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Διδακτορικές 
Διατριβές

Απόστολος Δελής,
Ερμούπολη (Σύρος): το ναυπηγικό κέ-
ντρο της ιστιοφόρου ναυτιλίας, (1830-
1880) Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα
Ιστορίας, 2010. 
Επιβλέποντες καθηγητές: Τζελίνα
Χαρλαύτη, Χριστίνα Αγριαντώνη, 
Βασίλης Καρδάσης

Η διδακτορική διατριβή αποτελεί μέ-
ρος του ερευνητικού προγράμματος 
Π.Ε.Ν.Ε.Δ. 2003, συγχρηματοδοτούμε-
νο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
Ελληνικό Δημόσιο και εκπονήθηκε υπό 
την επίβλεψη της καθηγήτριας Τζελί-
νας Χαρλαύτη για λογαριασμό του Ιονί-
ου Πανεπιστημίου. Αντικείμενο της δια-
τριβής είναι η ιστιοφόρος ναυπηγική βι-
ομηχανία της Ερμούπολης την περίο-
δο 1830-1880, η οποία ήταν η σημαντι-
κότερη παραγωγική δραστηριότητα του 
δευτερογενούς τομέα, τόσο της πόλης, 
όσο και ολόκληρου του ελληνικού κρά-
τους τη συγκεκριμένη περίοδο. Κυριό-
τερη πηγή της έρευνας αποτελούν αρ-
χειακές σειρές από τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους του Νομού Κυκλάδων, στη Σύ-
ρο. Πιο συγκεκριμένα, η σειρά Ι/Ναυ-
πηγικά που αποτελείται από βεβαιωτικά 
ναυπήγησης πλοίων την περίοδο 1836-
1866 και ακόμη περισσότερο οι πλούσι-
ες σε πληροφορίες και στοιχεία συμβο-
λαιογραφικές πράξεις του μακροβιότε-
ρου συμβολαιογράφου της Ερμούπολης 
τον 19ο αιώνα Ανδρέα Δαβίδ, που καλύ-
πτουν την περίοδο 1830-1865. 

Η προσέγγιση του αντικειμένου στη-
ρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: της οι-
κονομίας, των θεσμών και της τεχνολο-
γίας. Η ανάλυση της ναυπηγικής βιομη-
χανίας της Ερμούπολης από οικονομι-
κή σκοπιά εξετάζει το ρόλο της ζήτησης 
και των αγορών στις οποίες εντασσόταν 
η ναυπηγική δραστηριότητα, παράγο-
ντες καθοριστικοί για την πορεία και την 
επιβίωση του κλάδου. Εξετάζεται επίσης 
η επίδοση της ναυπηγικής βιομηχανί-
ας με βάση θεμελιώδη εργαλεία, όπως 
η μέση χωρητικότητα, οι χρόνοι παρά-
δοσης και η δυναμικότητα παραγωγής 
σκαφών, αλλά και μέσα από τη σύγκριση 
του όγκου παραγωγής και του κόστους 
παραγωγής με άλλα ναυπηγεία από το 
διεθνή χώρο τον 19ο αιώνα. Το θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει τη ναυπήγηση ιστιο-
φόρων εξετάζεται μέσα από τους όρους 
και τα χαρακτηριστικά των συμβολαιο-
γραφικών πράξεων που συνάπτονταν 
μεταξύ παραγγελιοδοτών (πλοιοκτητών) 
και παραγγελιοδόχων (ναυπηγών). Βα-
σικό εργαλείο ερμηνείας και ανάλυσης 
των συμπεριφορών και των τάσεων που 
διαφαίνονται μέσα από τα συμβόλαια 
αυτά είναι η θεωρία του κόστους συναλ-
λαγής. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή και 
όπως προκύπτει και από το πρωτογενές 
υλικό, οι συναλλαγές για την ναυπήγηση 
ενός ιστιοφόρου στην Ερμούπολη τον 
19ο αιώνα ήταν μία διαδικασία που είχε 
κόστος: πληροφόρησης, διαπραγμάτευ-
σης, επίβλεψης, και για τις δύο συμβαλ-
λόμενες πλευρές, οι οποίες προσπαθού-
σαν να το μειώσουν στο μεγαλύτερο δυ-
νατό επίπεδο.  

Ωστόσο, το πρωτογενές υλικό είναι 
πλούσιο σε στοιχεία που αφορούν τε-
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χνικές όψεις της κατασκευής των ξύλι-
νων ιστιοφόρων. Στα συμφωνητικά ναυ-
πήγησης, πολυσέλιδα έγγραφα συνή-
θως, η τεχνική περιγραφή κατασκευα-
στικών λεπτομερειών καλύπτει το μεγα-
λύτερο μέρος. Σε πολλά από τα έγγρα-
φα αυτά αναφέρονται με μεγάλη λεπτο-
μέρεια τα είδη των δομικών στοιχείων 
της γάστρας, ο αριθμός τους, οι διαστά-
σεις τους (μήκος, πλάτος). Ακόμη ανα-
φέρεται συχνά με σαφήνεια το σημείο 
τοποθέτησης του κάθε δομικού στοιχεί-
ου σε σχέση με τα υπόλοιπα, συγκεκρι-
μένες τεχνικές δεσίματος ή τοποθέτη-
σης, αλλά και τα είδη της χρησιμοποι-
ούμενης ξυλείας, τόσο όσο αφορά το εί-
δος, όσο και την προέλευση του ξύλου. 
Όλες αυτές οι λεπτομέρειες διαφωτί-
ζουν ιδιαίτερες πτυχές της κατασκευα-
στικής τεχνικής του ναυπηγείου της Ερ-
μούπολης και αναδεικνύουν το επίπεδο 
τεχνογνωσίας των ναυπηγών, που ενδε-
χομένως θα μπορούσαν να παραβλη-
θούν με αντίστοιχες άλλων περιοχών 
της ίδιας περιόδου, αλλά και με ζητή-
ματα συνέχειας σε ξυλοναυπηγεία του 
20ού αιώνα. 

Η τυπολογία των ναυπηγούμενων 
πλοίων είναι η δεύτερη σημαντική όψη 
της ναυτικής τεχνολογίας που εξετά-
ζει αυτή η διατριβή. Στην Ερμούπολη 
ναυπηγούνταν μία ευρεία ποικιλία ιστι-
οφόρων της μεσογειακής παράδοσης, 
όσο και ιστιοφόρων με σαφή προέλευ-
ση από το χώρο της βόρειας Ευρώπης. 
Έτσι πλάι στα περάματα, τα τρεχαντή-
ρια, τα τσερνίκια, τις μπρατσέρες, τις σα-
κολέβες, ναυπηγούνταν, μπρίκια, γολέ-
τες, γολετόμπρικα, κότερα και γαβάρες 
(μπάρκα). Ωστόσο, ο τύπος που κυρι-

άρχησε και αποτέλεσε ένα είδος βαρό-
μετρου της ναυπηγικής παραγωγής ήταν 
το μπρίκι. Αυτό το δικάταρτο σκάφος με 
τετράγωνα πανιά και μία μπούμα στο 
πρυμνιό κατάρτι, που είχε ήδη υιοθε-
τηθεί από την ελληνόκτητη ναυτιλία στη 
δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα, υπήρ-
ξε η ραχοκοκκαλιά του φορτηγού στό-
λου των Ελλήνων πλοιοκτητών τη μετε-
παναστατική περίοδο και το σκάφος που 
δεν έλειψε καμία χρονιά από τις σχάρες 
καθέλκυσης του ναυπηγείου της Ερμού-
πολης την περίοδο 1828-1866. Το μπρί-
κι ταυτίζεται κυρίως ως το βασικό όχη-
μα μεταφοράς σιτηρών από τα λιμάνια 
της Μαύρης Θάλασσας, Δούναβη και 
Αζοφικής προς τα αντίστοιχα της δυτι-
κής Ευρώπης. 

Η διατριβή έχει ως στόχο να ανα-
δείξει την Ερμούπολη ως το μεγάλο 
ναυπηγικό κέντρο της ιστιοφόρου ναυ-
τιλίας την στις πρώτες δεκαετίες μετά 
την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ο 
όγκος και οι ρυθμοί παραγωγής, το πο-
λυάριθμο εργατικό δυναμικό, η διευρυ-
μένη αριθμητικά και γεωγραφικά «πε-
λατεία» του ναυπηγείου από κάθε γω-
νιά της ανατολικής Μεσογείου και της 
Μαύρης Θάλασσας στο πιο σημαντικό 
ναυτιλιακό κέντρο του Αιγαίου, αποτε-
λούν βασικούς παράγοντες που συντε-
λούν στην επιβεβαιώση ότι το ναυπη-
γείο της Ερμούπολης είχε ξεφύγει από 
ορισμένα προβιομηχανικά επίπεδα και 
είχε καταστεί  ίσως η πρώτη βιομηχα-
νία εντάσεως εργασίας του ελληνικού 
κράτους. 
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Γιούλη Ευαγγέλου,
Αλληλογραφία του Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως με τη μονή Γηρομερί-
ου Θεσπρωτίας κατά τη μεταβυζαντινή
και νεότερη περίοδο.
Συμβολή στη φιλολογική έρευνα της πα-
τριαρχικής γραμματείας.
Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Αν-
θρωπιστικών και Κοινωνικών Επι-
στημών, Τμήμα Φιλολογίας, 2010.
Επιβλέποντες καθηγητές: Αθηνά
Γεωργαντά, Ελένη Γ. Σαράντη, Δη-
μήτρης Γ. Αποστολόπουλος.

Αντικείμενο της διατριβής είναι τα γράμ-
ματα που εξέδωσε το Πατριαρχείο Κων-
σταντινουπόλεως σχετικά με τη μονή Γη-
ρομερίου κατά τη μεταβυζαντινή και νε-
ότερη περίοδο, συγκεκριμένα στο διά-
στημα από το 1533 ώς το 1863. Το 1533 
είναι το έτος έκδοσης του πρώτου από 
τα σωζόμενα πατριαρχικά γράμματα. Το 
καταληκτικό χρονικό όριο τέθηκε στο 
έτος 1863, διότι με βάση το νέο κατα-
στατικό λειτουργίας της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας που είχε θεσπιστεί ήδη από το 
1860-1862, τους Γενικούς ή Εθνικούς 
Κανονισμούς, το έτος αυτό καταργήθηκε 
ρητά για πρώτη φορά η μορφή εκκλη-
σιαστικής διοίκησης στην οποία υπαγό-
ταν η περιοχή Γηρομερίου ήδη από τις 
αρχές του 17ου αιώνα, δηλαδή το καθε-
στώς της πατριαρχικής εξαρχίας.

Το εκδιδόμενο υλικό είναι στην πλει-
ονότητά του πρωτότυπο και παραδίδεται 
είτε από λυτά έγγραφα που σώζονται στο 
αρχείο της μονής Γηρομερίου, είτε από 
ενότητες του ιερού κώδικα του Πατριαρ-
χείου Κωνσταντινουπόλεως, όπου αντέ-
γραψαν τα κείμενα οι νοτάριοι της πατρι-

αρχικής Γραμματείας. Μόνο ένα κείμενο 
έχει διπλή παράδοση: παραδίδεται δηλα-
δή και από το λυτό έγγραφο που στάλ-
θηκε στη μονή και από τον ιερό κώδικα 
στον οποίο καταγράφηκε. Δύο μόνο κεί-
μενα δεν σώζονται σε επίσημη μορφή. 
Το ένα παραδίδεται από τον λεγόμενο 
"Β΄ κώδικα Κριτίου", που επίσης απόκει-
ται στο πατριαρχικό Αρχειοφυλάκιο. Το 
άλλο παραδίδεται από λυτό έγγραφο, το 
οποίο απόκειται στο Ιστορικό Αρχείο της 
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, έγ-
γραφο που δεν είναι το πρωτότυπο, αλλά 
διασώζει την εικόνα του πρωτότυπου πα-
τριαρχικού γράμματος. 

Η έκδοση των κειμένων είναι διπλω-
ματική και συνοδεύεται από κριτικό και 
φιλολογικό υπόμνημα. Μόνο ένα κεί-
μενο, που παραδίδεται από αντίγραφο, 
έγινε αντικείμενο φιλολογικής έκδοσης.

Από την άποψη της διπλωματικής, 
τα πατριαρχικά γράμματα που εκδίδο-
νται ανήκουν κυρίως στους τύπους του 
σιγιλλίου και του πιττακίου. Περιλαμβά-
νονται επίσης συνοδικά σημειώματα, ένα 
υπόμνημα εκλογής αρχιερέα, ένα εκκλη-
σιαστικό επιτίμιο και άλλα πατριαρχικά 
και συνοδικά γράμματα.

Η διατριβή αρθρώνεται σε εισαγωγι-
κό κεφάλαιο με τίτλο "Η μονή Γηρομερίου 
στην παράδοση της πατριαρχικής γραμ-
ματείας", κυρίως μέρος (που περιλαμβά-
νει την έκδοση των κειμένων) και επίμε-
τρο. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο παρουσιά-
ζεται συνοπτικά η ιστορία της μονής Γη-
ρομερίου και γίνεται αναφορά στην εξέλι-
ξη που σημειώνεται στη γλώσσα και στο 
ύφος των πατριαρχικών γραμμάτων, κα-
τά τη διάρκεια των τριών αιώνων οι οποί-
οι μεσολαβούν από το 1533 ώς το 1863.
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Η μονή Γηρομερίου ιδρύθηκε στις 
πρώτες δεκαετίες του 14ου αιώνα από 
τον –μετέπειτα όσιο– Νείλο τον Εριχιώ-
τη ή Ιεριχιώτη. Ο Νείλος έφτασε γύρω 
στο 1310 στην Ήπειρο. Αρχικά ασκήτε-
ψε στην περιοχή της Ιεριχούς, του αρ-
χαίου Ωρικού, στον κόλπο της Αυλώ-
νας, και στη συνέχεια μετακινήθηκε νό-
τια προς τη Βαγενιτία και εγκαταστάθηκε 
στην περιοχή του χωριού Γηρομέρι. Εκεί 
ίδρυσε τη μονή Γηρομερίου, που χάρη 
στην προσωπικότητά του έγινε πόλος 
έλξης με μεγάλη πνευματική ακτινοβο-
λία. Μεταξύ των ετών 1323-1336, ο Νεί-
λος συνέταξε μια Διαθήκη με χαρακτήρα 
κτητορικού τυπικού, με την οποία ορί-
ζει τον διάδοχό του στην ηγουμενία και 
παρακαλεί τον δεσπότη Ιωάννη Άγγελο 
Δούκα (Ιωάννης Β΄ Ορσίνι), τη (σύζυγό 
του) Άννα Παλαιολογίνα και τοπικούς 
άρχοντες να μεριμνούν για το μοναστή-
ρι του. Η Διαθήκη του Νείλου, όπως και 
ο Βίος του, που πιθανώς γράφτηκε στις 
πρώτες δεκαετίες του 14ου αιώνα, είναι 
οι μόνες σωζόμενες πηγές για την πρώ-
ιμη ιστορία του μοναστηριού.

Κατά τη διάρκεια των δύο αιώνων 
που ακολουθούν (από το 1336 ώς το 
1533), δεν σώζονται μαρτυρίες για τη μο-
νή Γηρομερίου, γεγονός που αντανακλά 
τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που 
επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή 
για μακρά χρονικά διαστήματα, οι οποί-
ες προσδιόρισαν τις τύχες του μοναστι-
κού ιδρύματος. Αντίθετα, για την περίο-
δο 1533-1863, τα σωζόμενα πατριαρχι-
κά γράμματα προσφέρουν πλούσιο υλι-
κό το οποίο, σε συνδυασμό με άλλες σύγ-
χρονες ιστορικές πηγές, μας επιτρέπει να 
ανασυνθέσουμε την ιστορία της μονής 

Γηρομερίου και της γύρω περιοχής.
Από άποψη γλωσσική, τα εκδιδό-

μενα πατριαρχικά γράμματα εντάσσο-
νται σε δύο ομάδες. Η πρώτη περιλαμ-
βάνει κείμενα τα οποία ανήκουν σε δι-
άφορους τύπους επίσημων γραμμάτων 
(κυρίως σιγίλλια) και στα οποία χρησι-
μοποιείται η αρχαιοπρεπής λόγια γλώσ-
σα, η επίσημη γραπτή γλώσσα του Πα-
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Η δεύτερη –και πολυπληθέστε-
ρη– ομάδα περιλαμβάνει κείμενα που 
ανήκουν σε λιγότερο επίσημους τύπους 
γραμμάτων (κυρίως πιττάκια). Τα πιττά-
κια είναι γράμματα που περιέχουν προ-
σφώνηση και ευχές προς τον αποδέκτη 
και χαρακτηρίζονται από ύφος περισσό-
τερο προσωπικό και οικείο από τους άλ-
λους τύπους γραμμάτων. Τα πιττάκια της 
μονής Γηρομερίου που εκδίδονται χρο-
νολογούνται στον 19ο αιώνα. Η γλώσ-
σα των κειμένων τους χαρακτηρίζεται 
από την αυξημένη διείσδυση απλούστε-
ρων εκφραστικών μέσων. Το φαινόμε-
νο αυτό, που εντοπίζεται σποραδικά σε 
κείμενα πατριαρχικών πιττακίων ήδη κα-
τά τους πρώτους μεταβυζαντινούς αιώ-
νες και εντείνεται στο πέρασμα του χρό-
νου, οφείλεται βέβαια στην επίδραση της 
απλοελληνικής, επίδραση που ωστόσο 
δεν εμφανίζεται με τρόπο τυχαίο. Όπως 
γίνεται φανερό και από τα γράμματα της 
μονής Γηρομερίου, οι αρμόδιοι για τη σύ-
νταξη των κειμένων των πατριαρχικών 
γραμμάτων οφφικιάλιοι, που στελέχωναν 
την πατριαρχική Γραμματεία, λειτουργού-
σαν με βάση την αρχή της προσαρμογής 
στο είδος –δηλαδή τον βαθμό επισημότη-
τας– της επικοινωνίας και στο γλωσσικό 
επίπεδο του αποδέκτη. Με άλλα λόγια, η 
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ενσωμάτωση απλούστερων εκφραστικών 
μέσων στη γλώσσα των πατριαρχικών κει-
μένων, υπό την επίδραση της καθομιλου-
μένης, εξυπηρετεί την αμεσότητα της επι-
κοινωνίας, απαραίτητη προϋπόθεση για 
την αποτελεσματική άσκηση της εκκλησι-
αστικής διοίκησης, και διέπεται από συ-
γκεκριμένες αρχές.

Από άποψη ιστορική, μέσα από τα 
μελετώμενα πατριαρχικά γράμματα ανα-
δεικνύεται το πλέγμα των σχέσεων που 
αναπτύσσει στη διαχρονία ένα μοναστι-
κό ίδρυμα τόσο με το Πατριαρχείο Κων-
σταντινουπόλεως όσο και με τους χρι-
στιανούς κατοίκους της γύρω περιοχής, 
στο πλαίσιο του οθωμανικού κράτους.

Συγκεκριμένα, τα εκδιδόμενα γράμ-
ματα συνιστούν σε μεγάλο βαθμό το απο-
τέλεσμα της αλληλεπίδρασης που ανα-
πτύσσεται στο πέρασμα των αιώνων ανά-
μεσα στο μοναστήρι και το Πατριαρχείο, 
καθώς αποτυπώνουν στην πλειοψηφία 
τους τις λύσεις που προέκρινε η ανώτα-
τη εκκλησιαστική αρχή των χριστιανών 
για ζητήματα τα οποία έθεταν οι εκάστοτε 
ενδιαφερόμενοι με γραπτή αναφορά τους 
προς το Πατριαρχείο. Μέσα από τις σχε-
τικές αναφορές στα κείμενα των πατριαρ-
χικών γραμμάτων, αναδύεται ένας ολό-
κληρος κόσμος που μεριμνά για θέματα 
τα οποία αφορούν τη μονή, τη γύρω πε-
ριοχή, την ευρύτερη εκκλησιαστική περι-
φέρεια. Επιπλέον, χριστιανοί κάτοικοι της 
περιοχής απευθύνονται στο Πατριαρχείο 
για ζητήματα οικογενειακού, κληρονομι-
κού και ποινικού δικαίου, καθώς και για 
οικονομικού τύπου διαφορές.

Πρόκειται για χριστιανούς κατοίκους 
των γύρω χωριών, τα οποία ήδη κατά τις 
αρχές του 17ου αιώνα συναπαρτίζουν μα-

ζί με το μοναστήρι μία ξεχωριστή διοικη-
τική περιφέρεια, η οποία υπάγεται απευ-
θείας στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό-
λεως. Η υπαγωγή οικισμών στη μονή Γη-
ρομερίου, μορφή εκκλησιαστικής διοίκη-
σης που συνιστά παραλλαγή του θεσμού 
της "πατριαρχικής εξαρχίας", μαρτυρείται 
για πρώτη φορά το 1623 και κατοχυρώ-
νεται με συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα το 
1667. Είναι γνωστό ότι με τον όρο "πατρι-
αρχική εξαρχία" ονομάζονταν από το τέ-
λος του 14ου αιώνα οι οικιστικές μονά-
δες που εκχωρούσε συνήθως εφ’ όρου 
ζωής ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
σε φυσικά πρόσωπα, τους "καθολικούς 
εξάρχους". Ο καθολικός έξαρχος είχε το 
δικαίωμα να εισπράττει τα εκκλησιαστι-
κά εισοδήματα της εξαρχίας του και, στην 
περίπτωση που ήταν ιερωμένος, να ασκεί 
και την πνευματική διοίκηση των χριστια-
νών κατοίκων της περιοχής.

Από τα εκδιδόμενα πατριαρχικά 
γράμματα γνωρίζουμε δύο μόνο "κα-
θολικούς εξάρχους" Γηρομερίου. Πρό-
κειται για τον άρχοντα δικαιοφύλακα 
του Πατριαρχείου Γεωργάκη Καλλιάρχη, 
στα μέσα του 18ου αιώνα, και τον άρχο-
ντα πρωτέκδικο και μεγάλο γραμματικό 
Γεώργιο Αφθονίδη, το 1821. Την πνευ-
ματική ωστόσο διοίκηση των χριστια-
νών της περιοχής ασκούσε ο επίτρο-
πος του εξάρχου, το πρόσωπο δηλα-
δή στο οποίο ο εκάστοτε έξαρχος εκχω-
ρούσε τα δικαιώματα και τις δικαιοδοσί-
ες του σε περίπτωση που δεν ήταν ιερω-
μένος και δεν μπορούσε να ασκεί επιτό-
που τις εξουσίες του, όπως οι δύο προ-
αναφερθέντες οφφικιάλιοι της Μεγάλης 
Εκκλησίας. Ήδη κατά το δεύτερο μισό 
του 18ου αιώνα και ώς το 1863, επίτρο-
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πος του εξάρχου, ενίοτε δε και έξαρχος 
Γηρομερίου, ήταν συνήθως ο ηγούμενος 
της μονής Γηρομερίου.

Στο πέρασμα του χρόνου, λόγοι δη-
μογραφικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και 
άλλοι επέβαλαν στο Πατριαρχείο Κων-
σταντινουπόλεως να τροποποιήσει με 
αλλεπάλληλες αποφάσεις του το εξαρ-
χικό καθεστώς της περιοχής: το 1733-
1734 η περιοχή Γηρομερίου ενσωμα-
τώθηκε στην επισκοπή Βουθρωτού και 
Γλυκέος, το 1800 αναδείχθηκε σε επι-
σκοπή, την επισκοπή Ιερομερίου, το 
1803 ενώθηκε με την επισκοπή Παρα-
μυθίας, με την οποία συναποτέλεσε την 
επισκοπή Παραμυθίας και Ιερομερί-
ου, το 1809 αναγνωρίστηκε και πάλι ως 
εξαρχία, το 1821 υπήχθη στην επιτροπι-
κή διοίκηση αρχιερέα, το 1831 υπήχθη 
προσωρινά στην εποπτεία του μητρο-
πολίτη Άρτης. Παρά ταύτα, ώς το έτος 
1863 δεν μαρτυρείται καμία ρητή κατάρ-
γηση της εξαρχίας Γηρομερίου. Επιπλέ-
ον, οι πατριάρχες συνήθως μεριμνού-
σαν ώστε το ετήσιο εξαρχικό δικαίωμα, 
το ποσό δηλαδή που απέδιδε η εξαρ-
χία στον εκάστοτε έξαρχο ή στο Πατρι-
αρχείο, να εξακολουθεί να καταβάλλε-
ται ακόμα και όταν η περιοχή διοικού-
νταν από αρχιερέα. Δεν είναι λοιπόν τυ-
χαίο που το –προνομιακό από άποψη 
οικονομικών επιβαρύνσεων– εξαρχικό 
καθεστώς εδραιώθηκε στις συνειδήσεις 
των χριστιανών της περιοχής σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε οι επιχειρούμενες διοικητι-
κές αλλαγές να προσκρούουν στη σχε-
δόν μόνιμη αντίδρασή τους. 

Οι οικισμοί που κατά καιρούς υπά-
γονταν στην εξαρχία Γηρομερίου βρί-
σκονταν στις γύρω λοφοσειρές και στην 

πεδιάδα ανάμεσα στους Φιλιάτες και 
τα ηπειρωτικά παράλια, περιοχή όπου 
κατοικούσαν και αλβανικοί πληθυσμοί, 
τμήμα των οποίων εξισλαμίστηκε από 
τις αρχές του 18ου αιώνα. Υπό την πίε-
ση που ασκούσαν στους χριστιανούς οι 
"αλλοεθνείς" (το "αλβανικόν έθνος") και 
οι βίαιες συγκρούσεις τους, ο χριστια-
νικός πληθυσμός συρρικνώθηκε και σε 
ορισμένες περιπτώσεις εξέλιπε εντελώς, 
γεγονός το οποίο ανιχνεύεται στους κα-
ταλόγους οικισμών της εξαρχίας που 
περιέχονται στα πατριαρχικά γράμματα.

Από το μελετώμενο υλικό εμφαίνε-
ται τέλος η ανάγκη ανάμιξης των αλβανι-
κής καταγωγής τοπικών αξιωματούχων 
στα ζητήματα εκκλησιαστικής διοίκη-
σης της περιοχής Γηρομερίου. Ο πατρι-
άρχης καλεί τον Αλή πασά να επιβλέψει 
την αλλαγή ηγουμένου του Γηρομερίου 
και, λίγα χρόνια αργότερα, απευθύνε-
ται στους μπέηδες και αγάδες του Γηρο-
μερίου, ζητώντας τους να πείσουν τους 
χριστιανούς να δεχθούν την υπαγωγή 
τους σε αρχιερέα. Καταδεικνύεται έτσι 
ένας μηχανισμός αλληλεπίδρασης ανά-
μεσα στο άρχον στρατιωτικο-διοικητικό 
στρώμα και τον χριστιανικό πληθυσμό 
της περιοχής, αλληλεπίδρασης που υπέ-
κειτο βέβαια σε περιορισμούς, δεδομέ-
νου ότι οι χριστιανοί της εξαρχίας Γη-
ρομερίου υπερασπίζονταν επίμονα το 
προνόμιο της εξαρχικής διοίκησης. 

Το Επίμετρο τέλος περιλαμβάνει την 
έκδοση ενός κειμένου του 1807, πανο-
μοιότυπα ορισμένων από τα εκδιδόμενα 
πατριαρχικά γράμματα, χάρτες της ευ-
ρύτερης περιοχής και της εξαρχίας Γη-
ρομερίου και Πίνακα των οικισμών της 
εξαρχίας.
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Παναγιώτης Καπετανάκης,
Η ποντοπόρος εμπορική ναυτιλία των
Επτανήσων την εποχή της Βρετανικής
Κατοχής και Προστασίας και η κεφαλ-
ληνιακή υπεροχή (1809/15-1864).
Στόλος και λιμάνια, εμπορεύματα και
διαδρομές, ναυτότοποι και ναυτικοί,
επιχειρηματικότητα και δίκτυα, κοινω-
νία και πλοιοκτητικές ελίτ.
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορί-
ας, 2010.
Επιβλέποντες καθηγητές: Τζελίνα
Χαρλαύτη, Βασίλης Καρδάσης, Ευ-
άγγελος Πρόντζας.

Η εκπόνηση της διδακτορικής διατρι-
βής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
"Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητι-
κού Δυναμικού (Π.Ε.Ν.Ε.Δ.) – 2003", 
με ανάδοχο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 
υπό την επιστημονική επίβλεψη της ανα-
πληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος 
Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τζε-
λίνας Χαρλαύτη. Το πρόγραμμα συγ-
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο και φέ-
ρει τον τίτλο: Οι ελληνικοί ναυτότοποι: 
Ανάδειξη και διαχείριση της ναυτιλιακής 
κληρονομιάς του Ιονίου και του Αιγαίου.

Η διδακτορική διατριβή καταπιάνε-
ται με τη μελέτη των συνθηκών ένταξης 
των, υπό βρετανική προστασία, Ηνωμέ-
νων Πολιτειών των Ιονίων Νήσων (Ιό-
νιο Κράτος, 1815-64) και των λιμανιών 
τους, στις οικονομικές και εμπορικές δο-
μές του βόρειου Ατλαντικού και, ειδι-
κότερα, στις δομές της Μεσογείου, κα-
τά τον 19ο αιώνα. Παράλληλα, εξετάζο-
νται οι όροι συγκρότησης, λειτουργίας 
και ανάπτυξης της, υπό ιονική σημαία, 

ποντοπόρου, εμπορικής ναυτιλίας των 
υπηκόων του Ιονίου Κράτους, καθώς και 
η μελέτη της συμμετοχής της τελευταί-
ας στον καταμερισμό εργασίας του με-
σογειακού και ευρωπαϊκού, θαλάσσιου 
εμπορίου, κατά τον 19ο αιώνα. 

Στόχος της έρευνας είναι η ανάδει-
ξη της θέσης και του ρόλου των επτανη-
σιακών λιμανιών στις εμπορικές οδούς, 
τοπικές, υπέρ-τοπικές και διεθνείς, που 
διέσχιζαν τη Μεσόγειο, κατά την περίο-
δο ύπαρξης του Ιονίου Κράτους, καθώς, 
και η ανάδειξη των παραγόντων, που 
επέτρεψαν σε μία περιφερειακή, εμπο-
ρική ναυτιλία ενός μικρού και υπό ξέ-
νη προστασία, κράτους, να λειτουργή-
σει με όρους αυτονομίας και να διεκδι-
κήσει τη συμμετοχή της στο ανταγωνι-
στικό και απαιτητικό εμποροναυτιλιακό 
περιβάλλον της Μεσογείου. Πρόκειται 
για μία επιχειρηματική προσπάθεια των 
επτανησίων πλοιάρχων, πλοιοκτητών και 
εμπόρων, κυρίως, των Κεφαλλήνων, που 
συνέβαλε στο να μετεξελιχθεί η εμπορι-
κή τους ναυτιλία σε έναν αξιόλογο υπερ-
τοπικό – περιφερειακό πάροχο μεταφο-
ρικών υπηρεσιών προς τρίτες χώρες, με 
εξειδίκευση στη μεταφορά χύδην φορτί-
ων σιτηρών, αλλά και στο να αναδειχθεί 
το Ιόνιο Κράτος ως ένας εκ των πλέον 
σημαντικών ναυτότοπων των μεσογει-
ακών και ευρωπαϊκών θαλασσών, της 
εποχής των μέσων του 19ου αιώνα.

Η διατριβή στηρίζεται σε ένα ογκώ-
δες αρχειακό υλικό, που αφορά, κυρί-
ως, σε αφίξεις και αναχωρήσεις ποντο-
πόρων εμπορικών σκαφών,  ανεξαρτή-
τως σημαίας και εθνικότητας, προς και 
από τα Επτάνησα. Το αρχειακό υλικό 
εντοπίστηκε στα κρατικά αρχεία και τις 
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βιβλιοθήκες της Κέρκυρας, της Κεφαλο-
νιάς, της Ιθάκης και της Αθήνας, καθώς 
και στα Βρετανικά Αρχεία στο Λονδίνο. 
Η μελέτη, επεξεργασία και κωδικοποίη-
ση του προαναφερθέντος υλικού οδή-
γησε στη συγκρότηση της ηλεκτρονικής 
βάσης δεδομένων, που φέρει τον τίτ-
λο: Οδυσσεύς – Ιόνιος Ναυτιλιακή Ιστο-
ρία, 1810-1864, και η οποία περιλαμβά-
νει πλέον των 21.000 κινήσεων εμπορι-
κών σκαφών από και προς τα επτά 
κύρια λιμάνια του Ιονίου Κράτους, κατά 
την περίοδο των ετών 1810-1864 (πρό-
κειται για τα λιμάνια της Κέρκυρας, της 
Ζακύνθου, του Αργοστολίου, της Λευ-
κάδας, του Βαθέως – Ιθάκη, του Γαΐ-
ου – Παξοί και του Καψαλιού – Κύθη-
ρα). Εκτός, όμως, από τις κινήσεις των 
εμπορικών σκαφών, ο Οδυσσεύς μάς 
παρέχει πληροφόρηση, που αφορά: (α) 
στους τύπους των ιστιοφόρων σκαφών, 
(β) στην χωρητικότητά τους, (γ) στη ση-
μαία τους, (δ) στις εμπορικές τους πλόες 
(λιμάνια προσέγγισης), (ε) στο είδος και 
την ποσότητα των διακινούμενων φορτί-
ων, (στ) στα ονόματα των 

Η διατριβή διαρθρώνεται σε τρία – 
άτυπα – μέρη. Το πρώτο μέρος, που πε-
ριλαμβάνει το πρώτο και το δεύτερο κε-
φάλαιο, συνιστά, επί της ουσίας, την ει-
σαγωγή στην ιστορία της ποντοπόρου, 
εμπορικής ναυτιλίας των Επτανησί-
ων, από την εποχή του τέλους της βε-
νετοκρατίας έως και την εποχή επιβο-
λής στα Επτάνησα του καθεστώτος της 
βρετανικής προστασίας (δεύτερο ήμισυ 
του 18ου αιώνα έως και το 1815). Στο 
πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανασύν-
θεση της εικόνας των μεγεθών, ποσο-
τικών και ποιοτικών, της επτανησιακής, 

εμπορικής ναυτιλίας, καθώς και της θέ-
σης των επτανησιακών λιμανιών στους 
μεσογειακούς, εμπορικούς δρόμους. 
Πρόκειται για μία απαραίτητη εισαγωγή, 
η οποία διαμορφώνει τους αναγκαίους, 
προκαταρκτικούς όρους για την ουσια-
στική ανάγνωση και κατανόηση της πο-
ρείας εξέλιξης της εμποροναυτιλιακής 
δραστηριότητας των Επτανησίων, κατά 
την διάρκεια ύπαρξης του υπό βρετα-
νική προστασία Ιονίου Κράτους (1815-
64), που συνιστά και το κύριο ερευνη-
τικό αντικείμενο της διατριβής. Στο δεύ-
τερο κεφάλαιο, επιχειρείται μία σύντομη 
παρουσίαση των συνθηκών, πολιτικών, 
οικονομικών και εμπορικών, που ώθη-
σαν τη Μεγάλη Βρετανία στην επιλογή 
ένταξης των Επτανήσων στις παγκόσμι-
ες, αποικιακές της κτήσεις, υπό το κα-
θεστώς της προστασίας της. Παράλλη-
λα, εξετάζεται και το πλαίσιο λειτουργίας 
και ανάπτυξης της ποντοπόρου, εμπορι-
κής ναυτιλίας του Ιονίου Κράτους εντός 
του "προστασιανού πλαισίου".

Στο δεύτερο μέρος, που περιλαμβά-
νει το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, πα-
ρουσιάζεται η θέση των επτανησιακών 
λιμανιών στους εμπορικούς δρόμους 
της Μεσογείου, και, ευρύτερα, του βό-
ρειου Ατλαντικού Ωκεανού, την επο-
χή του 19ου αιώνα. Επιπλέον, επιχειρεί-
ται η μελέτη, παρουσίαση και ανάδειξη 
της ιδιαίτερης θέσης και του συγκεκριμέ-
νου ρόλου, που η ποντοπόρος, εμπορι-
κή ναυτιλία του του Ιονίου Κράτους, είχε 
αναλάβει εντός του μεσογειακού, εμπο-
ροναυτιλιακού, καταμερισμού εργασίας, 
κατά τα έτη 1815 – 1864. Πιο συγκεκρι-
μένα, στο τρίτο κεφάλαιο, το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται στο Ιόνιο Κράτος και στη 
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μελέτη της εμποροναυτιλιακής δραστη-
ριότητας των λιμανιών του. Στόχος είναι 
η παρουσίαση της οργανικής θέσης των 
επτανησιακών λιμανιών στο μεσογεια-
κό και διεθνή, καταμερισμό της εμπο-
ροναυτιλιακής εργασίας του 19ου αιώ-
να, καθώς και το κατά πόσο η ένταξη 
των νησιών στις βρετανικές, αποικιακές 
κτήσεις λειτούργησε προς την κατεύθυν-
ση ενίσχυσης της βρετανικής, εμπορικής 
παρουσίας στις θάλασσες της κεντρικής 
και ανατολικής Μεσογείου. Στο τέταρτο 
κεφάλαιο, παρουσιάζεται και χαρτογρα-
φείται ο εμπορικός και ναυτιλιακός προ-
σανατολισμός της εμπορικής ναυτιλίας 
των Επτανησίων, καθώς και οι αλλαγές, 
που ο προσανατολισμός αυτός υπέστη, 
κατά την διάρκεια της βρετανικής προ-
στασίας. Στόχος είναι να αντιληφθούμε 
τους όρους συμμετοχής της  επτανησι-
ακής ναυτιλίας στον αναπτυσσόμενο και 
διεθνοποιούμενο εμπορικό κόσμο της 
Μεσογείου του 19ου αιώνα.

Τέλος, στο τρίτο μέρος της διατρι-
βής και, συγκεκριμένα, στα κεφάλαια 
πέντε, έξι και επτά, παρουσιάζουμε τους 
όρους συγκρότησης και λειτουργίας της 
ποντοπόρου, εμπορικής ναυτιλίας των 
Επτανησίων, με την ανάλυση, ποσοτική 
και ποιοτική, τόσο του εμπορικού τους 
στόλου, όσο και της ναυτιλιακής τους 
επιχειρήσης, καθώς και με την ανάδει-
ξη των όρων διαμόρφωσης του καταμε-
ρισμού της εμποροναυτιλιακής εργασίας 
εντός των νησιών του ομόσπονδου Ιονί-
ου Κράτους. Πιο συγκεκριμένα, στο πέ-
μπτο κεφάλαιο, το ενδιαφέρον εστιάζε-
ται στη μελέτη, επεξεργασία και ανάλυση 
των ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών, 
του υπό ιονική σημαία εμπορικού στό-

λου των Επτανησίων, δηλαδή, του εκτε-
λεστικού ή αλλιώς του επιχειρησιακού 
βραχίονα της ποντοπόρου, εμπορικής 
ναυτιλίας του Ιονίου Κράτους. Στο έκτο 
κεφάλαιο, εξετάζεται η συμμετοχή, πο-
σοτική και ποιοτική, εκάστου Επτανήσου 
στη διαμόρφωση της εμποροναυτιλια-
κής πραγματικότητας, που βίωνε το Ιό-
νιο Κράτος. Στόχος είναι να εξετάσουμε 
το κατά πόσο, εντός του τελευταίου, είχε 
αναπτυχθεί ένας καταμερισμός, εμπο-
ροναυτιλιακής εργασίας και ποιός ήταν 
αυτός. Τέλος, στο έβδομο και τελευταίο 
κεφάλαιο, παρουσιάζεται η επτανησια-
κή, ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα, μέ-
σα από τη μελέτη της ναυτιλιακής επιχεί-
ρησης του κύριου ναυτιλιακού κέντρου 
των Επτανήσων, της Κεφαλονιάς. Στό-
χος είναι να εξετάσουμε το εάν, με ποι-
όν τρόπο και σε ποιά έκταση οι ευρύτε-
ρες αλλαγές, που υπέστη, κατά την δι-
άρκεια, πάντα, της βρετανικής προστα-
σίας, ο εμπορικός και θαλασσινός προ-
σανατολισμός της ποντοπόρου, εμπορι-
κής ναυτιλίας των Επτανησίων, επηρέα-
σαν και τους όρους συγκρότησης, λει-
τουργίας και ανάπτυξης (και) της επτα-
νησιακής, ναυτιλιακής επιχείρησης. Επι-
πλέον, και με αφορμή την επτανησιακή 
ναυτιλιακή επιχείρηση πραγματοποιείται 
και μία σύντομη αναφορά στην εμφάνι-
ση στο οικονομικό προσκήνιο των Επτα-
νήσων, και, κυρίως, της Κεφαλονιάς, μί-
ας νέας ελίτ, προερχόμενης από τον χώ-
ρο της ναυτιλίας και του εφοπλισμού.

Τα βασικά συμπεράσματα της διατρι-
βής μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 
(α) τα Επτάνησα αναδεικνύονται για τη 
Βρετανία σε σημαντικό διαμετακομιστι-
κό κόμβο για τα βιομηχανικά και αποι-
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κιακά της εμπορεύματα, προσφέροντας 
δυνατότητες ελλιμενισμού και τροφοδο-
σίας των εμπορικών, αλλά και πολεμικών 
της σκαφών, καθώς και δυνατότητες αξι-
οποίησης του εδραίου εμπορικού δικτύ-
ου της επτανησιακής ναυτιλίας, δίκτυο, 
που είχε αναπτυχθεί, σημαντικά, κατά το 
δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, για περαι-
τέρω προώθηση των βρετανικών εμπο-
ρευμάτων στις αγορές της Αδριατικής και 
του Ιονίου. β) Εντασσόμενα τα Επτάνησα 
στον αποικιακό κορμό της Βρετανίας υπό 
καθεστώς ημι-αποικίας εξασφαλίζουν δι-
πλή υπηκοότητα για τους κατοίκους τους 
(βρετανική και ιονική), αναγνωρίζεται η 
ιονική σημαία, ως σημαία υπό την προ-
στασία των βρετανικών όπλων, ενώ τα 
επτανησιακά σκάφη θεωρούνται σκάφη 
βρετανικών συμφερόντων. γ) Τα Επτάνη-
σα αναδεικνύονται σε σημαντικούς σταθ-
μούς των κύριων εμπορικών οδών της 
Μεσογείου, που ένωναν τα λιμάνια των 
"αγροτικών" ανατολικο-μεσογειακών θα-
λασσών  με τα μεγάλα λιμάνια της "βιομη-
χανικής" δυτικής και κεντρικής Ευρώπης, 
αλλά και της βόρειας Αμερικής. δ) Η πο-
ντοπόρος, εμπορική ναυτιλία του Ιονίου 
Κράτους καθίσταται, σταδιακά, σε έναν 
από τους πλέον αξιόλογους, μεσογεια-
κούς παρόχους μεταφορικών υπηρεσιών 
προς τρίτες χώρες, με ειδίκευση στην δι-
αμετακόμιση των μαυροθαλασσίτικων σι-
τηρών προς τις δυτικές αγορές. ε) Δια-
μορφώνεται ένας σαφής εμποροναυτιλι-
ακός καταμερισμός εργασίας εντός των 
Επτανήσων, με την Κέρκυρα να αποτελεί 
το οικονομικό και εμπορικό κέντρο του 
Ιονίου Κράτους, την Ζάκυνθο να συνιστά 
το δεύτερο τη τάξει εμπορικό λιμάνι του 
κράτους, και την Κεφαλονιά μαζί με την 

Ιθάκη και, δευτερευόντως, τους Παξούς 
να παρέχουν το έμψυχο και άψυχο δυνα-
μικό του επτανησιακού στόλου. στ) Στο 
οικονομικό προσκήνιο των Επτανήσων, 
εμφανίζεται μία νέα ναυτιλιακή – πλοιο-
κτητική ομάδα ισχύος, με σημαντική πα-
ρουσία στα οικονομικά πράγματα του Ιο-
νίου Κράτους. Η αλλαγή αυτή σηματοδο-
τεί τη σταδιακή ανάδειξη του εφοπλισμού 
και, εν γένει, του επιχειρηματικού τομέα 
του θαλασσίου εμπορίου και των συνο-
δευτικών του υπηρεσιών, ως κύριας πη-
γής πλούτου, με την έγγειο ιδιοκτησία να 
υποχωρεί, σταδιακά, σε καθεστώς μάλ-
λον συμπληρωματικής ή ενισχυτικής πη-
γής εισοδήματος.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου,
Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, διεθνή δί-
κτυα και θεσμοί στην σπετσιώτικη
εμπορική ναυτιλία, 1830-1870. Οργά-
νωση, διοίκηση και στρατηγική,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορί-
ας, 2010.
Επιβλέποντες καθηγητές: Κώστας
Κωστής (Πανεπιστήμιο Αθηνών), 
Σοφία Λαΐου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), 
Τζελίνα Χαρλαύτη (Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο)

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκ-
πονήθηκε στο πλαίσιο του "Προγράμ-
ματος Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμι-
κού (Π.Ε.Ν.Ε.Δ.) 2003", που ξεκίνησε τον 
Δεκέμβριο του 2005, με ανάδοχο το Ιό-
νιο Πανεπιστήμιο, και υπό την επιστημο-
νική επίβλεψη της καθηγήτριας του Τμή-
ματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημί-
ου, Τζελίνας Χαρλαύτη. Το πρόγραμμα με 
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τίτλο "Οι ελληνικοί ναυτότοποι: Ανάδειξη 
και διαχείριση της ναυτιλιακής κληρονο-
μιάς του Ιονίου και του Αιγαίου" (Κωδι-
κός Έργου: 03ΕΔ388) χρηματοδοτήθη-
κε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης) και κατά 25% από το Ελληνικό 
Κράτος (ενταγμένο στα πλαίσιο του Μέ-
τρου 8.3 - Δράση 8.3.1 του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα", 
Γ΄ Κ.Π.Σ. 2000-2006).

Στόχος της παρούσας έρευνας απο-
τέλεσε η εξέταση της σπετσιώτικης πο-
ντοπόρου, ιστιοφόρου εμπορικής ναυτι-
λίας την περίοδο 1830-1870, που σύμ-
φωνα με την υπάρχουσα πεποίθηση πα-
ρήκμασε μετεπαναστατικά. Ενδείξεις του 
19ου αιώνα, αλλά και στοιχεία σχετικά με 
την ελληνόκτητη ιστιοφόρο ναυτιλίας της 
ίδιας περιόδου, μας ώθησαν να επανεξε-
τάσουμε και τελικά να αποκαταστήσουμε 
τη θέση των Σπετσών ως δεύτερου ση-
μαντικότερου ναυτότοπου, λιμένος νηο-
λόγησης και ναυπηγικού κέντρου του ελ-
ληνικού κράτους αλλά και επί του συνό-
λου του ελληνόκτητου στόλου. Παρά τις 
θεσμικές αλλαγές που προέκυψαν από 
τη δημιουργία του εθνικού κέντρου και 
την αποκοπή του σπετσιώτικου στόλου 
από τις οθωμανικές αγορές, ο δραστή-
ριος εμπορικός στόλος, με εφαλτήριο 
το νησί των Σπετσών και εξειδικευμένος 
στο εμπόριο των σιτηρών, προσαρμό-
στηκε επιτυχώς στις έντονα ανταγωνιστι-
κές συνθήκες του 19ου αιώνα, παρουσι-
άζοντας σημαντική επιχειρηματική δρά-
ση, κυρίως όσον αφορά το γεωγραφικό 
εύρος και τον όγκο των εργασιών του.  

Η παρουσία ενός ανεπτυγμένου 
σπετσιώτικου εμπορικού στόλου σε 

όλη την περίοδο 1830-1870, με εφαλ-
τήριο το λιμάνι των Σπετσών, μας ώθη-
σε να επεκτείνουμε το ερευνητικό πρί-
σμα μας, προκειμένου να ερμηνεύσου-
με τα αίτια, τους παράγοντες και τη δια-
δικασία μέσω της οποίας, η "παραδοσι-
ακή" ναυτιλία των Σπετσών κατάφερε να 
κινηθεί αποτελεσματικά στις έντονες εξε-
λίξεις του 19ου αιώνα. Στην προσπάθεια 
να διαχειριστούμε τα επιμέρους ερωτή-
ματα υιοθετήσαμε θεωρητικές προσεγ-
γίσεις και εργαλεία που εκτείνονται από 
την οικονομική γεωγραφία, την ιστορία 
των λιμανιών και την ιστορία της ελλη-
νικής διασποράς και των παροικιών έως 
και την οικονομική κοινωνιολογία και 
την ανθρωπολογία, την ιστορία του δι-
καίου, τα θεσμικά οικονομικά, θεωρίες 
μάνατζμεντ και στρατηγικής, την ιστο-
ρία της οικογένειας και των επιχειρήσε-
ων καθώς και τα ναυτιλιακά οικονομικά.

Ο βασικός ισχυρισμός μου είναι ότι 
η πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτή-
ματος της σπετσιώτικης ναυτιλίας πή-
γαζε από την οργάνωση των ναυτιλια-
κών επιχειρήσεων του ναυτότοπου, γε-
γονός το οποίο συνδέθηκε με την υιο-
θέτηση αποδοτικών θεσμών και μηχα-
νισμών που εξυπηρετούσαν την υλο-
ποίηση των στρατηγικών των πλοιοκτη-
τών τόσο εσωτερικά, δηλαδή στην ιδι-
οκτησία και διαχείριση των ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων, όσο και εξωτερικά, στις 
σχέσεις με τους εξωτερικούς συνεργά-
τες, αντιπροσώπους και πελάτες του 
ναυτιλιακού οίκου.

Συγκεκριμένα, η επιβίωση και η 
ανάπτυξη της σπετσιώτικης ναυτιλίας 
βασίστηκε αφενός στην εσωτερική ορ-
γάνωση των ναυτιλιακών επιχειρήσε-
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ων στο πλαίσιο του υπάρχοντος οικο-
γενειακού και κοινωνικού δικτύου του 
ναυτότοπου, και αφετέρου στην εξωτε-
ρική οργάνωσή τους σε συνεργασία με 
το δίκτυο των ελληνικών εμπορικών οί-
κων της διασποράς πρωταρχικά και κα-
τά δεύτερον με δίκτυα ξένων εμπορι-
κών ομάδων. Η οργάνωση της ιδιοκτη-
σίας και της διοίκησης των ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων των Σπετσών στο πλαί-
σιο των κοινωνικών σχέσεων προσέ-
φεραν σταθερότητα, πρόσβαση σε πό-
ρους και ικανότητες που εξασφάλιζε το 
κλίμα εμπιστοσύνης που αυτές παρή-
γαγαν. Από την άλλη πλευρά, οι εξωτε-
ρικές σχέσεις του ναυτιλιακού οίκου με 
τους ελληνικούς εμπορικούς οίκους της 
διασποράς αλλά και οι διαπολιτισμικές 
συνεργασίες παρείχαν πρόσβαση σε νέ-
ες εκτεταμένες αγορές και σε καινοτόμο 
πληροφόρηση. Αυτό συνέβαλλε στην 
προσαρμοστικότητα και τη συνεχή ανα-
νέωση των στρατηγικών των πλοιοκτη-

τών στη μεταβαλλόμενη πραγματικότη-
τα του 19ου αιώνα.   

Η συνεργασία των ναυτιλιακών επι-
χειρήσεων με τα δύο αυτά δίκτυα συνέ-
βαλλε σε ένα άλλο επίπεδο στην επέκτα-
ση του εμπορίου και στην ενοποίηση και 
παγκοσμιοποίηση των αγορών. Οι ναυ-
τιλιακές επιχειρήσεις συντόνιζαν, μέσω 
της πληροφόρησης, ροές υλικών πόρων 
(εμπορευμάτων και κεφαλαίων), συνδέ-
οντας ανθρώπους, επιχειρήσεις και δί-
κτυα από διαφορετικά εθνικά, πολιτισμι-
κά και θρησκευτικά περιβάλλοντα. Ως 
φορείς διαπολιτισμικού εμπορίου κάλυ-
πταν δομικά κενά μεταξύ απομακρυσμέ-
νων αγορών και δικτύων, μέσω των κοι-
νωνικών σχέσεων που προέκυπταν από 
τις οικονομικές συνεργασίες. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η σπετσιώτικη ναυτιλία, όπως 
και η ελληνόκτητη ναυτιλία στο σύνολο 
της, αποτελούσαν τη "γέφυρα" που συ-
νέδεε το τοπικό με το περιφερειακό και 
το παγκόσμιο. 
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