά στή Οέσ/} 

της αναλφάβητης μητέρας τ/]ς, χήρας sigra Μαρίας, θυγατέρας τοΰ ποτέ 

Δημητράκη 'Αβάσταγου, κατοίκου Α γ ί α ς Μαύρας1 0. 

Το δείγμα περιλαμβάνει κατά μέσον ορο 325 (324,63) άνδρες άνα 

πενταετία. Ά π ' αυτούς οι 191 (190,16) είναι συμβαλλόμενοι. Το συνο

λικό ποσοστό του αλφαβητισμού ανέρχεται σε 78,95 %. Οι συμβαλλόμε

νοι υπογράφουν σε ποσοστό 64,61 %. Τα επανεμφάνιζα μένα μέλη τού δεί

γματος υπογράφουν σε μεγαλύτερο βαθμό άπο τα άτομα πού εμφανίζον

ται για πρώτη φορά. Ό μέσος ρυθμός ανανέωσης τών μελών τού δείγμα

τος φθάνει τα 69,09%. 'Επειδή οί ξένοι είναι σχεδόν όλοι συμβαλλόμε

νοι, στο συνολικό δείγμα (συμβαλλόμενοι και μάρτυρες) φαίνονται να 

υπογράφουν σε μικρότερο βαθμό άπ' δ,τι οί Πρεβεζάνοι. Στο δείγμα τών 

συμβαλλομένων όμως, είναι φανερό δτι οί ξένοι, πού υπογράφουν κατά 

64,97%, δεν επηρεάζουν το μεικτό ποσοστό αλφαβητισμού (64,61%). 

Μεταξύ τών ξένο^ν πού είναι εγκατεστημένοι στην Πρέβεζα ή διαφορά 

Ιδ. Κώδ. 95, 9 Μαρτίου 1763 και 8 Αυγούστου 1766. Για το ϊδιο θέμα βλ. 
Κ. Μαχαιράς, Ή Λεύκας επί 'Ενετοκρατίας (1681-1797'),'Αθήνα 1951, σ. 205, 
σημ. 2. Πβ. την αυτοβιογραφία της Έλισσάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. έκδοση Έλισ-
σαβέτιου Μαρτινέγκου, Ή μήτηρ μου, 'Αθήνα, 1881 (εκδ. Κ. Πορφυρή, 'Αθήνα, 
Διγενής, 1956)· για τη Ζάκυνθο της 'ίδιας περίπου εποχής, βλ. και την άποψη τοΰ 
Ξενόπουλου, «Ρηγγίνα Λέζα», [="Απαντα (εκδ. Μπίρη), τ. 10, σ. 22]. Για την "Αρ
τα, στις αρχές της δεκαετίας τοϋ 1810, βλ. Μακρυγιάννη, δ.π., σ. 19: «. . .τα ψώνια 
τοϋ σπιτιοΰ σου», τοΰ Θανάση Λιδορίκη (Σκαρλάτου), «να βαστάη ή γυναίκα σου τα 
χρήματα καί τον λογαριασμόν, ξέρει γράμματα». 
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ανάμεσα στους υπογράφοντες καΐ τους αναλφάβητους μειώνεται: συ

ναντούμε 58,40 % υπογράφοντες στο συνολικό δείγμα (συμβαλλόμενοι 

και μάρτυρες) και 51,76% μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Ό συνολικός μεικτός βαθμός αλφαβητισμού άφορα μια ομάδα πού 

αποτελείται κατά: 

—35,47% (115,16 άτομα κατά μέσον δρο) άπα άτομα πού οι επαγ

γελματικές τους δραστηριότητες είναι αδύνατο να επισημανθούν μέσα 

άπα τα συμβόλαια. Ή ομάδα αύτη υπογράφει σε ποσοστό 69,17% κατά 

μέσον δρο. 

—19,30 % (62,66 άτομα κατά μέσον δρο) άπο άτομα πού υπογρά

φουν σε ποσοστό 98,93 % καί πού τά συναντούμε μόνο σαν μάρτυρες. 

Παρατηρούμε δτι το 52,77 % τοΰ συνολικού δείγματος αποτελείται 

άπο άτομα μέ άγνωστη κοινο:>νικοεπαγγελματική κατάσταση. 

—11,19% (36,33 άτομα) άπο κληρικούς. Υπογράφουν όλοι. Συ

ναντήσαμε μόνον έναν αναλφάβητο μοναχό. 

—7,54% (24,5 άτομα κατά μέσον δρο) άπο προεστούς. Υπογρά

φουν σε ποσοστό 89,11%. 

—5,54% (18 άτομα κατά μέσον δρο) άπο ναυτικούς. 'Υπογράφουν 

κατά 64,81 %. "Ιδιο περίπου ποσοστό παρατηρείται σέ πραγματικές ο

μάδες 51 καί 11 ναυτικών. Σέ άλλη στιγμή μια ομάδα 37 ατόμων ση

μειώνει 59,45%. 

— 4 , 5 1 % (14,66 άτομα κατά μέσον δρο) άπο πραγματευτές. Υ π ο 

γράφουν σέ ποσοστό 82,95%. Πραγματικές ομάδες 33, 26 καί 17 ατό

μων υπογράφουν αντίστοιχα κατά 75,75%, 88,46% καί 82,35 }0. 

—4,25% (13,83 άτομα κατά μέσον δρο) άπο μαστόρους. Υπογρά

φουν σέ ποσοστό 38,55%. Πραγματικές ομάδες 41 καί 22 ατόμων υπο

γράφουν κατά 34,10% καί 13,63% αντίστοιχα. 

—3,74% (12,16 άτομα κατά μέσον δρο) άπο «δουλευτάδες» —καλ

λιεργητές ή άλλους άγρολήπτες μέ ποσοστό αλφαβητισμού 47,94%. Πα

ρατηρούμε ποσοστά 46,42 % καί 45,83 % σέ αντίστοιχες πραγματικές ο

μάδες 28 καί 24 ατόμων. 

—3,18% (10,33 άτομα κατά μέσον δρο) άπο έργαστηριάρηδες. 'Υ

πογράφουν σέ ποσοστό 83,87 %. Παρατηρείται βαθμός αλφαβητισμού 

82,35% καί 80,95% σέ πραγματικές ομάδες 34 καί 21 ατόμων αντί

στοιχα. 

Υ π ό μορφή ιχνών συναντάμε μέσα στο δείγμα στρατιώτες (0,35"/Ό 

κατά μέσον δρο), τεχνίτες καί επαγγελματίες (2,36%), πού υπογράφουν 

σχεδόν όλοι τους, καί ψαράδες (1,02%), στους όποιους ή υπεροχή αυτών 
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πού υπογράφουν απέναντι στους αναλφάβητους δέν είναι, πολύ σαφής: 

54,99% (1,83/3,33). Οί ελάχιστοι πού συναντήσαμε αποκλειστικά με 

την ιδιότητα του ενοικιαστή προσόδ(ον (1,79%) υπογράφουν σχεδόν όλοι. 

Σχετικά με τα παραπάνω, πρέπει, να έχουμε υπόψη οτι δεν υπάρχει 

στην πραγματικότητα σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα επαγγέλματα 

άλλα έντονη παραπληροοματικότητα. "Ομ<ν>ς, στην προκειμένη περίπτωση 

ή ανάγκη για σχηματοποίηση επέβαλε μια ιεράρχηση στα κριτήρια. "Ετσι, 

οί ακόλουθες ιδιότητες ή επαγγέλματα θεωρήθηκαν προσδιοριστικής ση

μασίας για το χαρακτηρισμό τών μελών του δείγματος και μάλιστα για 

δλη την περίοδο 1742-1784: 1) κληρικός, 2) προύχοντας ή ανώτερος αξιω

ματικός, 3) συμβολαιογράφος, γιατρός' υποδηματοποιός, μυλωνάς, ρά

φτης, κεραμοποιός- υλοτόμος, κτίστης, ξυλουργός, ((κουβαλιστής»· στρα

τιώτης ή κατώτερος αξιωματικός, ακόμη κι αν αυτά τα επαγγέλμα

τα δέ συναντιούνται στο δείγμα παρά υπό μορφή Ιχνών, 4) πραγμα-

τευτής, ναυτικός, ψαράς, έργαστηριάρης, 5) άγρολήπτης ή καλλιεργη

τής, ενοικιαστής προσόδων. Λαμβανομένου υπόψη τοΰ ασυμβίβαστου ο

ρισμένων ασχολιών και επαγγελμάτων, π.χ. της συμμετοχής στο Γενι

κό Συμβούλιο και της άσκησης κάποιας «βάρβαρης τέχνης», κάθε 

μία άπο τις προηγούμενες ομάδες μπορεί να θεωρηθεί οτι περιλαμβάνει 

άτομα πού ασκούν παράλληλα κάποιο άπο τα επαγγέλματα πού δη

λώνονται άπο δλες τις κατηγορίες πού τήν ακολουθούν. 'Αντίθετα, σε 

καμιά ομάδα δεν περιλαμβάνονται άτομα πού νάχουν παράλληλα ασχο

λίες πού δηλώνονται άπο κάποιχ προηγούμενη της κατηγορία. "Ετσι, με

ταξύ τών κληρικών π.χ. είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται και κληρι

κοί πού σε κάποια στιγμή αναλαμβάνουν κάποιο κοινοτικό αξίωμα, ενοι

κιάζουν προσόδους κλπ. Στην κατηγορία τών προυχόντων όμως δέν υ

πάρχουν κληρικοί ενώ μπορεί να υπάρχουν ναυτικοί, πραγματευτές, ε

νοικιαστές προσόδων κλπ. Στην κατηγορία τών πραγματευτών, πάλι, 

δέν έχουν συμπεριληφθεί κληρικοί ή προύχοντες, έχουν βμως συμπεριλη

φθεί οί ναυτικοί πού παρουσιάζουν παράλληλα και εμπορικές δραστηριό

τητες. 

Ό χαμηλός βαθμός αλφαβητισμού τών ξένων πού είναι εγκατεστη

μένοι στην Πρέβεζα οφείλεται στή σύνθεσ/j της ομάδας αυτής, πού κυ

ριαρχείται άπο αναλφάβητους, στην πλειοψηφία τους, μαστόρους και άπο 

ναυτικούς, πού ή απόσταση ανάμεσα στην πλειοψηφία τους πού υπογρά

φει και τήν αναλφάβητη μειοψηφία τους δέν είναι σημαντική. 'Απεναν

τίας μειοψηφούν οί πραγματευτές και οί έργαστηριάρηδες, πού, αυτοί, 

υπογράφουν σέ υψηλό ποσοστό. 
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Παρατηρούμε δτι ό βαθμός αλφαβητισμού του συνόλου των συμβαλ

λομένων συμπίπτει με το βαθμό του συνόλου τών ναυτικών (συμβαλλόμε

νοι καί μάρτυρες), ενώ δεν απέχει πολύ άπο το ποσοστό πού επιτυγχάνε

ται άπο το σύνολο εκείνων πού οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες 

παραμένουν άγνωστες (συμβαλλόμενοι καί μάρτυρες). Το πρώτο είναι 

αξιοσημείωτο το δεύτερο δμως είναι εύλογο, εφόσον τα άτομα αυτά απο

τελούν σημαντικό τμήμα τοΰ δείγματος. 

Ή εξέλιξη τοΰ φαινομένου 

Το συνολικό ποσοστό αλφαβητισμού (συμβαλλόμενοι καί μάρτυρες) 

σημειώνει αύξηση στα 1754-58, περνώντας άπο 80,92% σε 86,75%. 

Διατηρείται στα 'ίδια επίπεδα μέχρι τα 1768 (87,83% καί 87,65%) καί 

έπειτα υποχωρεί (74,18%) διατηρώντας πάντως μια σχετική σταθερό

τητα κατά τις δύο τελευταίες πενταετίες (75,92%). Ό αλφαβητισμός 

τών συμβαλλομένων χαρακτηρίζεται άπο συνεχείς καί απότομες διακυ

μάνσεις. Το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στα 1764-68. 

Ή συνολική εξέλιξη τοΰ αλφαβητισμού τού δείγματος είναι λοιπόν 

φθίνουσα. 'Αντίθετα, ή εξέλιξη τοΰ συνόλου τών πράξεων καί τοΰ αριθμού 

τών δύο δειγμάτων σημειώνει κάποια στασιμότητα, αν οχι ελαφρά κάμψη, 

κατά τα πρώτα δεκαπέντε χρόνια της περιόδου πού εξετάζουμε (1749-63) 

δέχεται δμως σημαντικές αυξήσεις μεταξύ 1764 καί 1784. Το ποσοστό 

αύξησης τοΰ αριθμού τών πράξεων καί τού αριθμού καθενός άπο τα δύο 

δείγματα, το ποσοστό ανανέωσης τους καί το ποσοστό της συμμετοχής 

τών ξένων φθάνουν στο υψηλότερο σημείο τους κατά τα έτη 1775-1779. 

Κατά τήν πρώτη περίοδο κυριαρχεί ή παρουσία τών προεστών καί 

τών κληρικών. Κατά τή δεύτερη (1764-84) υπερισχύουν οι ναυτικοί καί 

οι πραγματευτές. Παράλληλα αυξάνει αναλογικά ή παρουσία τών έργα-

στηριάρηδων καί τών μαστόρων. Κατά τήν ϊδια εποχή περιορίζονται οι 

συμβαλλόμενοι πού πραγματοποιούν το συνηθισμένο αριθμό εμφανίσεων 

(1-2 συμβόλαια). Άλλα ένώ μέχρι τα 1768 οι ανώτερες συχνότητες (6, 

7 κλπ. εμφανίσεις) πραγματοποιούνται αποκλειστικά άπο τους προεστούς, 

στις δύο τελευταίες πενταετίες οι μεσαίες (σέ 3, 4 ή 5 συμβόλαια) καί οι 

πολλαπλασιασμένες πια ανώτερες συχνότητες πραγματοποιούνται άπο 

δλες σχεδόν τις ομάδες: κυρίως άπο εκείνους πού άσκοΰν —ή είχαν ασκή

σει— κάποιο κοινοτικό αξίωμα, δποος προηγουμένως, άλλα καί άπο τους 

πραγματευτες καί τους έργαστηριάρηδες. Αυτό γίνεται εντονότερο κατά 

τήν τελευταία πενταετία (1780-84). 
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Την υποχώρηση του αλφαβητισμού πρέπει να τη δούμε μέσα στο 

παραπάνω πλαίσιο: διογκωνόμενο το δείγμα, γίνεται αντιπροσωπευτικό

τερο και αυτό έχει σαν συνέπεια τη μείωση του ποσοστού. Παρατηρούμε 

οτι αύτη ή μείωση συμπίπτει ακριβώς με την υποχώρηση των τελείως, 

ή σχεδόν τελείως, άλφαβητισμένων ομάδων, δπως ό κλήρος και οί προ

εστοί, με την άνοδο άλλων ομάδων κατά πλειοψηφία μόνον άλφαβητισμέ

νων, όπως οί έργαστηριάρηδες, οί πραγματευτές, οί ναυτικοί, άλλα επί

σης και κατά πλειοψηφία αναλφάβητων, όπως οί μάστορες. Ή μείωση 

του ποσοστού δεν πρέπει να αντανακλά μια γενικότερη πραγματική ύπο-

χούρηση του αλφαβητισμού. "Εχουμε αντίθετα ενδείξεις δτι προς το τέλος 

του αιώνα πολλαπλασιάζεται αναλογικά ό αριθμός αντιτύπων των διδα

κτικών βιβλίων πού χρησιμοποιούνται ακριβώς στις κατώτερες βαθμί

δες της παιδείας (Ταλτήρι, Όκτώηχος, Παιδαγωγία) 1 6 . . 

Ή σωστή εκτίμηση τών αριθμών στους όποιους καταλήξαμε δεν 

είναι δυνατή λόγω της έλλειψης επεξεργασμένων στοιχείων για τον αλφα

βητισμό συγκρίσιμων πληθυσμών. Άλλα καί ή απόλυτη θεώρηση τών 

ποσοστών πρέπει να γίνει με επιφύλαξη. Είναι αφενός γνωστό δτι ή δι

δασκαλία της γραφής γινόταν ξεχωριστά άπο τή διδασκαλία τής ανάγνω

σης κι δτι τήν ακολουθούσε μεν άλλ' οχι υποχρεωτικά1 7. "Ενα τμήμα λοι

πόν τών συμβαλλομένων πού υπολογίστηκαν σαν αναλφάβητοι, επειδή 

16. Σπ. Άσδραχάς, ((Faits économiques et choix culturels: à propos du 
commerce de livres entre Venise et la Mediterranée orientale au XVIIIe siècle», 
Studi Veneziani, τ. XIII, 1971, σ. 611, πίν. 13 καί σ. 613. 

17. Βλ. τις περιπτώσεις πού επισημαίνει, στα ζακυνθινά συμβόλαια, ό Φ. Ή 
λιου, δ.π., σ. 115, σημ. 2. "Εχουν διασωθεί συμβόλαια μεταξύ γονέων και διδασκά
λων, πού προέβλεπαν μόνο τή διδασκαλία τής ανάγνωσης. Βλ. καί Έλισ. Μουτζάν-
Μαρτινέγκου, ο.π., (εκδ. 1881, σ. 10-12 καί 13' εκδ. 1956, σ. 25-27). Για τις μεθό
δους διδασκαλίας βλ. καί στον G. de La Guilletière, Athènes ancienne et nouvelle, 
Παρίσι 1675, σ. 232-233· Pouqueville, Voyage en Morée,en Constantinople et 
en Albanie, Παρίσι, 1805, σελ. 267-270. Πβ. ακόμη καί για μεταγενέστερες επο
χές, Γρ. Ξενόπουλου, Αύτογραψία, [—"Απαντα, δ.π., τ. Α', σ. 96 κ.έ], οπού αναφέ
ρεται, ΐσως μέ κάποια υπερβολή, δτι τα παιδιά χρειάζονταν δύο χρόνια για να μά
θουν να διαβάζουν. Περιγραφή του ϊδιου σχολείου καί στή Μαργαρίτα Στέφα. Για 
τήν Δυτική Ευρώπη, βλ. Stone, ο.π., σ. 89, 98, 114· R. Ghartier - M. M. Com
père.—D. Julia, ο.π., σ. 88. F. Furet-J. Ozouf, Lire et écrire. . ., δ.π. σ. 88-91, 
124, 130 κέ. Για τα άτομα, πού γνωρίζουν να διαβάζουν άλλ' δχι καί να γράφουν, βλ. 
F. Furet-J. Ozouf, ο.π., σ. 199 κ.έ. Βλ. καί σ. 226-227, όπου το γράψιμο περιγρά
φεται σαν κάτι το φοβερά δύσκολο για κάποιον ποΰχει χάσει τήν 'ικανότητα να γρά
φει άλλα πού διατηρεί τήν 'ικανότητα να διαβάζει άνετα. Πβ. σ. 357 το παράδειγμα 
άπο Μ. Η. Froeschle (διδ. διατριβή 3ου κύκλου, πανεπ. Paris-Sorbonne, 'Ιούνιος 
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δεν ήξεραν να υπογράψουν, θα πρέπει, να ήταν στην πραγματικότητα ήμι-

αναλφάβητοι, να γνώριζαν δηλαδή τουλάχιστον ανάγνωση. Αυτό θα πρέ

πει να 'ίσχυε και για Ινα τμήμα του γυναικείου πληθυσμού. 'Αφετέρου, οί 

πιο ευνοημένες κατηγορίες, πού αποτελούν κυρίως τήν πελατεία των συμ

βολαιογράφοι και είναι συγχρόνως και οι πιο άλφαβητισμένες, επηρεά

ζουν θετικά το μεικτό ποσοστό. Δυνατότητα γενίκευσης προσφέρεται μό

νον άπο τήν κατάτμηση του δείγματος σε κοινωνικοεπαγγελματικές κα

τηγορίες και άπο τήν εξέταση του αλφαβητισμού κάθε ομάδας. *Αν καί 

δεν επιτρέπεται να παραβλέψουμε τήν εστοο καί σε γενικές -γρχμμζς ανα

λογία με αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες της Δυτικής Ευρώπης ή της 'Α

μερικής, πάλι, μόνη ή περίπτωση τής Πρέβεζας δέ δικαιολογεί ανενδοία

στους παραλληλισμούς καί μάλιστα βασιζόμενους σε τόσο μικρούς από

λυτους αριθμούς. 

Παρά τις επιφυλάξεις, οφείλουμε να κάνουμε μια αριθμητική καί 

μια ποιοτική παρατήρηση σχετικά με τήν αντιπροσωπευτικότατα του 

δείγματος. Για τις περιόδους 1742 - 44, 1759 - 63, 1764-68, 1775 - 79 

καί 1780-84 δουλέψαμε πάνω σε σύνολα (μάρτυρες καί συμβαλλόμε

νοι) 66, 148, 235, 585 καί 677 ανδρών, άπο τους οποίους υπέγραψαν 

αντίστοιχα οί 54, 130, 206, 434 καί 514. Παραθέτουμε τα παράλληλα 

διαθέσιμα στοιχεία για τον πληθυσμό τής Πρέβεζας στα 1740, 1760, 

1770 καί 1784: 200 οικογένειες ή 900 ψυχές γηγενών, στους οποίους 

δέν συμπεριλαμβάνεται ό μεγάλος αριθμός τών ξένων του «borgo» 1 8. 1840 

ψυχές (πληθυσμός του «territorio») 1 9 . 1834 ψυχές 2 0 ' 918 οικογένειες, 

1976): οί κατηγορούμενος για ανάγνωση γιανσενιστικών βιβλίων (1709, Tourettes), 

μεταξύ τους καί μία δασκάλα, δέν ζέροην να υπογράψουν. Βλ. καί G. Casanova, 

Mémoires 1744-1756, έκδ. Garnier-Flammarion, Παρίσι 1977, σ. 144 καί 152: 

ή Χριστίνα διαβάζει πολύ καλά. Δέν γνωρίζει δμως γραφή, δπως καί καμιά άλλη 

κοπέλα στο χωριό της. Επειδή στη Βενετία αυτό θα ήταν αδιανόητο, για να μη βρί

σκεται σέ μειονεκτική θέση προκειμένου να παντρευτεί έ'να βενετό, αποφασίζει καί 

μαθαίνει να γράφει μέσα σέ λίγες μέρες. Ή ταυτόχρονη διδασκαλία γραφής καί ανά

γνωσης εισάγεται μέ τήν αλληλοδιδακτική μέθοδο. 

18. Γενικός Προβλεπτής Antonio Loredan στον Δόγη, Ζάκυνθος, 3 'Οκτω

βρίου 1740, σέ μετάφραση Κ. Δ. Μέρτζιου, 'Ηπειρωτικά Σταχυολογήματα, δ.π., 

σ. 523. 

19. Γενικός Προβλεπτής Francesco Grimani, Relazioni storico - politiche 

delle isole del Mare Jonio, suddite della Serenissima Republica di Venezia, Βε

νετία 1856, σελ. 50. 

20. Σέ αναγραφή του 1770. 'Επαναλαμβάνουμε τήν πληροφορία τοϋ 'Αρι

στείδη Βρέκοση, « Ή συνθήκη τής 21 Μαρτίου 1800 καί τα προνόμια τών ήπειρωτι-
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1786 άνδρες συμπεριλαμβανομένων τών αρματολών του Ξηρόμερου21. 

Διαπιστώνεται εξάλλου Οτι ή σύνθεση της Πρέβεζας, όπως παραδί

δεται —σε γενικές γραμμές, είναι αλήθεια— μέσα άπο τις πηγές, δεν είναι 

διαφορετική άπο την εικόνα πού αποδεσμεύεται άπο τη σειρά τών συμ

βολαίων. Για το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα (1784) μαρτυρεϊται ή 

διαίρεση τών κατοίκων σε γεωργούς, με μικρό εισόδημα εξαιτίας τοΰ 

αμμώδους εδάφους, έργαστηριάρηδες, θαλασσινούς —ναυτικούς και ψαρά

δες— και μικρό αριθμό βιοτεχνών2 2. Έ συνεχώς αυξανόμενη παρουσία 

επαγγελμάτων πού απαιτούν γνώσεις ανάγνωσης και γραφής άπηχεΐται 

στους κώδικες άπο τήν αυξανόμενη αναλογία τών πραγματευτών, τών 

έργαστηριάρηδων, τών ναυτικών. Ή μόνη διαφορά ανάμεσα στίς δυο 

εικόνες είναι οτι οί ψαράδες πού εμφανίζονται στους κώδικες είναι 

σχεδόν ελάχιστοι. Είναι επομένως πιθανόν ή συμβολαιογραφική πηγή 

να μήν τονίζει υπερβολικά το πραγματικό ποσοστό άλβαβητισμοΰ του 

ανδρικού πληθυσμού της Πρέβεζας. 

Ρόδη Σταμούλη 

κών πόλεων Πρεβέζης, Πάργας, Βονίτσης και Βουθρωτοϋ», 'Ηπειρωτικά Χρονικά, 
τ. 3, 1928, σ. 292. Βλ. και παρατηρήσεις του ίδιου, αυτ., σ. 293-294, σημ· 40. 

21. Libro Reggistro di Lettere pubblici... Eocelentissima Magistratura 
di Venezia della Com. Estraordinaria e de' respettivi pubblici Rapresentati, 
f. 48v -5lv> Άρχειοφυλακεΐο Λευκάδας. "Οφείλω τήν πληροφορία στον κύριο Σπ. 
Άσδραχά. 

22. Άπο τήν ίδια βενετική αναφορά. Σχετικά με τήν οικονομική ζωή και τις 
ασχολίες τών Πρεβεζάνων κατά τον 18ο αιώνα, βλ. Fr. Grimani, δ.π., σ. 50, 51, 
57, 60. André Grasset Saint Sauveur, Voyage historique, littéraire et pitto
resque dans les îles et possessions ci-devant vénitiennes du Levant, Paris, An 
VIII, σ. 264-268 κ.άλλ. Voyage en Grèce de Xavier Scrofani, sicilien, fait en 
1794 et 1795, μτφρ. J.F.C. Blanvillain, Παρίσι και Στρασβούργο, έτος IX, τ. 3, 
σ. 17. Α. 'Ανδρεάδης, Περί της οικονομικής διοικήσεως της 'Επτανήσου επί 
Βενετοκρατίας, 'Αθήνα, 1914, ιδίως τον Προϋπολογισμό του Λεβάντε, Δεκέμβριος 
1756, τ. L σ. 337-346 (ταμείο 'Αγίας Μαύρας) και τον κατάλογο τών προσόδων 
τοϋ ταμείου της 'Αγίας Μαύρας, διάταγμα 17 Νοεμβρίου 1787, τ. Ι, σ. 210-211. 
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