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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΦΟΥΝΗΣ 

ΓΑΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (1845 - 1853) 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ή μελέτη πού ακολουθεί στηρίζεται σε κατάστιχο πού βρίσκεται 
στο Δημοτικό Αρχείο Ερμουπόλεως1. Κατά τήν επεξεργασία του κατα
βλήθηκε προσπάθεια να επισημανθούν προβλήματα και να τεθούν ερωτή
ματα. Όσες απόψεις διατυπώνονται αποτελούν πρώτη προσέγγιση ενός 
θέματος, για τήν πληρέστερη κατανόηση του οποίου χρειάζονται και άλ
λες μαρτυρίες. 

Ή περίπτωση τής Ερμούπολης μπορεί να θεωρηθεί σαν οριακή άλ
λα και χαρακτηριστική ταυτόχρονα τού φαινομένου πού ορίζουμε σαν πό
λη, σαν μοντέρνα αστική πόλη στην Ελλάδα του 19ου αίώνα. Όριακή γιατί 
ή περίπτωση της δέν επαναλαμβάνεται ξανά μέσα στο βασίλειο και χαρα
κτηριστική για μια σειρά από λειτουργίες και δομές του νέου αστικού κρά
τους. Ιδρυμένη στα 1822 από πρόσφυγες, Χιώτες στην μεγάλη τους πλειο
ψηφία, θά εξελιχθεί ταχύτατα, για να γίνει μέσα σε λίγα χρόνια τό πρώτο 
εμπορικό κέντρο τού κράτους. Ευνοημένη από μια σειρά συγκυριών οικονο
μικούαλλά και ιδεολογικοπολιτικού χαρακτήρα, θ αρχίσει νά παρακμά
ζει μόλις αυτές εκλείψουν. Στους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τού κρά
τους και τή μικρή συγκέντρωση κεφαλαίων, στην ανυπαρξία συγκοινω
νιών και χερσαίων μεταφορών θά προστεθεί και ή Μεγάλη Ιδέα και ή ι
δεολογία τού αλυτρωτισμού πού τήν περιβάλλει. Οί παράγοντες αυτοί 
θά φέρουν τήν Ερμούπολη στην πρώτη γραμμή τής ανάπτυξης. Χάρη στο 
λιμάνι της γίνεται ή πόρτα του εμπορίου τού κράτους. Τό μεγαλύτερο πο. 
σοστό τών ειδών πού έρχονται από τό εξωτερικό περνάει από εκεί για νά 
διοχετευτεί κατόπιν στις αγορές τής ηπειρωτικής Ελλάδας. Εκτός όμως 
arto τον κυρίαρχο ρόλο της στο εμπόριο, ή Ερμούπολη επωμίζεται — χά
ρη στή Μ. Ιδέα και τον αλυτρωτισμό — και τό ρόλο τού προχωρημένου 

1. Το κατάστιχο εντοπίστηκε κατά τήν ταξινόμηση τού Αρχείου από τήν Εται
ρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το φιλικό κλίμα καί ή γενικότερη διάθεση συνεργα
σίας πού επικράτησαν κατά τήν ταξινόμηση τού Αρχείου βοήθησαν πολύ ώστε να γί
νει ή εργασία αυτή. Ευχαριστώ όσους συνετέλεσαν στην αρτιότερη επεξεργασία και 
παρουσίασή της. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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212 Γιάννης Μπαφοννης 

φυλακίου του Ελληνισμού απέναντι από τους αλύτρωτους αδελφούς. Για 
πολλά χρόνια το λιμάνι της θα είναι το πρώτο κομμάτι ελεύθερης πατρί
δας πού θ άντικρύζουν οί επαναστατημένοι καί κυνηγημένοι Κρητικοί, 
αλλά καί όλοι όσοι θά σπεύδουν προς την «πατρίδα» άπ όλα τα σημεία τού 
υπόδουλου καί μή Ελληνισμού. Ή Ερμούπολη θ αναδειχθεί, έτσι, σ έναν 
από τους καλύτερους εκφραστές αυτής τής ιδεολογίας. Ανάλογες θά είναι 
καί οί δομές πού θά χτιστούν στο εσωτερικό τής πόλης. Δεμένη αποκλει
στικά στο διαμετακομιστικό εμπόριο, δέν μπορεί νά παράγει νέες αξίες — 
άφου ούτε τό εμπόριο ούτε οί μεταφορές από μόνα τους παράγουν αξίες — 
καί ώς έκ τούτου νά εξελιχθεί, άλλα καί νά συμβάλει στην γενικότερη 
εξέλιξη. 

Ή κάμψη τής Ερμούπολης θά επέλθει όταν οί παράγοντες πού ευνόη
σαν τήν άνοδο της αρχίσουν σιγά - σιγά νά εκλείπουν. Στην βελτίωση των 
συγκοινωνιών καί τών χερσαίων μεταφορών, στην απαρχή τής ακτινοβο
λίας τής Αθήνας σαν πρωτεύουσας διοικητικής άλλα καί οικονομικής 
συνάμα, θά προστεθεί καί ή σταδιακή εξασθένηση τής ΜεγάληςΙδέας. 
Αμεσα συνδεδεμένοι μεταξύ τους οί παράγοντες αυτοί θα επηρεάσουν 

αποφασιστικά καί τήν τύχη τής Ερμούπολης. Ή αρχή τής κάμψης συμ
πίπτει χρονικά μέ τήν αναδίπλωση του κράτους στα προβλήματα εσωτερι
κής αναδιοργάνωσης. Οί αλλαγές αυτές θά σημάνουν καί τό τέλος για μια 
σειρά από λειτουργίες πού ευνοούν τήν Ερμούπολη. Δημιουργημένη ή 
ίδια μέσα σ ενα κλίμα οικονομικής καί ιδεολογικής ασάφειας καί αντλών
τας τον πλούτο της (ανθρώπους καί αξίες) άπ αυτό, θά γίνει «θύμα» τής 
ίδιας της τής εξέλιξης. από τήν άποψη αυτή ή «μοντέρνα» Ερμούπολη 
δέν θά μπορέσει ν ακολουθήσει τον έκμοντερνισμό τού κράτους. Οί άνθρω
ποι έρχονται εκεί βέβαια, λίγο ή πολύ, για τήν κάποια συνέχιση αυτών 
πού ήξεραν : επαγγέλματος, συνηθειών, νοοτροπίας. Αν ή πόλη επιβάλλει 
νέους ρυθμούς, αυτοί είναι τέτοιοι πού νά μήν προκαλούν αναστατώσεις 
καί ριζικές μεταβολές. Παρατείνεται δηλαδή στην Ερμούπολη για αρκετό 
διάστημα ή προηγούμενη φάση τής νεοελληνικής ιστορίας, ενώ ταυτό
χρονα αρχίζουν καί διακρίνονται, έστω καί αμυδρά, όλα εκείνα τα χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα πού οδηγούν στην επόμενη. 

Για τη μελέτη τής Ερμούπολης τήν εποχή αυτή ή εργασίες τών Emile 
Kolodny2 καί Βασίλη Καρδάση3 μας δίνουν τα κύρια χαρακτηριστικά 

2. Βλ. Ε. Kolodny, «Hermoupolis - Syra. Naissance et évolution d' une ville insu
laire grecque», π. Méditeranée, αρ. 2, Απρίλ .- Ιούν. 1969, 189-219. Ελληνική μετάφραση 
από τον Ν. Τσάγκα τού άρθρου αύτού έχει δημοσιευτεί στο π. Επετηρις Εταιρείας 
Κυκλαδικών Μελετών, τ. Η (1969-70), 249-286. 

3. Βασίλης Καρδάσης, «Εμπορικές δραστηριότητες στή Σύρο 1843-1857», π. 
Δελτίον τής Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος, 25 (1982), 321-394. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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της φυσιογνωμίας της πόλης στά πρώτα χρόνια της ύπαρξης της. Ή μελέτη 
πού ακολουθεί, αν και εξετάζει βραχύτερη χρονική περίοδο, έρχεται να 
δείξει και μια άλλη πτυχή της νέας πόλης : τή «στάση» της απέναντι στο 
γάμο. από την άποψη αυτή το κατάστιχο δέν είναι παρά μία φωτογραφία 
της Ερμούπολης στα χρόνια 1845-1853. Μια υποθετική φωτογραφία τρα
βηγμένη εξω από τις εκκλησίες της ή στο γραφείο του ληξίαρχου. Δέν μέ
νει παρά ν αρχίσουμε να συμπληρώνουμε μέ στοιχεία τέτοιες φωτογρα
φίες. 

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ 

Το κατάστιχο των γάμων μας δίνει τίς έξης πληροφορίες για κάθε ζευ
γάρι : 

1. Αύξοντα αριθμό γάμου 
2. Ημερομηνία (μήνας και ήμερα) 
3. Ονομα καί επώνυμο του συζύγου 
4. Ηλικ ία 
5. Πατρίδα 
6. Επάγγελμα 
7. Ονομα καί επώνυμο τής συζύγου 
8. Ηλικ ία 
9. Πατρίδα 
10. Προηγούμενη κατάσταση (α, β ή γ γάμος) 
11. Παρατηρήσεις (αναγράφεται ή μέρα τής εβδομάδας). 

Για τα 8,5 περίπου χρόνια αναφέρονται 1096 γάμοι πού κατανέμον
ται κατά χρονιά ώς έξης : 

29/7-3/12/1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 
42 96 170 172 139 133 119 116 109 

Μετά τα χρόνια τής μεγάλης ακμής, 1847 καί 1848, παρατηρούμε μια 
τάση για μείωση τού αριθμού των γάμων. Στην πραγματικότητα ο αριθμός 
τους κυμαίνεται στά ίδια επίπεδα ώς τα 1880. "Εχουμε έτσι γύρω στους 130¬ 
150 γάμους τό χρόνο κατά μέσον ορο (μέ τίς εποχικές διακυμάνσεις πάντα), 
γεγονός πού δείχνει τό σημαντικό μέγεθος τής πόλης4. 

4. Βλ. στη σειρά Στατιστική τής Ελλάδος. Κίνησις τον πληθυσμού κατά τα ετη 
1860, 1861-63, 1865-67, 1868-69, 1870-73, 1874-77, 1878-1882, Αθήνα 1866, 1869, 
1871, 1876, 1879, 1886, όπου υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των γάμων σ όλες 
τίς πόλεις τού κράτους. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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Τό σύνολο των 2192 ατόμων πού εδώ παρουσιάζεται ό γάμος τους αν
τιπροσωπεύει περίπου το 11% του συνολικού πληθυσμού τής Ερμούπολης 
την εποχή αύτη (19.500 άτομα περίπου). Οι άνδρες μόνοι τους αντιπροσω
πεύουν γύρω στα 15% του ενεργού πληθυσμού πού υπολογίζεται στά 7.140 
άτομα5. 

Πίνακας 1. Γάμοι κατά τήν προηγούμενη κατάσταση τών συζύγων. 

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ 
Α ΓΑΜΟΣ Β ΓΑΜΟΣ Γ ΓΑΜΟΣ 

926 64 2 

59 36 1 

6 2 

Όπως βλέπουμε στον πίνακα 1 ή συντριπτική πλειοψηφία τών γάμων 
της περιόδου αυτής περιλαμβάνει συζύγους πού παντρεύονται για πρώτη 
φορά. Έτσι , στους 926 γάμους (84,49%) και οί δυο σύζυγοι παντρεύονται 
γιά πρώτη φορά, ενώ στους υπόλοιπους 170 (15,51%) ό ένας από τους δυο 
συζύγους έχει ξαναπαντρευτεϊ τουλάχιστον μια φορά. Άνδρες και γυναίκες 
παντρεύονται εξ ίσου σχεδόν για δεύτερη ή τρίτη φορά (104 άνδρες ή 9,48% 
και 105 γυναίκες ή 9,58%). Ή έλλειψη στοιχείων για το συνολικό αριθμό 
τών χήρων καί χηρών στην Ερμούπολη της εποχής δεν μας επιτρέπει να 
μετρήσουμε τις πιθανότητες πού έχει τό κάθε ενα από τα δύο φύλα να ξα
ναπαντρευτεί6. 

5. Ε. Kolodny, ο.π., α. 201. 
6. Τα ποσοστά για τό σύνολο τού κράτους στά χρόνια 1865-1885 είναι: Α/Α=86,1%, 

Α/Β = 3,9%, Β/Α = 6,7%, Β/Β = 3,3% (Α/Α = άνδρας / γυναίκα, αριθμός προηγ. γάμων). 
Γιά τά ποσοστά της υπόλοιπης Ευρώπης βλέπε : Μ. Livi - Bacci, «On the frequency of 
remarriage in the ninenteenth century Italy: Methods and Results» στο Manage et re
mariage dans les populations du passé (publié sous la direction de J. Dupâquier...), 
Λονδίνο 1981, σ. 347-362. εκεί φαίνεται πώς στην Ελλάδα, σε σύγκριση μέ τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, ή αναλογία τών πρώτων γάμων μεταξύ τών συζύγων είναι πολύ με
γάλη. Αρα, κατά συνέπεια, οϊ πιθανότητες δεύτερου ή τρίτου γάμου μειώνονται. 

Ανδρες 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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ΜΗΝΕΣ - ΗΜΕΡΕΣ ΓΑΜΩΝ 

Οί πίνακες 2, 3 μας δίνουν τή συχνότητα των γάμων κατά μήνα και 
ήμερα7. 

Ξεκινώντας από τους μήνες μπορούμε να σημειώσουμε τή σχέση των 
θρησκευτικών εορτών μέ τον αριθμό τών γάμων. Σ όσους δηλαδή μήνες 
υπάρχουν ήμερες νηστείας οί γάμοι είναι λιγότεροι από τους άλλους γει
τονικούς μήνες. Είναι γνωστό πώς κατά τις ήμερες τής νηστείας πού προη
γούνται π.χ. τών Χριστουγέννων ή εκκλησία αποφεύγει να ευλογεί γάμους. 
Έτσι , πολλοί από αυτούς πού θα γίνονταν τό Δεκέμβριο τελούνται λίγο 
αργότερα, μέσα στον Ιανουάριο. Αποφεύγεται επίσης και ή πρώτη εβδομά
δα τού νέου έτους. Για τα χρόνια πού μελετάμε μόνο 9 γάμοι σημειώνονται 
μεταξύ τής Πρωτοχρονιάς και τών Φώτων, ενώ τήν εβδομάδα πού ακολου
θεί ό αριθμός ανεβαίνει σε 33. Τό ίδιο φαινόμενο παρατηρείται στο Δε
καπενταύγουστο. Στο 15θήμερο τής νηστείας πού προηγείται σημειώνονται 
11 γάμοι (οί 7 στις 14 Αυγούστου) ενώ τήν εβδομάδα πού ακολουθεί 33. 
Ό Μάρτιος αποτελεί τήν κορύφωση τής σχέσης μεταξύ τών γάμων και τών 
θρησκευτικών «απαγορεύσεων». Κατ εξοχήν μήνας τής Σαρακοστής, εμ
φανίζεται μ ελάχιστο αριθμό γάμων, σέ όφελος τών δύο γειτονικών του 
μηνών Φεβρουαρίου και Απριλίου8. 

Στον πίνακα μέ τίς συχνότητες τών γάμων ανά ήμερα, τό Σάββατο κυ
ριαρχεί απόλυτα. Μέ 352 παρουσίες κατέχει μόνο του τό 1/3 του συνολικού 
άριθμού τών γάμων, μέ σημαντική διαφορά από τήν αμέσως επόμενη μέρα, 
τήν Κυριακή. Αγνοούμε κατά πόσο τό φαινόμενο αυτό είναι «αστικό» 
και χαρακτηρίζει τήν Ερμούπολη ή τις πόλεις γενικά, καί αν τα πράγματα 
είναι διαφορετικά στην ύπαιθρο. Οί υπόλοιπες μέρες τής εβδομάδας παρου
σιάζουν τήν ίδια σχεδόν συχνότητα γάμων, μέ κάποια πτώση τή Δευτέρα 
καί τήν Τρίτη. Ή έναρξη τής εβδομάδας καί τό «γρουσούζικο» τής Τρίτης 
συντελούν σημαντικά στο γεγονός αυτό. Αντίθετα άπ ό,τι συμβαίνει μέ 
τους μήνες, οί Έρμουπολίτες παντρεύονται ανεξάρτητα από ήμερα, χωρίς 
δηλαδή να τηρούν σχετικούς δισταγμούς για τό «νηστήσιμο» τής Τετάρ-

7. Το έτος 1845 δέν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της συχνότητας τών γά
μων κατά μήνα γιατί αρχίζει στις 29 Ιουλίου. Αντίθετα, υπολογίστηκαν οί ημέρες στο 
σχετικό πίνακα. 

8. Τήν ίδια εικόνα έχουμε καί για τό σύνολο τής δεκαετίας 1864-1873 σ όλο τό βα
σίλειο μέ κάποια υπεροχή του Οκτωβρίου, ό όποιος θεωρείται «αρχή νέας περιόδου τοο 
κοινωνικού βίου» : 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Α Σ Ο Ν Δ 
1120 906 166 964 747 461 646 513 635 1203 1071 491 

Βλ. Στατιστική τής Ελλάδος. Κίνησις τού πληθυσμού κατά τα ετη 1870 - 73, Αθή
να 1876, σ. ια . 
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και ημέρα (σε απόλυτους αριθμούς) 
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της και τής Παρασκευής. Ας σημειώσουμε εδώ πώς δεν υπάρχει έξαρση 
γάμων σέ ημερομηνίες όπου υπάρχουν θρησκευτικές γιορτές, κυρίως γιορ
τές αγίων. 

Τήν ίδια εικόνα μέ το γενικό σύνολο παρουσιάζουν και οί γάμοι με
ταξύ συζύγων από τους οποίους ό ένας τουλάχιστον έχει ξαναπαντρευτεϊ 
(πίνακας 4). Καμιά μέρα δέν φαίνεται να είναι ειδικά προορισμένη γι αυτούς. 

Πίνακας 4. Γάμοι κατά ήμερες (β γάμος). 

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ 
22 27 11 20 20 20 47 

Η Λ Ι Κ Ι Ε Σ 

Οί πίνακες 5, 6 μας δίνουν, σέ απόλυτους αριθμούς, τή συχνότητα 
των γάμων ανά ηλικία καί για τους δυο συζύγους. 

Όπως βλέπουμε, επικρατέστερη ηλικία για γάμο είναι για τους άνδρες 
τα 25 χρόνια και για τις γυναίκες τα 18. Οί αντίστοιχοι μέσοι όροι είναι 
27,95 και 19,68 χρόνια. Στή δήλωση τής ηλικίας καί τών δύο συζύγων 
είναι φανερή ή προτίμηση για τα χρόνια που λήγουν σέ 0 ή 5 καθώς καί 2 
ή 8. Έτσι ενα μεγάλο ποσοστό εκείνων πού είναι στην πραγματικότητα 
29 ή 31 χρόνων δηλώνουν 28, 30 καί 32. Οί γυναίκες, αντίστοιχα, προτιμούν 
τό 18 καί 20 από τό 19 ή 21. 

από τους μέσους όρους των ηλικιών σύμφωνα μέ τήν προηγούμενη 
κατάσταση των συζύγων (πίνακας 7), διαπιστώνουμε πώς σταθερά οί δυο 
σύζυγοι έχουν διαφορά ηλικίας γύρω στα 8 χρόνια ή καί περισσότερο, 
ανάλογα μέ τον αριθμό τών προηγούμενων γάμων καί τό επάγγελμα τού 
συζύγου. Μόνο για τους άνδρες πού παντρεύονται για δεύτερη φορά μέ γυ
ναίκα πού πρωτο-παντρεύεται ή διαφορά αυτή πέφτει στα 4 χρόνια. Οί γυ
ναίκες παντρεύονται κατ ανώτατο μέσον ορο ως τα 30 τους χρόνια (αφή
νουμε εξω τις δυο περιπτώσεις γυναικών σέ β γάμο, γιατί είναι ελάχιστο 
ποσοστό), ενώ οί άνδρες ώς τα 38-39. Ας σημειώσουμε εδώ πώς μόνο 20 
γυναίκες (σέ σύνολο 1096) παντρεύονται άνδρα μικρότερο τους σέ ηλι
κία. Ή διαφορά αυτή ηλικίας είναι στή συντριπτική πλειοψηφία τών 
περιπτώσεων (16/20) 1 εως 4 χρόνια, ενώ μόνο σέ 4 περιπτώσεις ξεπερνάει 
τά 5 χρόνια. από τίς 20 αυτές γυναίκες οί 8 έχουν ήδη ξαναπαντρευτεϊ. Τό 
γεγονός αυτό είναι χαρακτηριστικό καί τής νοοτροπίας τών Έρμουπολιτών 
απέναντι στο γάμο. Δείχνει δηλαδή, μεταφρασμένη σ αριθμούς πάντα, μια 
θέση καί μια στάση απέναντι στα προβλήματα, τουλάχιστον όσα έχουν σχέ
ση μέ τον γάμο τους, πού σχετίζονται καί μέ τις σχέσεις τών δύο φύλων. 
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Ηλικίες γυναικών 

Πίνακας 5 Ηλικίες ανδρών 
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Πίνακας 7. Μέσοι όροι ηλικιών σύμφωνα μέ τήν προηγούμενη κατάσταση των συζύγων. 

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ 
Α ΓΑΜΟΣ Β ΓΑΜΟΣ Γ ΓΑΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑ 

Μ.Ο 
ΓΕΝΙΚΟΣ 

Μ.Ο 
Μ.Ο Μ.Ο. Μ.Ο. Μ.Ο. Μ.Ο. Μ.Ο. 

ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. 
ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΑΝΔΡΕΣ 

ανδρες Α
 

ΓΑ
Μ

Ο
Σ 

26,13 17,71 34,42 26,56 38,5 28,5 

Α ΓΑΜΟΣ 

27,16 18,84 27,95 

Β
 Γ

Α
Μ

Ο
Σ 

34,20 30 36,82 29,02 40 22 

Β ΓΑΜΟΣ 

35,51 27,56 

ΓΥΝ. 

19,68 

Γ 
ΓΑ

Μ
Ο

Σ 

37,5 27,5 43,5 34 — — 
Γ ΓΑΜΟΣ 

39 26,33 

Να παρατηρήσουμε επίσης πώς οί γυναίκες της κατηγορίας αυτής 
«παίρνουν» για συζύγους άνδρες μέ επαγγέλματα ποικίλα. Αλλες παντρεύ
ονται μέ «τεχνίτες - μαγαζάτορες», άλλες μέ ναύτες, βαστάζους κ.λπ. Αγνο
ούμε τήν οικονομική και επαγγελματική θέση του καθένα ώστε να μπο
ρούμε να μιλήσουμε για ενδεχόμενο επαγγελματικής «προώθησης» μέσω 
τού γάμου αυτού. Μιά αναλυτικότερη εξέταση των ηλικιών των νεόνυμ
φων θα μπορούσε να μας οδηγήσει σ ορισμένες υποθέσεις γύρω από τήν 
πληθυσμιακή διαμόρφωση και δυναμικότητα τής Ερμούπολης. 

Ας ξεκινήσουμε από τήν ηλικία των γυναικών. Βασικό χαρακτηριστι
κό του — όπως φαίνεται τουλάχιστον από τό κατάστιχο — είναι τό «νεαρό» 
τής ηλικίας. Αρχίζοντας τήν έγγαμη ζωή τους πολύ νέες (μέσος ορός 
17,71 χρόνια γι αυτές πού παντρεύονται για πρώτη φορά), οί Έρμουπολί¬ 
τισσες φτάνουν στο δεύτερο ή καί στον τρίτο γάμο ακόμη νέες. Έχουν 
μπροστά τους δηλαδή μια μεγάλη περίοδο γονιμότητας. Μελέτες στο σύ
νολο του πληθυσμού τής πόλης θα μας έδειχναν τήν άμεση σχέση τής η
λικίας στο γάμο καί του αριθμού των παιδιών κατά οικογένεια (αύξηση 
δηλαδή τής γεννητικότητας). Χαρακτηριστικό είναι οτι οί τρεις γυναίκες 
πού παντρεύονται για τρίτη φορά στα χρόνια αυτά είναι 32, 25 καί 22 χρο
νών. Να αποδοθεί τό γεγονός αυτό στην αφθονία ανδρικού πληθυσμού 
σε ηλικία γάμου ; Στο γενικότερο κλίμα τής εποχής καί τής πόλης κυρίως 
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που ευνοεί, αν δέν προκαλεί κιόλας, τον πρώτο γάμο ; Μια σειρά Από ερω
τήματα μπαίνουν μπροστά μας στο σημείο αυτό. Ή έλλειψη στοιχείων 
και μελετών για άλλες σύγχρονες περιοχές του κράτους δέν βοηθάει στην 
διατύπωση προτάσεων και υποθέσεων μέ στέρεη βάση για το φαινόμενο 
αυτό9. Ας δούμε όμως τα στοιχεία πού συνθέτουν τήν εικόνα της Ερμού
πολης μπροστά στον γάμο. 

Χωρίς δημογραφικές διαδικασίες διάρκειας, ή νέα πόλη δημιουργεί 
Από τήν αρχή και τις συνθήκες πού οδηγούν στον γάμο. Ιδρυμένη πριν 
Από 25 χρόνια από πρόσφυγες Χιώτες στην αρχή, Ψαριανούς και άλλους 
στην συνέχεια, φέρνει μαζί της όλες τις παραδόσεις και τις συνήθειες τών 
νέων κατοίκων της στα ζητήματα του γάμου. Να αντανακλά άραγε ή συμ
περιφορά αυτή τών Έρμουπολιτισσών απέναντι στο γάμο τήν εικόνα 
της προεπαναστατικής Χίου, τών Ψαρών, τών Κυδωνιών, τής προεπαναστα
τικής Ελλάδας ; Δύσκολο ν απαντήσουμε από έλλειψη στοιχείων. Τήν 
ίδια στιγμή πού δημιουργείται ή πόλη νέοι κάτοικοι προστίθενται στον 
αρχικό πυρήνα της. Ό νέος αυτός πληθυσμός αποτελείται κυρίως από άν
δρες πού έρχονται για να εγκατασταθούν και να δουλέψουν. Τα κορίτσια, 
κόρες τών πρώτων οικιστών κυρίως, δέν φτάνουν για όλο τον ανδρικό 
πληθυσμό, πού ολοένα και αυξάνεται10. Ή έλλειψη αυτή γυναικών προκα
λεί από τή μια μεριά πτώση τής ηλικίας τους κατά τον γάμο, και από τήν 
άλλη μετακινήσεις γυναικών από άλλα μέρη προς τήν Ερμούπολη. Ή έλ
λειψη τής ημερομηνίας άφίξεως καί τών δύο συζύγων στην Ερμούπολη 
δέν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε πιο πολύ αυτή τήν υπόθεση από 
τήν άλλη μεριά, ή προτίμηση συζύγων από τήν ίδια πατρίδα είναι χαρα
κτηριστική σ όλο τό κατάστιχο. "Οπου τέτοιος - α σύζυγος δέν υπάρχει, 
τότε προτιμούνται οί καταγόμενοι από τα γειτονικά χωριά, νησιά κλπ. Έτσι , 
οί Υδραίοι π.χ. φανερώνουν μια ιδιαίτερη προτίμηση για τις Υδραίες, και 
τό ίδιο παρατηρείται για τό σύνολο σχεδόν του πληθυσμού. Μέ λίγα λόγια 

9. Ή G. Serelea στο άρθρο της «Regards sur la nuptialité et la fécondité en Grèce 
pendant la seconde moitié du XIXème siècle», Επιθεώρηση Κοινοτικών Ερευνών, τχ. 
32 (Ιανουάριος - Απρίλιος 1978), υπολογίζει τή μέση ηλικία τών γυναικών στο γάμο 
για τά χρόνια 1865-1885 γύρω στα 23,5 χρόνια για όλη τήν Ελλάδα. Στή μελέτη αυτή 
γίνονται υπολογισμοί για τον Μ. Ο. τής ηλικίας τών γυναικών αναλυτικά για κάθε χρό
νο Από το 1865 ώς τό 1885. Οί υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στα στοιχεία πού δίνουν 
οί δημοσιευμένες στατιστικές πληροφορίες (βλ. παραπάνω, σημ. 4) για τα χρόνια αυτά. 
Ttà τά προηγούμενα χρόνια (1860-1865) δέν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Για τον 
Πειραιά στα χρόνια 1853-57 οί ηλικίες είναι 21,8 χρόνια για τις γυναίκες και 30,7 για 
τους άνδρες. 

10. Ας σημειώσουμε εδώ τήν παρατήρηση του Ε. Kolodny, ό.π., σ. 201, ότι από τό 
1846 σταματάνε σχεδόν εντελώς οί αφίξεις νέων κατοίκων (ώς τά 1853, χρονιά πού περι
λαμβάνεται στο πρωτόκολλο του δήμου Έρμουπόλεως πού μελέτησε). 
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οί «χωριανοί» παντρεύονται «χωριανές» ή «κοντοχωριανές» τους. Εκεί 
πού σταματάει ή «τοπικιστική αλληλεγγύη» μέσα στην ίδια τήν Ερμού
πολη, αρχίζει ή «αποστολή νυφών» προς αυτήν. Μπορούμε δηλ. να υποθέ
σουμε οτι αρκετά από τά κορίτσια αυτά έρχονται ή φέρνονται στή νέα 
πόλη μέ αποκλειστικό ίσως σκοπό τό γάμο. Τό φαινόμενο αυτό μας είναι 
άλλωστε γνωστό από τήν «αποστολή νυφών» στίς Η.Π.Α. τά τελευταία 
χρόνια του 19ου αιώνα και από τήν επανάληψη του προς τήν Αυστραλία 
και Ν. Ζηλανδία μετά τό β παγκόσμιο πόλεμο. Έδώ θα έπρεπε ν αναρω
τηθούμε κατά πόσο ένας «πρόωρος» γάμος στην Ερμούπολη δε σημαίνει 
αντίστοιχη επιβράδυνση στους γάμους πού γίνονται στις πατρίδες των 
κοριτσιών, αν και τό φαινόμενο δέν πρέπει να είναι ποσοτικά σημαντικό 
σέ σχέση μέ τό συνολικό πληθυσμό των περιοχών αυτών. Καί εδώ τά στοι
χεία λείπουν. 

Ή καταγωγή της νύφης είναι ένας παράγοντας πού δέν παίζει κανένα 
σχεδόν ρόλο στην ηλικία της κατά τον γάμο. Παντρεύονται δηλαδή στην 
ίδια ηλικία περίπου ανεξάρτητα από τόπο καταγωγής. Στον πίνακα πού α
κολουθεί βλέπουμε τίς ηλικίες των καταγόμενων από τις κυριότερες πηγές 
ανεφοδιασμού της Ερμούπολης. 

Πίνακας 8. Μέσοι όροι ηλικιών άνα πατρίδα 

Χίος Κυδωνίες Ψαρά Υδρα Ανδρος- Μύκονος Κρήτη Σμύρνη Τήνος 
Άμοργός Έρμ/λη Γ.Μ.όρος 

Αγάμος 19,33 17,96 18,67 18,8 17,97 20,3 21,05 21,05 19,02 20,68 18,64 18,84 

Β γάμος 26,79 28 25 26,33 25,17 33,75 28,6 28,6 — 27,66 — 27,56 

Οί καταγόμενες από τή Σμύρνη έχουν τήν τάση να φτάνουν στον πρώ
το γάμο αργότερα από τίς άλλες (+2,21 χρόνια από τον γενικό μέσον όρο), 
ενώ γρηγορώτερα άπ όλες παντρεύονται οί Κυδωνιάτισσες. 

Ας ξαναγυρίσουμε στην ηλικία των ανδρών. Οπως καί στις γυναίκες, 
ή ηλικία τους έχει άμεση σχέση μέ τον αριθμό των προηγούμενων γάμων 
τους. Ένας ακόμη παράγοντας όμως, εξίσου σημαντικός, φαίνεται πώς κα
θορίζει τή μεταβλητή αυτή (της ηλικίας δηλ.) : τό επάγγελμα. Στον κατά
λογο πού ακολουθεί υπάρχουν οί μέσοι όροι ηλικίας στο γάμο για τά ε
παγγέλματα πού εκπροσωπούνται από 10 τουλάχιστον περιπτώσεις. 

Είναι φανερό από τον πίνακα αυτόν ότι οί εκπρόσωποι των επαγγελ
μάτων πού βρίσκονται στην κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας καί αναγνώ
ρισης παντρεύονται αργότερα από επαγγελματίες μέ κατώτερη θέση. Για 
τον καθορισμό της θέσης αυτής τά κριτήρια είναι οικονομικά, κατά πρώτο 
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Πίνακας 9. Μέσοι δροι ηλικίας ανδρών ανά επάγγελμα. 

Επάγγελμα Α Γ. Μ. Επάγγελμα Αγαμος Γ.Μ. όρος Επάγγελμα Α Γ.Μ. 
γάμος όρος γάμος όρος 

Αρτοποιός 28,06 28,21 Κηπουρός 27,43 29,65 Πριονιστής 25,50 27,19 

Βαστάζος 28,36 29,29 Κρεοπώλης 26,20 26,20 Ράπτης 29,19 29,51 

Βαφέας 23,70 25,08 Κτίστης 26,29 26,31 Σανδαλοποιός 25,97 25,87 

Βυρσοδέψης 25,52 25,52 Μαραγκός 25,11 25,60 Σιδηρουργός 23,90 24,48 

Δάσκαλος 29,36 29,36 Ναύτης 27,82 28,17 Σοβατζής 28,91 28,91 

Έμπορος 29,64 31,12 Ναυτικός 27,88 27,68 Υπάλληλος 29,77 29,78 

Καλαφάτης 25,90 27,94 Όψοπώλης 28,26 28,60 

Καφεπώλης 29,30 29,33 Πλοίαρχος 27,37 28,89 

λόγο. Έτσι, οι έμποροι φαίνεται ότι χρειάζονται κάποιο χρόνο για να 
αποκτήσουν ένα «όνομα» στην αγορά και να επιδιώξουν ενα καλύτερο 
γάμο. Περισσότερα χρήματα θέλουν περισσότερο χρόνο γιά να συγκεν
τρωθούν κατά συνέπεια οί έμποροι εχουγ περισσότερες απαιτήσεις από 
τήν μεριά της νύφης. Αν ό μέσος ορός διαφοράς ηλικίας μεταξύ δύο συ
ζύγων είναι 8 χρόνια γενικά γιά τό σύνολο του κατάστιχου, στην περίπτω
ση των εμπόρων συναντάμε διαφορές ηλικίας πού φτάνουν και τα 20 χρόνια. 

από τήν άλλη μεριά υπάρχουν και οί βαστάζοι μέ τον αρκετά υψηλό 
μέσον όρο της ηλικίας τους, πού κάθε άλλο παρά στην οικονομική τους 
ευεξία οφείλεται. Μελέτες της ιστορίας των νοοτροπιών ίσως μας έδιναν 
κάποιες λύσεις ή προτάσεις για τό αν ό γάμος μ ενα βαστάζο ή ενα κη
πουρό θεωρείται υποδεέστερος από εκείνον μ ενα σιδηρουργό ή ενα βυρ
σοδέψη και αν, κατά συνέπεια, οί πρώτοι έχουν λιγότερες πιθανότητες γιά 
γάμο από τους δεύτερους καί, άρα, πρέπει να περιμένουν περισσότερο χρόνο 
γιά νά παντρευτούν. από τό γενικό σχήμα πού μας δίνει ό παραπάνω κα
τάλογος φαίνεται πώς οί τεχνίτες - εργατικοί, μέ τήν ευρύτερη έννοια, 
παντρεύονται πρώτοι άπ όλους. Ακολουθούν έπειτα οί «νοικοκύρηδες ¬ 
μαγαζάτορες» καί ή ύπαλληλία καί κατόπιν έρχονται οί κορυφές τών κοι
νωνικών άξιων της εποχής : διανοούμενοι καί «μεγαλο-αστοί». 

Όσο ι ανήκουν λοιπόν στα τεχνικά - εργατικά επαγγέλματα φαίνεται 
πώς δέν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξεύρεση της συζύγου τους. 
Ό χρόνος εκμάθησης καί απόδοσης της τέχνης τους είναι συντομότερος 
από τον αντίστοιχο χρόνο πού χρειάζεται ένας έμπορος γιά νά «φτιαχτεί» 
ή ένας δάσκαλος γιά νά «μορφωθεί». Αν προσθέσουμε σ αυτά καί τις 
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οικονομικές δομές της πόλης πού ευνοούν — τουλάχιστον στην περίοδο αυ
τή — δραστηριότητες τέτοιου τύπου, μπορούμε να φτιάξουμε την εικόνα 
του τεχνίτη της Ερμούπολης, ό όποιος δέν έχει κανένα λόγο ν αργοπορή
σει το γάμο του τή στιγμή πού ευοίωνες προοπτικές ανοίγονται μπροστά 
του. Ό γάμος μ ενα τεχνίτη ίσως είναι καί μια σιγουριά και από τήν πλευ
ρά της νύφης. Σιγουριά γιά έναν ικανοποιητικό μισθό, κατά πρώτο λόγο, 
για κοινωνική αναγνώριση υστέρα. 

ΤΟΠΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Μια από τις σημαντικότερες πληροφορίες πού μας δίνει το κατάστιχο 
είναι ό τόπος καταγωγής των συζύγων. Μερικές διευκρινίσεις σχετικά 
με το ζήτημα αυτό κρίνονται απαραίτητες. Αρχικά, ή δήλωση της πατρί
δας των ζευγαριών γίνεται πολλές φορές μέ τρόπο άνισο. Ετσι, δίπλα σέ 

_ πληροφορίες ακριβείς, όπως π.χ. Πάτρα ή Κυδωνιές ή Γαλαξείδι, υπάρχουν 
άλλες ασαφείς του τύπου : Μωριάς, Ρούμελη, Ανατολή κ.α. Το ποσοστό 
της κατηγορίας αυτής, πάντως, δέν είναι τέτοιο πού νά επιφέρει αλλοιώσεις 
σημαντικές στο σύνολο (54 άνδρες καί 16 γυναίκες ή 4,93% καί 1,46% του 
συνολικού αριθμού). Σχετικό είναι, κατά δεύτερο λόγο, καί τό πρόβλημα 
τών μεγάλων νησιών, όπου ή δήλωση της πατρίδας γίνεται μόνο μέ τ ό
νομα του νησιού, χωρίς ακριβέστερους προσδιορισμούς. Τέλος, από τό 
1096 ζευγάρια γιά 24 άνδρες καί 23 γυναίκες λείπει ή δήλωση τής πατρίδας, 

ενώ σέ 5 καί 8 περιπτώσεις, αντίστοιχα, τό όνομα τής πατρίδας εϊναι δυσα¬ 
νάγνωστο. 

Οί χάρτες 1 καί 2 καί ό πίνακας 10 μας δίνουν τή γεωγραφική κατανο
μή τών ανδρών καί τών γυναικών τού κατάστιχου. 

Οπως μπορεί κανείς νά παρατηρήσει, ή ακτινοβολία τής Ερμούπολης 
εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τά όρια του νεοσύστατου βασιλείου, σ όλο 
τό Αιγαίο καί τις περιοχές πού τό περικλείουν. Κέντρο εμπορικό καί ναυτι
κό, προσελκύει κατοίκους άπ όλα τά νησιά του Αιγαίου αλλά καί τού 
Ιονίου, ακόμη καί από τή μακρινή Κύπρο. Στις ηπειρωτικές περιοχές 
ή λάμψη της φτάνει από τή Σινώπη καί τήν Τραπεζούντα ως τό Κάιρο 
καί τήν Αλεξάνδρεια, καί από τή Μοσχόπολη καί τά Μπιτόλια (Μονα
στήρι) ως τήν Πέργαμο καί τήν Προύσσα. Στην Ερμούπολη δηλαδή φτά
νουν κάτοικοι άπ όλα τά σημεία όπου είναι διάσπαρτος ô Ελληνισμός. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

ΜΝΗΜΩΝ 9 (1984)



224 Γιάννης Μ,Ηίφοννής 

Πίνακας 10. Τόποι καταγωγής 
(Δεξιά άνδρες, αριστερά γυναίκες. Οί παρενθέσεις δηλώνουν διαφορετική δήλωση τού 

ίδιου ονόματος). 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 233 284 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 
ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟ - Μ. ΑΣΙΑ 
ΧΙΟΣ 
ΨΑΡΑ 
ΕΥΒΟΙΑ-Β . ΣΠΟΡΑΔΕΣ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ 
ΕΠΤΑΝΗΣΑ 

37 
149 
190 
69 
30 
70 
27 

20 
181 
276 

76 
10 
76 
12 

Αστυπάλαια 
Κάρπαθος 
Κάσος 
Κως 
Λέρος 
Νίσυρος 
Ρόδος 
Πάτμος 
Σύμη 

10 
8 
7 
1 
3 

3 

6 
1 
6 

1 
2 

ΚΡΗΤΗ 
ΚΥΠΡΟΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

65 
23 
69 

48 
7 

18 

Αστυπάλαια 
Κάρπαθος 
Κάσος 
Κως 
Λέρος 
Νίσυρος 
Ρόδος 
Πάτμος 
Σύμη 

5 3 
1 

20 ΣΤΕΡΕΑ 23 12 37 

3 
1 

20 

ΗΠΕΙΡΟΣ 12 4 ΑΝΑΤ. ΑΙΓΑΙΟ - Μ. ΑΣΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ 
ΕΥΞΕΙΝΟΣ - ΡΩΣΙΑ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ 

23 
10 
26 

8 
3 
5 

8 
10 
19 
2 
2 
8 

Ανατολή (Ασία) 
Καισαρεία 
Μπογάζκιοϊ 
Μπρούσα 
Κυδωνιές (Άϊβαλί) 

2 
2 

1 
48 

1 

1 

93 

ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ 24 23 Μοσχονήσια 
Πέργαμος 
Μυτιλήνη (Λέσβος) 

9 
1 

17 

9 

1096 1096 

Μοσχονήσια 
Πέργαμος 
Μυτιλήνη (Λέσβος) 

9 
1 

17 12 
Σμύρνη 34 43 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ Τσεσμές 
Ερυθρές 

9 
1 

6 

Αμοργός 19 35 Κουσάντασι 2 2 
Ανάφη 5 — Εφεσος 1 4 

Ά ν δ ρ ο ς 56 52 Σάμος 21 10 
Θήρα 30 

11 
18 
7 

Ικαρία 1 — 
"Ιος 

30 
11 

18 
7 

Ικαρία 
149 181 

Κέα 14 9 
Κύθνος (Θερμιά) 5 10 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ 
Μήλος 
Μύκονος 
Νάξος 
Πάρος 
Σέριφος 
Σίκινος 

1 
21 

8 
13 

1 
3 

51 
1 

12 
3 
1 

Αίγινα 
Πόρος 
Υδρα 

Σπέτσες 

6 
4 

58 
2 

70 

3 

71 
2 

76 

Σίφνος 5 11 ΗΠΕΙΡΟΣ 
Τήνος 
Φολέγανδρος 

35 
1 

39 
1 

"Ηπειρος 
Ιωάννινα 

8 
2 

2 
2 

Σύρος 
Ερμούπολη 

1 
4 

3 
31 

Μοσχόπολη 
Πάργα 

1 
1 

233 284 12 4 
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Πίνακας 10. (Συνέχεια) 

ΕΥΒΟΙΑ - Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΕΠΤΑΝΗΣΑ 

Ερέτρια 
Κάρυστος 
Κύμη 
Χαλκίδα 
Σκιάθος 
Σκόπελος 
Σκύρος 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΣΤΕΡΕΑ 

Ρούμελη 
Αθήνα 

Άμφισσα 
Γαλαξείδι 
Λαμία 
Λειβαδιά 
Μεσολόγγι 
Καλλίδρομο 
Στυλίδα 

1 
4 
1 
1 
1 

19 
3 

Πελ/σος (Μοριάς) 20 
Αγ. Πέτρος Κυνουρίας 1 
Άργος 1 
Βοστίτσα 1 
Δημητσάνα 1 
Καλαμάτα 5 
Κόρινθος 3 
Κορώνη 2 
Κρανίδι 1 
Λεωνίδιο 1 
Λάβρα 2 
Καλάβρυτα 1 
Μάνη 2 
Ναύπλιο 2 
Νεόκαστρο 2 
Πάτρα 7 
Σπάρτη 13 
Τρίπολη 4 

30 10 

69 18 

Επτάνησος 
Κέρκυρα 
Κεφαλληνία 
Ιθάκη 
Ζάκυνθος 
Κύθηρα 

Θεσσαλία 
Βόλος 
Ζαγορά 
Τρίκερι 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Μακεδονία 
Βέροια 
Θεσσαλονίκη 
Μπιτόλια 

ΘΡΑΚΗ 
Θράκη 
Άδριανούπολη 
Αίνος 
Καλλίπολη 
Κων/λη (Βυζάντιο) 
Φιλιππούπολη 

ΕΥΞΕΙΝΟΣ - ΡΩΣΙΑ 
Μαύρη θάλασσα 
Ρωσία 
Σινώπη 
Τραπεζούντα 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Αλεξάνδρεια 

Κάϊρο 
Μαυροβούνιο 
Βενετία 

2 
1 
5 
3 
6 

10 
27 

6 
4 

12 
1 

23 

10 

1 
1 
5 
3 

15 
1 

26 

6 
5 

12 

4 2 
1 1 
4 7 
1 — 

10 

3 
2 

14 

19 

1 
1 

1 — 
— 1 

1 — 
1 — 

23 12 3 1 
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Ανδρες 

Ξεκινώντας τις παρατηρήσεις από τή γεωγραφική προέλευση τών 
ανδρών, μπορούμε να σημειώσουμε τις κύριες πηγές «ανεφοδιασμού» τής 
Ερμούπολης σ ενεργό πληθυσμό. Ή περιοχή τής Χίου - Ψαρών καί τής 
απέναντι μικρασιατικής ακτής αποτελεί τήν εστία καταγωγής τών περισ
σότερων Έρμουπολιτών, γεγονός απόλυτα φυσιολογικό, αφού ή πόλη 
χτίστηκε από πρόσφυγες τών περιοχών αυτών, κατά κύριο λόγο. Οί Χιώ
τες εξακολουθούν να κρατούν τα πρωτεία στή συγκρότηση τού πληθυσμού 
τής Ερμούπολης, παρ ολη τήν αυξανόμενη διαρροή τους προς τον Πει
ραιά. Δεύτερη πηγή τροφοδοσίας αποτελούν τα γειτονικά προς τή Σύρο 
νησιά τών Κυκλάδων. Στην περίπτωση τους, πάντως, τα ποσοστά συμμετο
χής στή συγκρότηση τής πόλης διαφέρουν αισθητά από νησί σε νησί 
καί χαρακτηρίζονται κυρίως από τήν επαγγελματική εξειδίκευση τών νέων 
κατοίκων σε σχέση μέ τις ανάγκες τής νέας πόλης. Έτσι , ενώ κοντινά νη
σιά, όπως ή Τήνος ή ή Ανδρος, μετέχουν μέ υψηλό ποσοστό στην ομάδα 
αυτή, άλλα έξ ϊσου κοντινά, όπως ή Νάξος ή ή Σίφνος, έχουν ελάχιστους 
εκπροσώπους. Στο ζήτημα όμως αυτό θά επανέλθουμε στην εξέταση τών 
επαγγελμάτων τών κατοίκων. 

Σημαντική είναι καί ή συμμετοχή τών νησιών τής ανατολικής ακτής 
τής Πελοποννήσου καί κατά πρώτο λόγο τής Ύδρας. Ή παρακμή του ναυ
τικού της μετά τήν Επανάσταση ωθεί τους Υδραίους στον Πειραιά κυ
ρίως, άλλα καί στην Ερμούπολη. 

Για τους Κρητικούς — σταθερό παράγοντα στην πόλη — ή Ερμού
πολη αποτελεί το πρώτο λιμάνι - καταφύγιο τού ελεύθερου βασιλείου, υστέ
ρα από κάθε αποτυχημένη προσπάθεια για επανάσταση καί ένωση. Ή ιστο
ρία αυτή θά επαναληφθεί, άλλωστε, πολλές φορές μέσα στον 19ο αίώνα. 

από τ' άλλα νησιά του Αιγαίου υπερέχουν όσα έχουν κάποια ναυτική 
παράδοση καί οι κάτοικοι τους βρίσκουν εύκολα συνέχεια στις δραστη
ριότητες τους στην Ερμούπολη, όπως π.χ. ή Σκόπελος, ή Κάσος κ.α. Νη
σιώτες φτάνουν καί από το Ιόνιο σέ μικρότερους όμως αριθμούς. 

Οί ηπειρωτικές περιοχές αντιπροσωπεύονται σχεδόν όλες. Νέοι κά
τοικοι φτάνουν από το Νεόκαστρο ώς τή Θεσσαλονίκη, πάντα βέβαια σέ 
σχέση μέ το χαρακτήρα καί τις ανάγκες τής πόλης (καί τής οίκονομίας 
της) σ έμψυχο υλικό. Ανάλογα δηλαδή, σέ τελευταία ανάλυση, μέ τις 
ευκαιρίες καί τις δυνατότητες πού προσφέρει ή Ερμούπολη για αποκατά
σταση. 

Γυναίκες 
Ή γεωγραφική κατανομή τών γυναικών παρουσιάζει αρκετές ομοιό

τητες, άλλα καί διαφορές από τήν αντίστοιχη τών ανδρών. Όσον αφορά 
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τα αριθμητικά δεδομένα, ή Χίος εξακολουθεί να κρατά τήν κυρίαρχη θέση 
μ ενισχυμένη ακόμη περισσότερο τή δύναμη της. Οί Χιώτισσες αυτές 
είναι βέβαια, κατά κύριο λόγο, οί κόρες ή οί συγγενείς των πρώτων οικι
στών της Ερμούπολης πού εξακολουθούν νά δηλώνουν σαν πατρίδα τους 
τή Χίο. Σημαντικά αυξημένο ποσοστό — έναντι των αντίστοιχων ανδρών 
— εμφανίζουν οί καταγόμενες από τις Κυδωνιές, πού φαίνεται πώς κατέ
φυγαν στην Ερμούπολη σέ μεγάλο αριθμό μετά τήν καταστροφή της πό
λης τους κατά τήν Επανάσταση. Αύξηση παρουσιάζουν και οί γύρω Κυ
κλάδες. Ή ύπαρξη μιας πόλης μεγάλης καί σέ πλήρη ανάπτυξη προσφέρει 
πολλές ευκαιρίες γάμου για τα κορίτσια των γειτονικών νησιών. Ή Μύ
κονος π.χ. καί ή Αμοργός διπλασιάζουν σχεδόν τά ποσοστά τους στο ε
σωτερικό τής ομάδας αυτής. Πρέπει, επίσης, νά σημειωθεί καί ή εμφάνιση 
της Ερμούπολης σαν τόπου καταγωγής ενός σημαντικού άριθμού γυναι
κών. Πρόκειται, κυρίως, για τις κόρες τών πρώτων οικιστών, πού γεννιούν
ται στην ίδια αυτή πόλη καί αποτελούν τήν πρώτη γενιά αυτοχθόνων κα
τοίκων. Τά περισσότερα από τά κορίτσια αυτά προέρχονται από γονείς Χιώ
τες καί τυχόν δήλωση τής Χίου σαν πατρίδα τους θα διόγκωνε ακόμη πε
ρισσότερο τον ήδη κορυφαίο ρόλο της στή συγκρότηση τής πόλης. 

από τις υπόλοιπες περιοχές σταθερότητα — πάντα σέ σχέση μέ τον 
αριθμό τών αντίστοιχων ανδρών — παρατηρείται στην περίπτωση τής 
Ύδρας, τής Κρήτης καί τής Μακεδονίας από τις μακρυνότερες περιοχές. 
Όλες σχεδόν οί υπόλοιπες περιοχές παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά καί 
πρώτες άπ όλες οί ηπειρωτικές. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τής 
Πελοποννήσου, όπου αντιπροσωπεύονται μόνο 6 περιοχές στις γυναίκες 
(18 για τους άνδρες) μέ μικρούς πάντα αριθμούς. 

Αν εξαιρέσει κανείς τό ποσοστό τών γυναικών πού αποτελούν μέλη 
οικογενειών πού εγκαθίστανται στή νέα πόλη γυρεύοντας επαγγελματική 
απασχόληση, για τις υπόλοιπες τό μακρινό ταξίδι προς τήν Ερμούπολη 
φαίνεται πώς αποτελεί μια περιπέτεια μέ κύριο ίσως σκοπό το γάμο. Ερ
χονται (ή καί φέρνονται) για νά παντρευτούν κάποιο χωριανό ή κοντοχω¬ 
ριανό τους. Ή έλλειψη τής χρονολογίας άφίξεως καί τών δύο συζύγων 
δεν μας επιτρέπει νά κάνουμε υποθέσεις για τις σχέσεις π.χ. τής κινητικό
τητας τού γυναικείου πληθυσμού καί τής συγκρότησης καί διαμόρφωσης 
τής πόλης. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

Μερικές διευκρινίσεις είναι καί εδώ απαραίτητες πριν προχωρήσουμε 
στην αναλυτικότερη εξέταση τών δραστηριοτήτων τών ανδρών τού κατά
στιχου. Ή πρώτη παρατήρηση άφορα τήν μέθοδο πού επιλέχτηκε γιά τήν 
ανάλυση τών δεδομένων μας —στην προκειμένη περίπτωση τών έπαγγελμάτων 
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— και τα αποτελέσματα της. Τό κύριο πρόβλημα πού τίθεται είναι 
ό χωρισμός σέ κατηγορίες των επαγγελμάτων του κατάστιχου. Στο πρό
βλημα αυτό ή πηγή δεν μπορεί να μας προσφέρει καμιά βοήθεια. Ό χω
ρισμός σέ μεγάλες κατηγορίες, του τύπου πρωτογενής, δευτερογενής, τριτο
γενής τομέας —εργαλείο ανάλυσης για καπιταλιστικές - βιομηχανικές κοι
νωνίες αρκετά ασαφές κι αυτό— δέν έχει νόημα στην περίπτωση μας. Σέ οικο
νομίες και κοινωνίες όπως αυτή της Ερμούπολης και της Ελλάδας γενι
κότερα των μέσων του 19ου αιώνα, οί ιδιότητες του παραγωγού, τού πωλη
τή και τού καταναλωτή (χοντρικά) πολλές φορές συμπίπτουν στο ίδιο 
πρόσωπο και άρα ό χωρισμός γίνεται δύσκολος, αν οχι αδύνατος. Προτι
μήθηκε λοιπόν ό χωρισμός σέ κατηγορίες κατά απασχόληση, ώστε νά γί
νεται καλύτερα αντιληπτή ή ποικιλία τών επαγγελμάτων και των δραστη
ριοτήτων (πίν. 11). 

Ό χωρισμός αυτός έγινε λίγο - πολύ αυθαίρετα, μέ κύριο πάντως στό
χο νά μας διευκολύνει πρακτικά νά χαράξουμε μέ αδρές γραμμές τήν επαγ
γελματική διαστρωμάτωση της Ερμούπολης, όπως τουλάχιστον μπορούμε 
νά τήν προσεγγίσουμε σήμερα. Και στην περίπτωση αυτή, όμως, προσπα
θήσαμε νά αποφύγουμε, για πρακτικούς λόγους, τήν κατάτμηση τών επαγ
γελμάτων σέ πολλές μικρές κατηγορίες, οί όποιες θα δυσκόλευαν τή με
λέτη της επαγγελματικής διαστρωμάτωσης της Ερμούπολης. 

Ό συνδετικός κρίκος πού «ενώνει» τά επαγγέλματα σέ κάθε κατηγο
ρία είναι είτε κάποια κοινά χαρακτηριστικά στην εξάσκηση τους (π.χ. 
εμπόριο, βιοτεχνία), είτε κάποιο κοινό αντικείμενο, γύρω από τό όποιο 
περιστρέφονται, όπως π.χ. ή οικοδομή. Μέ βάση τή λογική αυτή μπορεί 
νά εξηγηθεί ή ύπαρξη τού σανδαλοποιού πλάϊ στο βαφέα και τό σαπου¬ 
νοποιό. Πάντως ή κατηγοριοποίηση τών διαφόρων επαγγελμάτων δέν έγινε 
μέ κριτήρια «αντικειμενικά», ά φ ο ύ στά ερωτήματα «πού απασχολούνται 
και μέ τι» οί επαγγελματίες κάθε κατηγορίας, ή απάντηση είναι δύσκολη, 
αν οχι αδύνατη, και σέ πολλές περιπτώσεις σίγουρα υποθετική. Τό ίδιο 
τό κατάστιχο δέν μας δίνει καμιά πληροφορία γύρω από τό ακριβές πε
ριεχόμενο τού κάθε επαγγέλματος και έτσι ή αναζήτηση στοιχείων σ άλ
λες σύγχρονες πηγές γίνεται επιτακτική. Σέ τελευταία ανάλυση, οί κατη
γορίες αυτές αντανακλούν τις αναζητήσεις και τήν ιδεολογία της εποχής 
μας και δέν έχουν σχέση μέ τις αντιλήψεις τών Έρμουπολιτών τού κατά
στιχου για τά θέματα αυτά. 

Εννοείται πώς ό χωρισμός αυτός κάθε άλλο παρά οριστικός ή πλήρης 
είναι και πώς όσα τά κριτήρια επιλογής τόσες καί οί δυνατές κατατάξεις. 

από τους 1096 άνδρες τού κατάστιχου για 31 δέν υπάρχει δήλωση ε
παγγέλματος, ενώ 10 περιπτώσεις έχουν καταταγεί στις δυσανάγνωστες. 
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Πίνακας 11. Δηλώσεις επαγγελμάτων 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ - ΛΙΜΑΝΙ 
Ασβεστάς 3 
Εργάτης 8 
Εργολάβος 1 
Κτίστης 26 
Λιθοξόος 1 
Πελεκάνος 3 
Πετράς 8 
Πετροκόπος 2 
Τέκτων 3 
Σχίστης 1 
Σοβατζής 11 
Μαρμαράς 2 
Ξυλουργός 2 
Μαραγκός 121 
Άλμαδούρος 4 
Καλαφάτης 13 
Κατμαρατζής 1 
Λεπτουργός 5 
Μακαρατζής 7 
Μακονατζής 1 
Μαϊναδόρος 1 
Μουργουντζής 2 
Μπαλουργος 1 
Μηχανικός 1 
Βοηθός του Μηχανικού 1 
Ναυπηγός 2 
Σιδηρουργός 23 
Πριονιστής 16 
Ταλιαδοϋρος 1 
Τορναδόρος 1 
Τοβαξής 1 
Πρισκιτζής 2 
Σαβουρατζής 1 
Κουφιδιάρης 1 

277 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
Εμπορος 93 
Μικρέμπορος 1 
Μεταπράτης 1 
Εμπορ. προμηθευτής 1 
Ξυλέμπορος 6 
Άνθρακοπώλης 1 
Άσβεστοπώλης 1 

104 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Αγωγιάτης 
Αχθοφόρος 

Βαστάζος 
Χαμάλης 
Μαουνιέρης 
Βαρκάρης 
Λεμβοόχος 
Νερουλάς 
Υδραγωγός 
Υδροφόρος 

ΝΑΥΤΙΚΟΙ 

Ναύτης 
Ναυτικός 
Πλοίαρχος 

2 
4 

31 
1 
7 
4 
4 
2 
2 
2 

59 

94 
53 
18 

165 

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

Αρτοποιός 19 
Ψωμάς 1 
Φραντζοπώλης 1 
Παξιμαδοποιός 1 
Ζαχαροπλάστης 1 
Ζαχαροποιός 4 
Μπακάλης 1 
Όψοπώλης 25 
Τροφοπώλης 1 
Μανάβης 2 
Όπωροπώλης 6 
Λαχανοπώλης 2 
Κρεοπώλης 10 
Ίχθυοπώλης 5 
Ψαράς 9 
Στραγαλοποιός 1 
Καφεπώλης 24 
Οινοπώλης 3 
Ταβερνιάρης 3 
Καπνοπώλης 6 
Ταμπακολόγος 1 

126 
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Παπλωματάς 
Παμπούκης 
Μπασματζής 
Άμπατζής 
Σταμπαδόρος 
Υφαντής 
Μεταξουργός 
Καζάζης 
Βαφεύς 
Σχινοποιος 
Ψαθοποιός 
Τσουβαλάς 
Σαπουνοποιος 
Μακαρονοποιός 
Βυρσοδέψης 
Σκυτοτόμος 
Ταμπάκης 
Παπουτσής 
Υποδηματοποιός 

Σανδαλοποιός 
Ράπτης 
Φραγκοράπτης 
Έμποροράπτης 
Βαρελοποιός 
Κίβωτοποιός 
Κοσμήτωρ 
Καλατζής 
Βιβλιοδέτης 
Τυπογράφος 
Ζωγράφος 
Επιπλοποιός 
Έπιπλοχρωματοποιός 
Μυλωνάς 
Γαϊτανοποιός 
Χρωματοποιός 

ΜΕΤΑΛΛΟ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

Οπλοποιός 
Ορειχαλκεύς 
Φαναροποιος 
Χαλκοποιος 
Χρυσοχόος 
Κλειδαράς 
Κλειδοποιος 

2 Βοσκός 
2 Ποιμήν 2 

3 Γεωργός 2 

1 Κηπουρός 20 

2 Κλαδοκόπτης 1 

1 26 
2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓ. 
2 

12 
Αξιωματικός 2 2 

12 Στρατιωτικός 3 
1 Ταγματάρχης . 1 
1 Λοχαγός 2 
1 Ένωματάρχης 2 
5 Χωροφύλακας 3 
3 Είρηνοφύλακας 1 

25 Πολιτοφύλακας 1 
9 Δικαστής 1 
2 Εισαγγελέας 1 
5 Δικηγόρος 8 
6 Συμβολαιογράφος 1 

31 Ιατρός 3 
35 Χειρουργός V 

6 Δάσκαλος 11 
1 Ναυτο-δάσκαλος 1 
5 Δημ. Εϊσπράκτωρ 1 
1 Δημ. Υπάλληλος 1 
1 Κτηματίας 5 
1 Λογιστής 1 
2 Γραφεύς 1 
2 Γραμματικός 2 
2 Γραμ. της Τράπεζας 1 
1 Εμπορ . γραφεύς 1 
1 Εμποροϋπάλληλος 1 
5 Υπάλληλος 14 
1 Υπηρέτης 2 
1 Κλητήρας 2 

81 Φύλακας 4 
Βιβλιοφύλακας 1 
Μαθητής 1 
Ψάλτης 1 

3 Μουσικός .5 
2 Κουρέας 7 
4 Ξενοδόχος 1 
1 Κήρυκας 1, 
3 Ύλίτζης 1. 
5 96 
3 ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ 31 

21 ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ 10 
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Συνολικά για τους 1055 άνδρες πού δηλώνουν κάποιο επάγγελμα υπάρχουν 
158 διαφορετικές δηλώσεις, γεγονός πού δίνει μια ΐδέα για τή μεγάλη 
ποικιλία δραστηριοτήτων πού αναπτύσσονται στην Ερμούπολη. Ας ση
μειωθεί οτι πολλές από τις 158 αυτές δηλώσεις φαίνεται ναντιπροσωπεύουν 
επαγγέλματα πού μπορεί να εμφανίζονται μέ περισσότερα από ενα διαφο
ρετικά ονόματα. Οί περιπτώσεις αυτές αποτελούν μια καλή ένδειξη για 
τή νοοτροπία και τή στάση των Έρμουπολιτων της εποχής απέναντι 
στην εργασία, ενώ από τήν άλλη μεριά δίνουν μια παραστατική εικόνα 
τού καταμερισμού εργασίας στή δεδομένη κοινωνία και οικονομία. 

Στο χωρισμό σέ κατηγορίες υπάρχουν όλες οί δηλώσεις επαγγελμά
των και δέν έχει γίνει καμιά προσπάθεια ενοποίησης διαφορετικών δη
λώσεων σ ενα επάγγελμα. Ή μελέτη άλλωστε τής ονοματολογίας των ε
παγγελμάτων, όπως δηλώνονται στο κατάστιχο, αποκτά σημασία μόνο 
στο μέτρο πού μέσα άπ αυτήν εκφράζονται πραγματικότητες. Σέ τελευταία 
ανάλυση, αυτή δέν είναι καθόλου άσχετη μέ τή διαμόρφωση — και έκ
φραση τους μέσα από τήν γλώσσα — κοινωνικών άξιων και διαστρωμα
τώσεων και μέ τήν ιδεολογία τής εποχής γύρω από τήν εργασία. 

Λιμάνι 
Όπως παρατηρεί κανείς στον πίνακα 11, το λιμάνι αποτελεί τον 

άξονα γύρω από τον όποιο στρέφεται ή μεγάλη πλειοψηφία των δραστη
ριοτήτων των Έρμουπολιτων και αποτελεί τή βασική πηγή πλουτισμού 
για τήν πόλη. Κέντρο εμπορικό μέ ακτινοβολία σ ολόκληρο το Αιγαίο, 
προορισμός, αλλά κυρίως ενδιάμεσος σταθμός των πλοίων πού το διασχί
ζουν, ή Ερμούπολη ζεϊ και αναπτύσσεται γύρω από το λιμάνι της. Είναι 
αυτό μέ το όποιο συνδέονται άμεσα και έμμεσα ενα πλήθος από δραστη
ριότητες τής πόλης. Ό άξονας λιμανιού - εμπορίου είναι αυτός πού κατευ
θύνει και διαμορφώνει τήν πόλη και τήν οικονομία της. 

Σέ γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δυο μεγάλες κατη
γορίες επαγγελμάτων πού έχουν άμεση σχέση μέ το λιμάνι : α) τα καθαρώς 
ναυτικά, όπως είναι π.χ. οί πλοίαρχοι, ναύτες - ναυτικοί ή ακόμη οί καλαφά¬ 
τηδες, οί ναυπηγοί κ.ά., και β) οσα, χωρίς να είναι καθαρώς ναυτικά, είναι 
απόλυτα δεμένα μέ το λιμάνι καί τή ζωή του, όπως π.χ. οί μεταφορές, το 
εμπόριο κ.ά. Σέ σχέση πιο έμμεση βρίσκεται ή μεγάλη πλειοψηφία από τα 
υπόλοιπα επαγγέλματα καί κατά κύριο λόγο οί ασχολούμενοι μέ τή βιο
τεχνία καί τά είδη διατροφής. 

Ή πρώτη παρατήρηση στα καθαρώς ναυτικά επαγγέλματα,έχει σχέση μέ 
τήν ίδια τήν δήλωση τους, όπου εμφανίζονται δύο τύποι, ναύτης καί ναυτικός, 
σαν έκφραση τού ΐδιου (;) επαγγέλματος. Χωρίς να έΐναι ικανό από μόνο 
του το στοιχείο αυτό να μας οδηγήσει σέ συμπεράσματα, μας επιτρέπει 
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ορισμένες σκέψεις. Αν ή δήλωση ναύτης περιλαμβάνει άνεξαίρετα όλους 
όσους αποτελούν το πλήρωμα ενός πλοίου, τότε ή διαφοροποίηση τους 
από εκείνους πού δηλώνουν ναυτικός σε τί συνίσταται ; Μέ το ναυτικός 
ερχόμαστε, ίσως, κοντύτερα στή σημερινή έννοια του όρου. Περνάμε δη
λαδή στην ανωνυμία των μακρινών ταξιδιών και της μεγάλης πόλης. Δη
λώνοντας κανείς ναυτικός, φαίνεται σα να θέλει να διαφοροποιηθεί από 
τους «παραδοσιακούς» συναδέλφους του καί, γιατί οχι, ν ανεβεί, ΐσας, 
ενα σκαλοπάτι στην κλίμακα της κοινωνικής ιεραρχίας. Δεν είναι, άλλωστε, 
τυχαίο το γεγονός ότι οί Ψαριανοί αποτελούν το μισό σχεδόν ποσοστό 
(25/53) της κατηγορίας αυτής. Οί ίδιοι μονοπωλούν σχεδόν καί την ανώ
τερη βαθμίδα στην κλίμακα των επαγγελμάτων αυτών, τους πλοίαρχους 
δηλαδή, μέ 14 παρουσίες σέ σύνολο 18. Ή καταστροφή της πατρίδας τους 
καί του ναυτικού τους από τή μια καί ή μεγάλη ναυτική τους παράδοση 
από τήν άλλη, καθώς καί τό ξεκίνημα τους σχεδόν από τό μηδέν, φαίνεται 
ότι τους επιτρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα στή νέα κατάσταση καί να 
στραφούν ευκολότερα προς «νέες» δραστηριότητες. Ή διαφοροποίηση 
τους — ποιοτικά ή ονομαστικά τουλάχιστον — από τους υπόλοιπους της 
κατηγορίας αυτής είναι εμφανής. 

Τα άτομα πού περιλαμβάνονται στις τρεις αυτές δηλώσεις επαγγελμά
των προέρχονται κυρίως από νησιά ή τόπους γενικότερα πού διακρίθηκαν 
για τη ναυτική τους επίδοση κατά τα τέλη τού 18ου καί τις αρχές τού 19ου 
αιώνα. "Ερχονται στην Ερμούπολη είτε από μέρη γειτονικά, όπως π.χ. 
τή Μύκονο ή τήν Ανδρο καί τήν Υδρα, είτε από μακρινότερα, π.χ. τήν 
Τραπεζούντα, τήν Αίνο ή τή Ρόδο. Ή προέλευση τους αντιστοιχεί από
λυτα σ έναν υποθετικό χάρτη των ναυτικών δραστηριοτήτων του Αιγαίου 
καί του Ελληνισμού γενικά κατά τα τέλη της Οθωμανικής κυριαρχίας. 
Πολλά από τα μέρη αυτά έχασαν τό ναυτικό τους ή καταστράφηκαν καί τα 
ίδια κατά τήν Επανάσταση, όπως τα Ψαρά καί ή Χίος, ενώ άλλα βρέθηκαν 
μέ μια ναυτιλία εξαντλημένη καί αποδιαρθρωμένη, όπως ή Υδρα καί οί 
Σπέτσες. Για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή Ερμούπολη αποτελεί 
καταφύγιο άλλα συγχρόνως καί αγορά εργασίας καί τόπο για συνέχιση 
τών δραστηριοτήτων τους. Ας σημειώσουμε εδώ τα μικρά ποσοστά συμ
μετοχής τών Υδραίων στα καθαρώς αυτά ναυτικά επαγγέλματα (17 άτομα 
σέ σύνολο 165, τά Ψαρά 54). 

Δεν πρέπει πάντως να ξεχνάμε πώς παρ όλη τή φθορά καί τήν παρα
κμή τού ναυτικού της ή Ύδρα μένει σ όλη τή διάρκεια πού περιλαμβάνει 
τό κατάστιχο, τό 3ο ή 4ο αστικό κέντρο στην Ελλάδα, μ ενα πληθυσμό 
πού φτάνει τις 12.500 περίπου άτομα. Ή «διαρροή» των Υδραίων προς 
άλλες κατευθύνσεις θ αρχίσει μετά τό 1856 καί ωφελημένος θά βγει κυρίως 
ό Πειραιάς, ο όποιος τροφοδοτείται συνεχώς μέ Υδραίους από τά πρώτα 
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χρόνια της ίδρυσης του (1835). Οί Υδραίοι φαίνεται πώς αποφεύγουν 
έτσι για εγκατάσταση τό πρώτο λιμάνι του βασιλείου της εποχής και προ
τιμούν άλλες διευθύνσεις καί, γιατί όχι, επιλογές. Παραδοσιακές αντι
στάσεις μπροστά σέ νέους ρυθμούς πού τείνει να επιβάλει ή Ερμούπολη 
ή απαρχή μιας στροφής των Υδραίων σε επαγγέλματα άλλα από τα ναυτικά; 

Τα επαγγέλματα πού σχετίζονται με τις κατασκευές καί επισκευές 
πλοίων χαρακτηρίζονται από μια μεγάλη ποικιλία ειδικοτήτων. Τα ναυ
πηγεία τής Ερμούπολης απασχολούν ενα μεγάλο αριθμό μαραγκών, πριο
νιστών, καλαφάτηδων, άλλα καί εργάτες όλων τών αναγκαίων ειδικοτήτων. 
Κύρια «βιομηχανική» μονάδα τής πόλης τήν εποχή αυτή, τα ναυπηγεία, 
προσφέρουν απασχόληση σ' ενα σημαντικό τμήμα του ενεργού πληθυσμού, 
τόσο άμεσα όσο καί έμμεσα, μέσω τών διαφόρων προμηθειών11. Μέ 487 
ναυπηγήσεις πλοίων όλων τών μεγεθών για τα χρόνια 1846-185312, ή Ερ
μούπολη είναι τό μόνο ναυπηγικό κέντρο στην Ελλάδα πού παρουσιάζει 
συνεχή δραστηριότητα ολο τό χρόνο13. 

Κάποια διαφοροποίηση αρχίζει να διαφαίνεται στις ναυπηγικές ερ
γασίες τής Ερμούπολης μέ τήν κατασκευή τό 1853-54 τού πρώτου ατμό
πλοιου από τα ναυπηγεία της14. Χωρίς να οδηγούν σέ ανακατατάξεις καί 
σέ νέους προσανατολισμούς, οί κάποιες «τεχνολογικές» αυτές εξελίξεις 
πού αρχίζουν να εμφανίζονται στην Ερμούπολη επιβεβαιώνονται, ίσως, 
καί από τήν παρουσία στο κατάστιχο ενός μηχανικού καί ενός άλλου τε
χνικού πού δηλώνεται σαν «βοηθός τού μηχανικού». Αγνοούμε αν υπήρχε 
κι άλλος μηχανικός τήν εποχή αυτή στην Ερμούπολη, άλλα από τή 

11. Ό Γάλλος πρόξενος στή Σύρο Guerin υπολογίζει σέ 1073 τους εργάτες πού 
απασχολούνται στα ναυπηγεία τής πόλης τό 1851, ένώ τό 1852 πέφτουν σέ 962. Βλ. έκ
θεση τού προξένου μέ ήμερ. 28-6-1853, όπου καί περιγραφή όλων τών δραστηριοτήτων 
τής πόλης τήν εποχή αυτή, στα Archives du Ministère des Affaires Ertrangères, Corres
pondance consulaire et commerciale, Syra τ.3. 

12. Βλ. Δημοτικό Αρχείο Έρμουπόλεως, Ι /Ναυπηγικά / 1-5, όπου καί κατάλο
γοι ναυπηγηθέντων πλοίων για τα ετη 1846, 1847, ονόματα πλοίων, ναυπηγών κ.λπ. 
από στοιχεία πού μ ο ύ παραχώρησε ή Χριστίνα Άγριαντώνη — τήν οποία ευχαριστώ 
καί από τήν θέση αυτή — οί ναυπηγήσεις πλοίων κατά χρονιά κατανέμονται ώς έξης : 
1846 = 47, 1847 = 65, 1848 = 78, 1849 = 65, 1850 = 81, 1851 = 45, 1852 = 45, 1853 = 
41. Βλ. επίσης καταλόγους ναυπηγήσεων στην Ερμούπολη για τα χρόνια 1833-1840 
καί 1850-1859 στον Β. Καρδάση, ό.π., σ. 362 κ.έ. 

13. Βλ. τήν έκθεση τού Γάλλου προξένου, ό.π., κεφ. 11. 
14. Βλ. Δημοτικό Αρχείο Έρμουπόλεως, Ι / Ναυπηγικά / 3 (1-6). Τό ατμόπλοιο 

«Ή Έλπίς» ναυπηγήθηκε από τό γνωστότερο ίσως ναυπηγό τής Ερμούπολης Νικ. 
Παγίδα, μεταξύ 6/3/1853 καί 15/3/1854. Ό Βασ. Καρδάσης, ό.π., σ. 364 αναφέρει 2 ατμό
πλοια τήν περίοδο αυτή, πού κατασκευάζονται στα ναυπηγεία τής Ερμούπολης για λο
γαριασμό Ελλήνων τής Σμύρνης καί μέ προορισμό να εξυπηρετήσουν τήν ατμοπλοϊκή 
συγκοινωνία τών παραλίων τής Μ. Ασίας. 
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δήλωση του βοηθού φαίνεται πώς μόλλον δέν υπήρχε. Πάντως ή παρουσία 
τους σχετίζεται μέ την έναρξη κάποιων μηχανοποιημένων δραστηριοτήτων 
καί τη διείσδυση τού ατμού καί της βιομηχανίας γενικά. Για το καράβι 
λοιπόν πού κάνει σκάλα στην Ερμούπολη για να ανεφοδιαστεί ή για να 
ξεφορτώσει υπάρχει ή αναγκαία υποδομή για επισκευές πρώτης ανάγκης 
ή καί μεγαλύτερες ακόμη. 

Γεωγραφικά οί επαγγελματίες της κατηγορίας αυτής προέρχονται από 
τόπους — νησιά κυρίως — μέ παράδοση στις ναυπηγικές εργασίες, όπως 
ή Ύδρα, τά Ψαρά, ή Χίος, ή Σαντορίνη κ.ά. 
Οικοδομή 

Μέ τις οικοδομικές δραστηριότητες στην Ερμούπολη τής εποχής 
ασχολούνται κυρίως νησιώτες. Χωρισμένοι κατά ειδικότητες, οί «οικοδό
μοι» προέρχονται από τήν Ανδρο (ή συντριπτική πλειοψηφία τών κτιστών), 
τήν Κάρπαθο (κτίστες), τήν Ανάφη (πετροκόποι), τή Χίο καί άλλου. 
Στην κατηγορία αύτη εντάχθηκαν — συμβατικά, αφού αγνοούμε τήν ακρι
βή τους απασχόληση — καί οί 8 εργάτες του κατάστιχου. Πόλη σε πλήρη 
οικοδομική άνθηση ή Ερμούπολη συγκεντρώνει καί απασχολεί ένα πλή
θος ανθρώπων διαφόρων ειδικοτήτων. Ή ύπαρξη τόσο μεγάλης ποικιλίας 
επαγγελματιών πού δουλεύουν τήν πέτρα (καί τά μάρμαρα), όπως λιθοξόος, 
πελεκάνος, πετράς, πετροκόπος, κτίστης, τέκτων μας προδιαθέτει, ίσως, 
καί για τήν ποιότητα —καί για το κόστος μαζί— τών οικοδομών της. 
Μεταφορές 

Οί μεταφορές έχουν σχέση κυρίως μέ τήν κίνηση τοο λιμανιού. Από 
τις 10 διαφορετικές δηλώσεις επαγγελμάτων αγνοούμε πόσοι ασχολούνται 
στο λιμάνι καί πόσοι μέ τις ανάγκες τής πόλης ή καί μέ τά δυο μαζί. από 
τους χειρώνακτες οί βαστάζοι δουλεύουν στο λιμάνι μαζί ίσως μέ τον χα
μάλη, ένώ οί 4 αχθοφόροι ασχολούνται μάλλον μέ τις γενικότερες μετα
φορές ειδών στην πόλη σέ κοντινές αποστάσεις. Το ίδιο πρέπει να κάνουν 
καί οί δυο νερουλάδες μέ τους συναδέλφους τους υδραγωγούς, σέ αντίθεση 
μέ τους υδροφόρους πού φαίνεται πώς απασχολούνται μέ τον ανεφοδιασμό 
τών πλοίων. Τά όρια τών επαγγελμάτων είναι, άλλωστε, πολύ ρευστά για νά 
μπορούμε ν αποφανθούμε μέ ακρίβεια για τήν απασχόληση τού καθενός. 
Τήν ανώτερη βαθμίδα στην κατηγορία τών μεταφορών αποτελούν οί 7 μά¬ 
ουνιέρηδες καί οί 8 λεμβούχοι - βαρκάρηδες. 

Ή μεγάλη πλειοψηφία τών επαγγελματιών τής κατηγορίας αυτής προ
έρχεται από νησιά. Στις «χαμηλότερες» βαθμίδες ανήκουν οί προερχόμενοι 
από κοντινά νησιά, όπως π.χ. ή Άνδρος, ή Αμοργός, ή Αστυπάλαια, 
ή Σαντορίνη κ.α. Στην ανώτερη κλίμακα ή γεωγραφική προέλευση είναι 
πιο ευρεία : συναντάμε εδώ τόσο νησιώτες (Σκόπελος, Άνδρος, Σαντορίνη) 
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όσο καί εκπροσώπους απομακρυσμένων περιοχών, όπως π.χ. ή Ζάκυν
θος καί το Μαυροβούνιο. 

Εμπόριο 

Ή δήλωση των επαγγελματιών πού σχετίζονται μέ το εμπόριο είναι 
πολύ ασαφής. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία δηλώνονται ως έμποροι 
χωρίς καμιά διευκρίνιση για τό είδος του εμπορίου πού εξασκούν. Μας 
λείπει, έτσι, από τή μια μεριά ή ποικιλία των εμπορικών συναλλαγών τής 
Ερμούπολης καί από τήν άλλη ή δυνατότητα για τή διατύπωση υποθέ
σεων ώς προς τή σχέση καί σύνδεση του εμπορίου μέ τό λιμάνι ή τήν 
πόλη καί τή διαμόρφωση σέ τελευταία ανάλυση τής φυσιογνωμίας τής 
πόλης15. 

Ή πρώτη παρατήρηση για τους έμπορους άφορα τή συντριπτική 
παρουσία τών Χίων στην κατηγορία αυτή. Κύριοι ιδρυτές τής πόλης καί 
στραμένοι παραδοσιακά προς το εμπόριο οί Χιώτες αντιπροσωπεύουν το 
42% σχεδόν του συνολικού αριθμού τών εμπόρων του κατάστιχου καί ε
λέγχουν το μεγαλύτερο κομμάτι του εμπορίου τής Ερμούπολης. Έκτος 
όμως από τους Χιώτες, σημαντική είναι καί ή παρουσία εμπόρων από τήν 
Πελοπόννησο. Εμπορικά κέντρα ή λιμάνια, όπως τό Ναύπλιο, ή Πάτρα, 
ή Καλαμάτα, άλλα καί άλλες πόλεις, όπως το Κρανίδι καί τό Αϊγιο, έχουν 
τους εμπόρους τους στή νέα πόλη. Τα γύρω νησιά τών Κυκλάδων παρου
σιάζονται μέ μικρό ποσοστό συμμετοχής στο εμπόριο τής Ερμούπολης. 
Τό γεγονός μπορεί να είναι χαρακτηριστικό κάποιας αυτάρκειας εμπορι
κής τών νησιών αυτών καί τής τροφοδοσίας τους από ίδια μέσα (ύπαρξη 
γεωργικής ενδοχώρας). από τις υπόλοιπες περιοχές υπερέχουν οί πόλεις 
πού βρίσκονται σ επαφή μέ τό Αιγαίο (Σμύρνη, Κυδωνιές κ.α.), αν καί δεν 
λείπουν καί αντιπρόσωποι απομακρυσμένων περιοχών όπως ή Κύπρος, 
ή Βενετία κ.ά. 

Είδη διατροφής - Ποτά - Καπνός 

Στην κατηγορία αυτή κατατάχθηκαν όσοι ασχολούνται μέ τή διατρο
φή γενικότερα. Μια αδυναμία να ξεχωρίσουμε τους «παραγωγούς» από 
τους «εμπόρους» μας αναγκάζει να τους θεωρήσουμε σαν ενιαίο σύνολο, 
ά φ ο ύ μάλιστα στή δήλωση του κατάστιχου δέν υπάρχει τέτοια διάκριση. 

Ή δήλωση τών επαγγελμάτων στο εσωτερικό τών ομάδων πού συγ
κροτούν τήν κατηγορία αυτή, μας επιτρέπει ορισμένες υποθέσεις σχετικά 
μέ τή φύση τους καί τής τυχόν διαφοροποιήσεις πού μπορεί να υπάρχουν 
μεταξύ τους. Έτσι , ενώ όσοι καταγίνονται μέ τήν αρτοποιία γενικότερα 

15. Ό Β. Καρδάσης, ό.π., καλύπτει αυτό το κενό μέ μια αναλυτική καί εύγλωττη 
περιγραφή τών εμπορικών δραστηριοτήτων τών Έρμουπολιτών. 
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δηλώνονται σαν αρτοποιοί, στην ίδια ομάδα υπάρχουν καί ένας ψωμάς, 
ένας φραντζοπώλης καί ένας παξιμαδοποιός. Χωρίς να μπορούμε να μι
λήσουμε για διαφορετικά επαγγέλματα, βρισκόμαστε, ίσως, μπροστά σε 
εξειδικεύσεις τουλάχιστον για τους δύο τελευταίους. Ενταγμένοι, ίσως, 
σε κάποιο γενικότερο πλαίσιο (μεγάλο αρτοποιείο π.χ.) οί επαγγελματίες 
αυτοί ασχολούνται καί μ έναν εξειδικευμένο κλάδο. Στην περίπτωση τού 
φραντζοπώλη θα μπορούσαμε μάλλον να μιλήσουμε για πώληση «φράγκι
κου» ψωμιού, παράλληλα, ίσως, καί με τή διάθεση του συνηθισμένου ψω
μιού. Ό παξιμαδοποιός υποδηλώνει ενασχόληση στην κατασκευή παξι¬ 
μαδιού, βασικού στοιχείου διατροφής των πληρωμάτων τών πλοίων της 
εποχής. Καί στις δύο περιπτώσεις αγνοούμε αν ή εξειδίκευση αυτή είχε 
περάσει καί στην αγορά (ύπαρξη δηλ. μαγαζιών). Σχετικό είναι καί τό πρό
βλημα πού παρουσιάζεται μέ τους ασχολούμενους στή διακίνηση τών 
φρούτων καί λαχανικών. Χωρίς να μπορούμε να διαχωρίσουμε επακριβώς 
τον οπωροπώλη από το λαχανοπώλη ή τό μανάβη16, θα παρατηρούσαμε 
πώς ή τελευταία δήλωση περικλείει καί, ίσως, συνενώνει τις δυο δραστη
ριότητες τής εμπορίας «λαχάνων» καί «εγκαίρων οπωρικών». 

Σημαντικός αριθμητικά εμφανίζεται καί ό τομέας «ψυχαγωγία» μέ 
τους 24 καφεπώλες, τών οποίων ή παρουσία ευνοείται τόσο από τό μεγάλο 
μέγεθος τής πόλης, όσο καί από τό λιμάνι. Στην ίδια κατηγορία εντάσ
σονται καί οί 3 οίνοπώλες καί οί 3 ταβερνιάρηδες, μέσω τών οποίων γίνεται 
κατά κύριο λόγο ή διακίνηση τού κρασιού. 

Ό μικρός αριθμός τών ατόμων πού αποτελούν κάθε επάγγελμα στην 
κατηγορία αυτή δέν μας επιτρέπει να μιλήσουμε για επαγγελματική «εξει
δίκευση» ορισμένων περιοχών, επιτρέπει όμως να σημειώσουμε κάποιες 
τάσεις. Έτσι , οι τόποι καταγωγής τών επαγγελματιών αυτών εντοπίζονται 
κυρίως στα κοντινά νησιά τών Κυκλάδων καθώς καί στις ακτές τής Μ. 
Ασίας. Αν καί οί περιοχές πού αντιπροσωπεύονται είναι πολυάριθμες 
καί σχετικά ισότιμες αριθμητικά, ορισμένες φαίνεται να έχουν κάποια 
προτίμηση σε επαγγέλματα αυτής τής κατηγορίας, όπως π.χ. οί Κυδωνιές 
(5 οψοπώλες, 4 αρτοποιοί, 1 οίνοπώλης, 1 ιχθυοπώλης κλπ.) καί ή Κρήτη 
(4 οψοπώλες, 4 καφεπώλες κ.ά.). 

Βιοτεχνία 
Κάτω από τό γενικό αυτό όρο τοποθετήθηκαν επαγγέλματα μέ κοινό 

χαρακτηριστικό τό βιοτεχνικό χαρακτήρα τής άσκησης τους. Λέγοντας 
βιοτεχνία δέν εννοούμε μόνο όσους εργάζονται στις μικρές βιοτεχνίες τής 

16. Για τίς διαφοροποιήσεις των επαγγελμάτων στην Κων/πολη των μέσων του 
αιώνα, βλ. Α.Γ. Πασπάτης, Υπόμνημα περί του γραικικού νοσοκομείου τών Επτά Πύρ

γων, Αθήνα 1862. 
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εποχής και τους οποίους είναι δύσκολο ν αναγνωρίσουμε απόλυτα, του
λάχιστον μέσα από το κατάστιχο. Στην κατηγορία αύτη εντάσσονται και 
μια σειρά από άλλα επαγγέλματα πού λειτουργούν βιοτεχνικά. Χαρακτη
ριστικό, δηλαδή, εδώ δέν είναι τόσο ή επαγγελματική ομοιότητα, όσο ô 
τρόπος λειτουργίας του ίδιου τού επαγγέλματος. Μέ βάση τή λογική αυτή, 
λοιπόν, τοποθετήθηκαν οι ράφτες μαζί μέ τους μυλωνάδες, τους παπλωμα
τάδες και τους μεταξουργούς. 

Άμεση σχέση μέ τις βιοτεχνικές - βιομηχανικές δραστηριότητες 
τής Ερμούπολης τήν εποχή αυτή έχουν όσοι ασχολούνται μέ τή βυρσο
δεψία (31 άτομα). από τους πρώτους πυρήνες «βιομηχανικών» δραστηριο
τήτων τής πόλης ή βυρσοδεψία πάσχει και αυτή από τήν άρρώστεια των 
αριθμών πού χαρακτηρίζει τό «ελληνικό Μάντζεστερ» τού 19ου αιώνα17. 
Μικρή σε απόλυτους αριθμούς άλλα και σέ δύναμη μηχανών, παραδέρνει 
ανάμεσα στους παραδοσιακούς τρόπους κατεργασίας των δερμάτων καί 
τις νέες τεχνικές πού έρχονται από τή Δύση18. Γεωγραφικά οί βυρσοδέψες¬ 
σκυτοτόμοι προέρχονται κυρίως από τή Χίο (12/31), τα νησιά τού Αιγαίου 
καί τις ακτές τής Μ. Ασίας πού έχουν κάποια παράδοση στον τομέα αυ
τόν, όπως οί Κυδωνιές, ή Σμύρνη, ή Μυτιλήνη, ή Σάμος κ.ά. 

από τους πιο ισχυρούς σέ εκπροσώπηση τομείς είναι καί ή υφαντουρ
γία μέ 31 παρουσίες στο κατάστιχο, πού κατανέμονται σέ 9 διαφορετικές 
δηλώσεις. Κύριο χαρακτηριστικό της —όπως τουλάχιστον εμφανίζεται 
εδώ— είναι ή ποικιλία των ειδικοτήτων καθώς καί τα μικρά μεγέθη εκ
προσώπησης τους. Ή εικόνα αυτή, έστω καί αποσπασματική, δέν πρέπει 
ν απέχει καί πολύ από τήν πραγματικότητα. Οργανωμένη υφαντουργική 
μονάδα τα χρόνια αυτά δέν φαίνεται να υπάρχει στην Ερμούπολη, πέρα 
ίσως από το τυποβαφείο Ιωάννου πού απασχολούσε 10-20 εργάτες καί εί
χε ιδρυθεί στα 183419. Μέ τον όρο υφαντουργοί δηλώνονται όσοι, ίσως, 
απασχολούνται μέ μικρές βιοτεχνίες, σέ οικογενειακό επίπεδο20. Οί υφαν
τουργοί αυτοί προέρχονται από περιοχές μέ παράδοση στον τομέα αυτό, 

17. Για τον χαρακτηρισμό βλ. Kolodny, ό.π., σ. 198. 
18. Βλ. τήν έκθεση τού γάλλου προξένου, ό.π. Σύμφωνα μ αυτόν στα 1850 φαίνεται 

να υπάρχουν 3 βυρσοδεψεία μέ 100-180 εργάτες, ένω στά 1857 επτά μέ 200 εργάτες. Σύμ
φωνα, πάντως, μέ μαρτυρία τού τύπου της εποχής στα 1851 τά βυρσοδεψεία είναι 12. Βλ. 
έφ. Αίολος, άρ. 349, 14 Απριλίου 1851, σ. 2. Ό Β. Καρδάσης, ό.π., σ. 369 δίνει τά ονό
ματα των κυριότερων «εργοστασιαρχών» βυρσοδεψείων στην Ερμούπολη τής εποχής. 

19. Βλ. Δημοτικό Αρχείο Έρμουπόλεως, Ι / Στατιστικά 1/4 : «Πίναξ των έν Έρ¬ 
μουπόλει βιομηχανικών καταστημάτων 1866». 

20. Βλ. αναφορά τού Μανσόλα στό Υπουργείο Εσωτερικών (17/7/1837) για τή 
βιοτεχνία κατασκευής καλεμκεριών (μαντηλιών για τό κεφάλι) στην Ερμούπολη: Γ.Α.Κ.. 
Αρχείο Οθωνος, Υπουργείο Εσωτερικών, φ. 255. 
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τις Κυδωνιές και τή Χίο, κατά πρώτο λόγο, το Βόλο, τή Ζαγορά, το 
Αργός και τή Σμύρνη, σε μικρότερα ποσοστά. 

Σε άνθηση εμφανίζονται και οι τομείς της ένδυσης και τής υπόδησης, 
με 39 και 41 παρουσίες αντίστοιχα. Στην κατηγορία τής ένδυσης μια δια
φοροποίηση εμφανίζεται στή δήλωση τού επαγγέλματος. Έτσι , πλάϊ 
στους 32 ράφτες εμφανίζονται και 6 φραγκοράπτες και ένας έμποροράπτης. 
Χωρίς νά είναι ικανό από μόνο του το στοιχείο αυτό για περισσότερες ερ
μηνείες, αποτελεί μιαν ακόμη ένδειξη για τον προσανατολισμό καί τις ε
πιλογές τής πόλης. Τήν πρώτη θέση στο επάγγελμα αυτό έχουν οί Κρη
τικοί (12 παρουσίες). από τα υπόλοιπα σημεία, ή Σπάρτη, ή Ύδρα καί ή 
Τήνος υπερέχουν. Θά πρέπει, πάντως, νά σημειώσουμε καί τήν παρουσία 
εκπροσώπων απομακρυσμένων περιοχών, όπως ή Αλεξάνδρεια, ή Βέ
ροια, ή Λέρος, μέρη μ ελάχιστη παρουσία στην Ερμούπολη. 

Ό τομέας των παπουτσιών φαίνεται πώς είναι αποκλειστική απασχό
ληση των νησιωτών, μέ πρώτους τους Τηνιακούς (9 παρουσίες). Όλες οί 
Κυκλάδες έχουν εκπρόσωπο στην ομάδα αύτη, καθώς καί νησιά πιο μα
κρινά, όπως ή Κύπρος, ή Ρόδος, ή Σάμος καί τά Μοσχονήσια. 

Για τά υπόλοιπα «βιοτεχνικά» επαγγέλματα μπορούμε νά σημειώσου
με σχέσεις, στενές ή έμμεσες, μέ το λιμάνι καί τις ανάγκες του21. Τέ
τοια είναι ή περίπτωση των σαπουνοποιων, πού εφοδιάζουν καί τά πλοία 
πού κάνουν σκάλα στην Ερμούπολη21. Στην ίδια κατηγορία μπορούν νά 
ενταχθούν οί μακαρονοποιοί, μυλωνάδες, βαρελοποιοί, ό σχινοποιός, ό 
τσουβαλάς κ.ά. Τά όρια ανάμεσα στις ανάγκες τής πόλης καί του λιμανιού 
είναι κάτι ρευστό. Ή ύπαρξη καί ή αφθονία ορισμένων επαγγελμάτων 
μπορεί να ευνοηθεί από τον έναν από τους παράγοντες αυτούς. 

Ή παρουσία καλλιτεχνών στο κατάστιχο (δύο ζωγράφοι, ένας κοσμή
τωρ) θά έχει σχέση μέ τή διακόσμηση τών εσωτερικών των σπιτιών, πού 
θαυμάζουμε ακόμη σήμερα στην Ερμούπολη, χωρίς νά παραβλέψουμε 
ζωγραφο-διακοσμητικές ανάγκες τών πλοίων. 

Μέταλλο 
Ή κατηγορία αυτή θά μπορούσε νά ενταχθεί στην βιοτεχνία, άφοΟ 

τά επαγγέλματα πού περικλείει μπορούν νά θεωρηθούν σαν συναφή- κρα
τήθηκε όμως ξεχωριστή για τήν κάποια αυτοτέλεια πού παρουσιάζει. Δια
κρίνεται, κυρίως, για τό μικρό αριθμό τών εκπροσώπων κάθε επαγγέλμα
τος καί τή σχετικά μικρή ποικιλία τους. Στο εσωτερικό τής ομάδας αυ
τής θά μπορούσαμε νά διακρίνουμε δυο βαθμίδες. Ή πρώτη περικλείει 

21. Ό Β. Καρδάσης, ό.π., σ. 370-71 θεωρεί τή βιοτεχνική παραγωγή συμπλήρω
μα τής εμπορικής δραστηριότητας. 
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επαγγέλματα σχετιζόμενα με τήν κατασκευή - συντήρηση ειδών οικιακής 
χρήσεως και είδων προοριζόμενων για τα πλοία. Τέτοια είναι οι κλειδα
ράδες, οί φαναροποιοί, οί ορειχαλκείς, ό χαλκοποιός. Ή δεύτερη βαθμίδα 
απευθύνεται κυρίως στ ανώτερα στρώματα της κοινωνίας και προσφέρει 
εϊδη πολυτελείας· εδώ εντάσσονται οί τρεις χρυσοχόοι. 

Οί επαγγελματίες τής πρώτης κατηγορίας προέρχονται από τή Χίο 
και τα νησιά γενικότερα (Κρήτη, Ύδρα, Ανδρο), ενώ οί χρυσοχόοι— 
περισσότερο ειδικευμένοι — έρχονται από τήν Αθήνα, τήν Αστυπάλαια 
καί τή Ρωσία. 

Γεωργία 

Πόλη στραμμένη προς το λιμάνι καί τό εμπόριο καί μ ενδοχώρα σχε
δόν ανύπαρκτη, ή Ερμούπολη ενδιαφέρεται ελάχιστα για τή γεωργία. 
Στή συντριπτική τους πλειοψηφία (20 άτομα σέ σύνολο 26) οί ασχολού
μενοι μέ τίς γεωργικές εργασίες δηλώνονται ώς κηπουροί καί συνδέονται 
με τον ανεφοδιασμό τής πόλης σέ λαχανικά καί φρούτα. "Οσες από τίς α
νάγκες σέ είδη διατροφής δέν καλύπτονται από τίς εισαγωγές μέσω τού 
λιμανιού, συμπληρώνονται από τους καθολικούς κατοίκους τού υπόλοι
που τμήματος του νησιού. Ή ενδοχώρα τής Σύρου κατοικείται σχεδόν 
αποκλειστικά από καθολικούς γεωργούς πού συντελούν στον ανεφοδιασμό 
τής πόλης. Οί κηπουροί προέρχονται από τή Χίο (9/20) καί τα νησιά (Πά
ρος, Κρήτη κ.ά.). 

Υπάλληλοι - Ελεύθερα επαγγέλματα 
Στην κατηγορία αυτή ανήκει ή «ελίτ» τής κοινωνίας τής Ερμούπολης. 

Ατομα δηλαδή πού κατέχουν καίριες θέσεις στον κρατικό καί διοικητικό 
εν γένει μηχανισμό τής πόλης : επιστήμονες, διανοούμενοι καί υπάλληλοι 
— στελέχη μέ τή σύγχρονη ορολογία — άλλοι υψηλά καί άλλοι χαμη
λότερα στην κοινωνική κλίμακα. Διακρίνει κανείς εδώ ποικιλία επαγγελ
μάτων καί αριθμητική εκπροσώπηση ανάλογη μέ τή λειτουργία κάθε ε
παγγέλματος. Έτσι π.χ. στις ανώτερες βαθμίδες ή πολυπληθής παρουσία 
των δικηγόρων απεικονίζει πιστά τήν εμπορική καί οικονομική άνθηση 
τής πόλης. Τό ίδιο μπορεί να λεχθεί καί για τους δασκάλους καί τήν παι
δεία. Στις μικρότερες κλίμακες σημειώνουμε τήν πολυάριθμη παρουσία 
τού «τριτογενούς» τομέα, δηλαδή των υπαλλήλων στην ευρύτερη τους έν
νοια. "Ετσι οί 14 υπάλληλοι συμπληρώνονται από τον εμποροϋπάλληλο, 
τον εμπορικό γραφέα καί άλλα άτομα μέ υπαλληλική λειτουργία. Αξιο
σημείωτη είναι καί ή απουσία σχεδόν (μόνο δύο εκπρόσωποι) από τό κα
τάστιχο τής δήλωσης υπηρέτης, τόσο συχνής τα χρόνια αυτά στην Ελλάδα. 
Φαίνεται πώς μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο, πού δέν έχει καμιά σχέση 
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μέ φορολογικές διαδικασίες22, οί άνθρωποι δηλώνουν τήν πραγματι
κή τους ιδιότητα, κατά βάση σχέση ύπαλληλίας ή εργατική, γεγονός πού 
δίνει στα πράγματα τή σωστή τους διάσταση. Στην παραπάνω κατηγορία 
υπάρχουν όλες οι δηλώσεις επαγγελμάτων πού χαρακτηρίζουν λειτουργίες 
και δομές σύγχρονης - μοντέρνας πόλης, όπως είναι ή Ερμούπολη. Ανα
φέρουμε εδω τα στρατιωτικά επαγγέλματα, αυτά πού έχουν σχέση μέ τή 
δικαιοσύνη, τους γιατρούς και το χειρούργο, το βιβλιοφύλακα κ.α. 

Στους τόπους καταγωγής, εκτός από το Αιγαίο, εκπροσωπούνται και αρ
κετές από τις ηπειρωτικές περιοχές. από τις τελευταίες ας σημειώσουμε 
τήν Ήπειρο, καθώς και τα γειτονικά της Επτάνησα. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Οί πληροφορίες πού περιέχει το κατάστιχο δέν αρκούν για να μας 
δώσουν από μόνες τους μια πλήρη εικόνα της Ερμούπολης της εποχής. 
Ό ειδικός προορισμός του το περιορίζει μόνο σ ενα κομμάτι από το σύ
νολο του πληθυσμού, αποτυπωμένο σέ μια ειδική στιγμή της ζωής του, 
το γάμο. Μέ δεδομένη τήν αποσπασματικότητα αυτή καί τήν έλλειψη 
κι άλλων μελετών γύρω από τό θέμα καί τήν εποχή, τα από τήν φύση τους 
εφήμερα συμπεράσματα του ιστορικού, γίνονται έδω, ίσως, ακόμη πιο ευά
λωτα. Αντί λοιπόν για συμπεράσματα, θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε 
να δούμε τα χαρακτηριστικά της Ερμούπολης, όπως τουλάχιστον φαίνον
ται μέσα από τό κατάστιχο. 

Πόλη νεαρή σέ ηλικία ή Ερμούπολη βρίσκεται σέ πλήρη οικονομική 
καί οικοδομική άνθηση όπως μαρτυρούν τα επαγγέλματα. Ό λ η ή οικονο
μική της δραστηριότητα περιστρέφεται γύρω από τον άξονα λιμάνι - εμ
πόριο. Οί κάτοικοι της έρχονται εκεί κουβαλώντας καί τις παραδοσιακές 
τους ασχολίες, τήν ίδια στιγμή πού στή νέα πόλη εμφανίζονται δειλά - δει
λά επαγγέλματα πού αναγγέλλουν μια νέα εποχή (όπως π.χ. ό μηχανικός). 
Έτσι , οί εμπροσθοφυλακές του καπιταλισμού προκαλούν τα πρώτα 
«ρήγματα» στο μέτωπο των «παλαιών πολεμιστών» από τους οποίους κυριαρ
χείται ακόμα ή πόλη. 

22. Σύμφωνα μέ νόμο της 29 Νοεμβρίου 1837 (Έφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 
38, 1837) από τό φόρο «επιτηδεύματος», στον όποιο υποχρεούνται όλα τά επαγγέλματα 

(μ' αρκετές εξαιρέσεις, όπως οί ποιμένες, συγγραφείς, δάσκαλοι, ζωγράφοι, χαμά¬ 
ληδες κ.ά.), εξαιρούνται καί «οί εντός εμπορικού τινός ή βιομηχανικού Εργαστηρίου 
ύπηρέται, των όποιων ό μηνιαίος μισθός δέν υπερβαίνει τάς 20 δραχ.». Χάρη στή διά
ταξη αυτή έχουμε μιά πληθώρα «υπηρετών» στην Ελλάδα της εποχής, κυρίως μέσα σέ 
πηγές οίκονομικού - φορολογικού χαρακτήρα. 
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Νέοι κυρίως σέ ηλικία οί «Έρμουπολίτες» έρχονται Από όλες τις περιο
χές τού ελληνικού χώρου να δοκιμάσουν τήν τύχη τους στή νέα πόλη. Με 
κάποια προηγούμενη επαγγελματική πείρα Από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους 
ή με μόνο εφόδιο τήν εργατική τους δύναμη κάνουν τήν πόλη να σφύζει 
Από ζωή και κίνηση. Δουλεύουν στο λιμάνι, τα ναυπηγεία, τις βιοτεχνίες, 
τα καταστήματα, τις υπηρεσίες του κράτους και τού δήμου, καί συγχρόνως 
γνωρίζονται μεταξύ τους, παντρεύονται, γεννούν. Είναι ή εικόνα μιας Ε ρ 
μούπολης σέ κατάσταση πλήρους ευφορίας. Ή οικονομία ανθίζει, ό πλη
θυσμός είναι νέος καί σέ πλήρη παραγωγική ηλικία, οί εφεδρείες του ετοι
μάζονται κιόλας πολύ γρήγορα23. 

Στο σημείο αυτό θα σταθούμε λίγο στο ταξίδι των νέων κατοίκων προς 
τήν Ερμούπολη. "Οπως φαίνεται, το ταξίδι αυτό δέν είναι τελείως «προς 
το άγνωστο», ά φ ο ύ λίγο ή πολύ υπάρχει ή προοπτική για κάποια συνέχεια 
στή νέα πόλη : συνέχεια επαγγελματική καί πολιτιστική. Ή εγκατάσταση 
στην Ερμούπολη δέν μοιάζει νά προκαλεί ρήξεις καί αναστατώσεις, τέ
τοιες πού ν' ανατρέπουν τά παραδοσιακά σχήματα. Από τον κατάλογο 
των τόπων καταγο^γής γίνεται φανερό πώς στή νέα πόλη έρχονται κάτοικοι 
οί όποιοι προέρχονται, κατά πρώτο λόγο, Από περιοχές πού βρίσκονται 
σέ σχέση μέ τή θάλασσα (πέρα Από τους προσφυγικούς πληθυσμούς της 
Χίου, των Ψαρών καί των Κυδωνιών). Είναι αυτοί πού παρουσιάζουν τή 
μεγαλύτερη κινητικότητα. Χαρακτηριστικό είναι, ίσως, το γεγονός ότι ή 
Ερμούπολη δέν κατορθώνει νά προσελκύσει πληθυσμούς από μέρη μέ 
κάποια γεωργική αυτάρκεια (π.χ. από τήν Νάξο). Δέν κατορθώνει δηλαδή 
νά επωφεληθεί Από τυχόν πλεονάσματα τού αγροτικού πληθυσμού για το 
λόγο, ίσως, ότι δέν έχει πού νά τά απορροφήσει. Πάντως, το πρόβλημα της 
«δυσπιστίας», ή αυτάρκειας, τών αγροτικών πληθυσμών προς τήν πόλη 
στην Ελλάδα τών μέσων τού 19ου αίώνα είναι γενικότερο. 

Αν καί τό κατάστιχο πού επεξεργαστήκαμε δέν αποτελεί παρά μια 
«γαμήλια φωτογραφία» της Ερμούπολης, ωστόσο τά στοιχεία πού περιέ
χονται σ αυτό σκιαγραφούν, μ αδρότητα έστω, τις δραστηριότητες της 
πόλης καί κυρίως τήν στάση τών κατοίκων της μπροστά στον γάμο. Πέρα 
όμως από τους αριθμούς καί τους μέσους όρους, στους οποίους «μεταφρά
σαμε» τήν στάση αυτή, βρισκόμαστε μπροστά σ° ενα φαινόμενο χωρίς 
προηγούμενο στην ελληνική ιστορία. Πρόκειται δηλαδή για τήν πρώτη 
φορά πού ένας πληθυσμός, ένα σύνολο ατόμων καλύτερα, έρχεται σ επαφή 
μέ τήν βιομηχανική επανάσταση καί τον καπιταλισμό. Μιλάμε, βέβαια, 
για τον καπιταλισμό τών μέσων τού 19ου αιώνα στην Ελλάδα μέ τήν χαμηλή 

23. Παρ' όλη τήν οικονομική κρίση πού δοκιμάζει ή Ερμούπολη στα χρόνια 1848¬ 
1855. Βλ. Β. Καρδάσης, ό.π., σ. 328-330. 
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συσσώρευση κεφαλαίου, τους αργούς ρυθμούς ανάπτυξης κ.λπ. Το γεγο
νός ότι στην Ερμούπολη τής εποχής το «παλιό» συνυπάρχει μέ το «και
νούργιο» χωρίς ευδιάκριτα δρια και χαρακτηριστικά πολλές φορές δέν 
έχει καμιά σημασία. Αυτό πού τελικά μετράει είναι το ότι οί διαδικασίες 
γιά τήν εκβιομηχάνιση και τον καπιταλισμό έχουν ήδη αρχίσει —καί προ
χωρήσει ώς ενα σημείο— καί αυτό έχει συνέπειες καί επιδράσεις στα 
δημογραφικά φαινόμενα. 

Οί επιδράσεις της βιομηχανικής επανάστασης στή δημογραφία μας 
είναι λίγο - πολύ γνωστές για τή Δυτική Ευρώπη.24 Όσον άφορα τον γάμο, 
πού κυρίως ενδιαφέρει στην περίπτωση μας, θα σημειώσουμε τήν πτώση, 
σέ πρώτη φάση, της ηλικίας καί των δυο συζύγων. Οί αιτίες πού τήν προ
κάλεσαν, καθώς καί οί επιδράσεις της στο σύνολο των δημογραφικών 
φαινομένων δέν θα μας απασχολήσουν εδώ. Πρέπει πάντως νά υπογραμ
μίσουμε πώς ή πτώση αυτή δέν δγινε ούτε μέ τους ίδιους ρυθμούς, ούτε 
γιά τους ίδιους λόγους παντού. Οί χρονικές καί τοπικές διαφοροποιήσεις 
υπάρχουν καί είναι απαραίτητο νά μήν τις ξεχνάμε γιά τήν κατανόηση 
του συνολικού φαινομένου. 

Τα αιτήματα τού τύπου α ύ τ ο ύ είναι παντελώς αγνοημένα στή νεο
ελληνική ιστορία (καί ιστοριογραφία) σέ σημείο πού οί ίδιοι οί πρωτα
γωνιστές της, οί άνθρωποι δηλαδή, νά φαντάζουν μέ τήν απουσία τους σέ 
μια σειρά από εκδηλώσεις της ζωής τους. Ή έλλειψη μελετών τέτοιου 
τύπου γίνεται αισθητή καί στην περίπτωση της Ερμούπολης. Τό κύριο 
πρόβλημα μας είναι ή αδυναμία νά τήν τοποθετήσουμε στίς σωστές της 
διαστάσεις, τόσο στα χρονικά, οσο καί στα γεωγραφικά πλαίσια, τουλά
χιστον σ' ο,τι άφορα τις δημογραφικές της διαδικασίες. Βρισκόμαστε 
σέ σημείο πού μια σειρά από ερωτήματα, αναπάντητα γιά τήν ώρα, μπαί
νουν μπροστά μας. Οί γάμοι αυτοί στην Ερμούπολη της εποχής τί άραγε 
αντιπροσωπεύουν γιά τήν Ελλάδα των μέσων τού 19ου αιώνα, πού προ
χωρεί προς τήν εκβιομηχάνιση καί τον καπιταλισμό μέ βήμα σημειωτόν 
μέν, άλλα σταθερό; Πρόκειται γιά φαινόμενο καινούργιο, γιά φαινόμενο 
γνωστό καί από παλιότερα, γιά γενικότερη τάση; Οί άνθρωποι παντρεύ
ονται εκεί σέ νεαρότερη ηλικία από ο,τι παντρεύονται σ άλλες, αγροτικές 
ας πούμε, περιοχές; Καί ποια ή σχέση της ηλικίας κατά τον γάμο μέ τις 
δομές, οικονομικές καί κοινωνικές, τής Ερμούπολης; Μπαίνουμε δηλαδή 
σέ δημογραφικά φαινόμενα τής βιομηχανικής επανάστασης καί τοΟ καπι
ταλισμού τήν ίδια στιγμή πού νέες δομές προβάλουν στο προσκήνιο; Ή 

24. Ή βιβλιογραφία γύρω από το ζήτημα αυτό είναι μεγάλη. Ενδεικτικά: Ε.Α. 
Wrigley Population and History, London 1969 καί P. Laslett, The world we have 
lost, London 1965, όπου περιγράφεται, σ' αδρές γραμμές, το πέρασμα από τήν μιά 
περίοδο στην άλλη. 
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μήπως πρόκειται για επιβιώσεις παλαιοτέρων εποχών πού μακροχρόνια 
θά αποτελέσουν επιβραδυντικούς παράγοντες, μεταξύ των άλλων, στην 
εξέλιξη τής Ερμούπολης; Και πως συνδέονται τά φαινόμενα αυτά μέ το 
παράλληλο φαινόμενο του σχηματισμού των νέων πόλεων (π.χ. Αθήνα, 
Πάτρα, Πειραιάς κ.α.) στην Ελλάδα τής εποχής; Επιταχύνεται δηλαδή ή 
επιβραδύνεται ό γάμος στην πόλη σέ σχέση μέ τήν ύπαιθρο; 

Τά ερωτήματα αυτά είναι απλώς ενδεικτικά. Εύκολα θά μπορούσαμε 
να επιμηκύνουμε τον κατάλογο αυτό βάζοντας μια σειρά από νέες παρα
μέτρους πού σχετίζονται μέ τά θέματα και τά προβλήματα του γάμου. Στην 
παρούσα φάση τής ιστορικής έρευνας στην Ελλάδα γύρω από αυτά τά 
αιτήματα απαντήσεις δέν είναι δυνατό νά δοθούν. Ας ελπίσουμε πώς του
λάχιστον τέτοια θέματα δέν θά μείνουν για πολύ ακόμη στο σκοτάδι και 
πώς σύντομα ή εικόνα πού έχουμε για τήν ζωή και τήν κοινωνία του ελλη
νικού 19ου και 20ού αιώνα θά γίνει πληρέστερη μέ τήν προσθήκη ανάλο
γων «φωτογραφιών». 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

αμπατζής: υφαντουργός χοντρών τρίχινων υφασμάτων 
γαϊτανοποιός: κατασκευαστής σειρητιών 
καζάζης: ασχολείται μέ τήν επεξεργασία ή και τό εμπόριο μεταξιού 
κατμαρατζής: κατραματζής (κατράμι = πίσσα) 
κουφιδιάρης: ασχολείται μέ τό ξελάφρωμα (σαβούρα) των πλοίων 
μακαρατζής: κατασκευαστής μακαράδων (βαρούλκων) 
μακονατζής: «ματσακονιστής» πλοίων (καθαριστής των υφάλων από τά 

φύκια κ.α.) 
μπασματζής: έπιδιορθωτής παλιών ρούχων 
παμπούκης: ασχολείται μέ τήν επεξεργασία βαμβακιού (βάμβακας) 
ταλιαδουρος: σκαλιστής επίπλων 
ταμπακολόγος: «εργάτης» καπνοπωλείου 
τοβαξής: ασχολείται μέ τό ρυμούλκισμα των πλοίων 
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