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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΠΕΛΕ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ (1800-1820) 

Οι διηγήσεις των περιηγητών προσφέρουν στον αναγνώστη διάφορες 
πληροφορίες για τη γεωγραφία, την οικονομία, την κοινωνική ζωή, 
την εθνολογία ή τη δημογραφία κλπ. ενός τόπου για την ιστορική περίο
δο της περιήγησης τους. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στον ιστο
ρικό την εξαγωγή συμπερασμάτων γύρω από την καθημερινή ζωή των κα
τοίκων ενός τόπου, υστέρα από επίμονη εργασία διαλογής τους και κατά
ταξης. 

Στόχος μας είναι η συγκέντρωση και επεξεργασία των δημογραφικών 
πληροφοριών που περιέχονται στα κείμενα των παρακάτω περιηγητών, οι 
οποίοι επισκέφτηκαν την ελληνική χερσόνησο στα 1800-1820: 

1. William - Martin Leake : α) Travels in Northern Greece [1804-1810], 
Λονδίνο 1835. 

β) Travels in the Morea, Λονδίνο 1830. 
2. François - Charles - Hughes - Laurent Pouqueville : Voyage dans 

la Grèce [1806- 16], Παρίσι 1820- 1821. 
3. John - Cam Hobhouse : A journey through Albania and other pro

vinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, during 
the years 1809 and 1810, Λονδίνο 1813. 

4 . William Gell : α) The itinerary of Greece containing one hundred 
routes..., Λονδίνο 1819. 

β) [Itinéraire de Morée], μετάφραση στα γαλλικά, 
Παρίσι 1828. 

5. Αργύρης Φιλιππίδης : Μερική Γεωγραφία [1815], στο : «Τα περισω¬ 
θέντα έργα του Αργ. Φιλιππίδη», Αθήνα 1978. 

Χρησιμοποιώντας σαν μοναδικό μέσο εργασίας, γι' αυτή τη μελέτη, 
τις διηγήσεις των πέντε περιηγητών, προσφύγαμε στο είδος των πληρο
φοριών εκείνων που ανήκουν περισσότερο στην «ιστορική λογοτεχνία» 
παρά στις «επίσημες ιστορικές πηγές». 

Έχουμε λοιπόν ως αποτέλεσμα μια δημογραφική άποψη, που προ
έρχεται από άτομα ξένα προς τη διοίκηση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
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ρίας· άποψη ανεπίσημη η «εξωτερική», όπως την χαρακτηρίζει ο Fernand 
Braudel1, και όχι «εσωτερική», όπως θα μας την παρουσίαζαν επίσημα ντο
κουμέντα. Οφείλουμε να πούμε ότι οι πληροφορίες των περιηγητών πα
ρουσιάζουν συχνά ατέλειες, ασάφειες, υπερβολές ή ακόμα υποτιμήσεις 
ορισμένων εκτιμήσεων. 

Έχοντας πάντα υπόψη την μεγάλη σχετικότητα των περιηγητικών 
εκτιμήσεων, προσπαθήσαμε ωστόσο να τις επεξεργαστούμε στα πλαίσια 
των δυνατοτήτων που μας πρόσφεραν. Βασικός στόχος μας ήταν μια κα
τάλληλη ταξινόμηση των πληροφοριών, για να μπορέσουν ίσως να χρησι
μέψουν αργότερα σε συγκριτικές μελέτες με στοιχεία προερχόμενα από 
ντοκουμέντα διαφορετικού τύπου. 

I. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Διαβάζοντας τις διηγήσεις, συγκεντρώσαμε τις δημογραφικές πληρο
φορίες για κάθε συνοικισμό* που συνάντησαν οι περιηγητές στη διάρκεια 
του ταξιδιού τους. Μπορέσαμε λοιπόν κατ' αυτό τον τρόπο να σχηματί
σουμε έναν κατάλογο πληροφοριών για καθένα περιηγητή, ακολουθώντας 
την πορεία της περιήγησης του. 

Κατόπιν χρειάστηκε να δουλέψουμε πάνω σ' ένα γεωγραφικό χάρτη, 
για να μπορέσουμε ν' αναγνωρίσουμε, πρώτον, τη γεωγραφική θέση κάθε 
χωριού που μας περιέγραψαν οι περιηγητές, δεύτερο, να συσχετίσουμε την 
ονομασία και τη διαφορετική ορθογραφία του, και τρίτο, να εξακριβώσου
με τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται δύο η περισσότερα χωριά με 
το ίδιο όνομα. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε τα δύο χωριά με το όνομα ΚΡΑ
ΝΙΑ, από τα οποία το ένα βρίσκεται στη Θεσσαλία, κοντά στ' Αμπελά
κια, και το άλλο στην περιοχή των Γρεβενών. 

Παράλληλα με τις διηγήσεις, ο Pouqueville μας άφησε ορισμένους πί
νακες με πληροφορίες δύο ειδών : 1) τον αριθμό των συνοικισμών για 
117 καντόνια*, 2) τον αριθμό των σπιτιών η οικογενειών για τους συνοι
κισμούς 27 καντονιών — πιο κάτω παρουσιάζουμε την γεωγραφική πε-

1. Fernarid Braudel, La Mediterranée et le monde méditarranéen à l'époque de 
Philippe II, τ. 2, 4η έκδ., Παρίσι 1979, σ. 523. 

* Με τη λέξη συνοικισμός (agglomération) εννοούμε κάθε μικρό ή μεγάλο οικισμό. 
* καντόνια : (canton), λέξη που χρησιμοποιεί ο Pouqueville για να χαρακτηρίσει μια 

διοικητική περιφέρεια, χωρίς να επεξηγεί από ποιο τουρκικό ορισμό την μεταφρά
ζει. Είναι πιθανό ότι πρόκειται, τις περισσότερες φορές, για καζάδες, αλλ' αφού ο 
περιηγητής δεν το προσδιορίζει και λόγω του ότι το κύριο αντικείμενο της μελέτης 
δεν είναι να εμβαθύνει σ' αυτόν τον ορισμό σαν έννοια, μεταγράφοντας την αρχική 
λέξη του κειμένου canton σε καντόνι, αποδίδουμε την έννοια περιοχή η ακόμα δη
μογραφική περιοχή. 
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περιοχή που αντιπροσωπεύουν οι πληροφορίες των πινάκων του Pouqueville. 
Ενδεικτικά σημειώνουμε από τώρα ότι αυτή η περιοχή δεν περικλείει όλο 
τον ελληνικό χώρο. 

Από πρακτική πλευρά, ήταν χρήσιμο να χωρίσουμε την Ελλάδα 
σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Η διαίρεση αυτή παρουσιάζεται στον 
χάρτη 1 ως εξής: 

Περιοχή Αλβανίας με κέντρο το Βεράτι 
» Μακεδονίας » » τη Θεσσαλονίκη 
» Θεσσαλίας » » τη Λάρισα 
» Μαγνησίας » » το Βόλο 
» Ηπείρου » » τα Γιάννενα 
» Αιτωλο-Ακαρνανίας » » το Μεσολόγγι 
» Βοιωτίας » » τη Λειβαδιά 
» Αττικής » » την Αθήνα 
-» Πελοποννήσου με κέντρα την Κόρινθο, το Άρ

γος, τα Καλάβρυτα, την Πάτρα, 
τον Πύργο, τη Καρίταινα, την 
Τρίπολη, τη Μονεμβασία, το 
Μυστρά, την Καλαμάτα και τη 
Μάνη. 

II. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περιηγητές δεν μας αφήνουν δημογραφικές 
πληροφορίες για όλους τους συνοικισμούς που επισκέφτηκαν. Η δημο
γραφική πληροφορία που μας παρουσιάζουν συνήθως στις διηγήσεις τους 
είναι ο αριθμός των σπιτιών η οικογενειών των συνοικισμών στοιχείο 
που είναι απ' την ίδια του την έννοια δύσκολα προσδιορίσιμο και φτωχό 
για μια βαθύτερη μελέτη. 

Ο αριθμός των κατοίκων —δεύτερο δημογραφικό στοιχείο— αναφέρε
ται κυρίως, όταν κατά τη διήγηση τους γίνεται λόγος για μεγάλες πόλεις. 

Ωστόσο, σπάνιες είναι οι περιπτώσεις πού μας πληροφορούν συγχρό
νως για τον αριθμό των σπιτιών η οικογενειών και για τον αριθμό των κα
τοίκων ενός συνοικισμού. 

Σε όλες τις περιπτώσεις οι αριθμοί δεν παρουσιάζουν την ακριβή αλή
θεια· οι περιηγητές περιορίζονται σε μια εκτίμηση κατά προσέγγιση, έτσι 
ώστε να μας αφήνουν αριθμούς που να λήγουν στο μηδέν π.χ. 30, ή 100, 
ή 200 σπίτια ή ακόμα 1.000 κάτοικοι κ.λπ. 

Η παρουσίαση των δημογραφικών πληροφοριών γίνεται πιο δύσκολη, 
όταν δύο περιηγητές επισκέφτηκαν το ίδιο χωριό και ο καθένας έδωσε 
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μια διαφορετική εκτίμηση του αριθμού των σπιτιών η του αριθμού των κα
τοίκων. Ευκολονόητο είναι ότι η δυσκολία γίνεται μεγαλύτερη, όταν οι 
πληροφορίες ενός τρίτου η τέταρτου περιηγητή διαφέρουν επίσης. 

Για να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, επειδή η προοπτική μας είναι 
μια συνολική εκτίμηση της δημογραφικής κατάστασης των συνοικισμών 
μεταξύ του 1800 και του 1820, πραγματοποιήσαμε ένα σύστημα συμβατι
κής παρουσίασης, δηλαδή σημειώσαμε την πιο μικρή και την πιο μεγάλη 
αριθμητική εκτίμηση που μας δόθηκε για κάθε συνοικισμό. 

Συχνά οι περιηγητές φροντίζουν να διακρίνουν τις διαφορετικές εθνι
κότητες των κατοίκων που κατοικούν στον ίδιο συνοικισμό, χωρίς να δί
νουν τον αριθμό των σπιτιών η οικογενειών της μιας η της άλλης εθνικό
τητας. Πολλές φορές αναφέρουν την εθνικότητα ενός συνοικισμού, χωρίς 
να εκτιμούν τον συνολικό αριθμό των σπιτιών. 

Έτσι οι εθνικο-δημογραφικές πληροφορίες τους δεν μας προσφέ
ρουν παρά μόνο μια στιγματική κοινωνική εκτίμηση στο χώρο του συνοι
κισμού, ελλιπή όμως έστω και για μια εκτίμηση στον επαρχιακό χώρο. 
Στον πίνακα 2, στους 1.218 συνοικισμούς που αναφέρονται στις διηγήσεις 
των πέντε περιηγητών, έχουμε πληροφορίες εθνικού χαρακτήρα μόνο για 
529. Από τους 529 συνοικισμούς δεν έχουμε τον αριθμό των σπιτιών για 
109. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, γι' αυτό το φτωχό δείγμα, που αντιστοιχεί στο 
10% των συνολικών συνοικισμών της Ελλάδας, σύμφωνα με τις εκτιμή
σεις του Pouqueville, που μας δίνει για όλη την Ελλάδα τον αριθμό των 
5.210 συνοικισμών, ότι: 
1. οι συνοικισμοί με μια εθνικότητα ήταν πιο συχνά χωριά η μικρές πό

λεις· 
2. όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος των συνοικισμών τόσο πιο πολυάρι

θμες ήταν οι εθνικότητες που τους κατοικούσαν 
3. η πιο συχνή συνύπαρξη εθνικοτήτων ήταν Έλληνες - Τούρκοι, συνύ

παρξη που συναντιέται περισσότερο στις πόλεις μεσαίου μεγέθους· 
4. οι συνοικισμοί με μια εθνικότητα φαίνεται ότι ήταν πιο συχνά κατοι

κημένοι από Έλληνες, η ακόμα ότι οι περιηγητές προτίμησαν να επι
σκεφθούν περισσότερο τα ελληνικά χωριά, πράγμα που μεγαλώνει σε 
στατιστικό αριθμό αυτή την παρατήρηση. 

ΙΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Τ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν 
Πυκνότητα του πληθυσμού 

Ο Pouqueville είναι ο μόνος από τους πέντε περιηγητές που μας δίνει 
πληροφορίες για την πυκνότητα του πληθυσμού στην Ελλάδα κατά την 
αρχή του 19ου αιώνα. 
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Υπολόγισε την μέση πυκνότητα του πληθυσμού στη Στερεά Ελλάδα 
για το έτος 1814 σε 315 κάτοικους για κάθε τετραγωνική λεύγα. Πρόκειται 
για λεύγες των 2.500 οργυών. Η οργυά ισοδυναμεί με 1,949 μέτρα2- ο α
κόλουθος υπολογισμός μας δίνει την πυκνότητα στο τετραγωνικό χιλιόμε
τρο (km2) : 

1,949 μ.Χ2500 οργυιές = 4.872,50 μ. η 4,87 km 
4,87 kmX4,87 km = 23,74 km 2 

315 κάτοικοι: 23,74 km 2 = 13,3 κάτοικοι/km2 

Ο F. Braudel3, μιλώντας για την πυκνότητα των πληθυσμών σημειώ
νει ότι το όριο υπερπληθυσμού για μια χώρα επιτυγχάνεται απ' τη συνάρ
τηση του αριθμού των ατόμων της χώρας και των πόρων που αυτά διαθέ
τουν. Ο Α. P. Usher 3 διακρίνει, στη δημογραφική ιστορία, τρεις στάθμες 
συνοικισμών : « . . . Ο συνοικισμός στην αρχική του μορφή, σε ένα χώρο 
ακατέργαστο η ελάχιστα κατεργασμένο απ' τον άνθρωπο. Ο συνοικισμός 
στη δεύτερη του μορφή με πυκνότητα μεταξύ 15 και 20 κάτοικους ανά km 2  

και τέλος, ο «πυκνός» συνοικισμός με περισσότερους από 20 κατοίκους 
ανά km 2 . . .». 

Α π ό τις μετρήσεις του ο J. Fourestie3 καταλήγει ότι για την Γαλλία 
του ancien régime χρειαζόταν, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο καλλιέργειας 
της γης, 1,5 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης για την ασφάλεια του επισιτι
σμού ενός ατόμου. 

Α ν θέλαμε να κάνουμε κάποια παρόμοια προσέγγιση για την Ελλά
δα, ο Felix Beaujour4 μας πληροφορεί ότι η κατανάλωση του σταριού κατά 
άτομο στη χρονική περίοδο ενός έτους αντιστοιχεί σε 1 φόρτωμα Παρι
σιού. Ο παρακάτω υπολογισμός μας δίνει την τιμή του παρισινού φορτώ
ματος σε κιλά (kg) : 

1 κιλό πολιτικό = 22 οκάδες = 27,8 kg 
4 κιλά πολιτικά = 1 φόρτωμα Παρισιού = 27,8 kgX4 = 111,44 kg. 
Ορισμένες άλλες εκτιμήσεις που δόθηκαν απ' τον F. Beaujour κατα

λήγουν μετά από υπολογισμό ότι το παρισινό φόρωμα αντιστοιχεί περί
που σε 107 kg. Είναι άρα λογικό να πάρουμε σαν μέση τιμή ετήσιας κατα
νάλωσης σταριού κατά κεφαλή τον αριθμό των 110 kg για την Ελλάδα 
στο τέλος του 18ου αιώνα. 

Ο Pouqueville έδωσε επίσης ορισμένες πληθυσμιακές εκτιμήσεις για 
μερικές περιοχές της Χερσονήσου. Υπολογίζοντας αυτές τις εκτιμήσεις, 
2. Λεξικό Larousse Universel, στη λέξη lieue. 
3. F. Braudel, Civilisation metérielle, économie et capitalisme XV - XVIII siècle, 

τόμ. 1 : «Les structures du quotidien», Παρίσι 1979, σ. 42 - 43. 
4. Φελίξ Μπωζούρ, Πίνακας του εμπορίου της Ελλάδος στην Τουρκοκρατία (1787 -

1797), Αθήνα 1974, σ. 81 - 84. 
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καταλήγουμε στα ακόλουθα αποτελέσματα της σχέσης κάτοικοι ανά τετρα
γωνικό χιλιόμετρο: 

Εάν θελήσουμε να προσεγγίσουμε τ' αποτελέσματα αυτά με τη σκέψη 
του F. Braudel, παρατηρούμε πως είναι σημαντικό ότι η πιο υψηλή πυκνό
τητα βρίσκεται στη Θεσσαλία, περιοχή εύφορη, η δε χαμηλότερη αντι
στοιχεί σ' «ένα χώρο λιγότερο κατεργασμένο απ' τον άνθρωπο»: την Α 
καρνανία. 

Θα ήταν ενδιαφέρον να μπορούσε να γίνει μια σύγκριση, για κάθε πε
ριοχή χωριστά, του καλλιεργήσιμου χώρου και της πυκνότητας του πλη
θυσμού, γνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση σταριού κατά κεφαλή ανέρ
χεται σε 110 kg. Οι περιηγητικές πληροφορίες μας όμως είναι ελλιπείς 
για μια τέτοια προσέγγιση που θα μπορούσε στη συνέχεια να μας οδηγήσει 
σε μια σύγκριση με τ' αποτελέσματα του J. Fourestie για την προεπαναστα
τική Γαλλία. 

Αριθμός κατοίκων που αναλογεί σε κάθε σπίτι η οικογένεια 

Ο Pouqueville μας αφήνει ορισμένες δημογραφικές πληροφορίες, σε 
σχήμα πινάκων, αναφερόμενες στον αριθμό των χωριών ανά καντόνι, κα
θώς επίσης και στον αριθμό των σπιτιών ανά συνοικισμό. 

Έτσι μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε τον χάρτη 3, συγκεντρώνον
τας τα δύο αυτά είδη των πληροφοριών. Επί πλέον κατά την διάρκεια της 
διήγησης του μας δίνει πληροφορίες για τον αριθμό των κατοίκων σε ορι
σμένους συνοικισμούς. 

Παρόλο τον ατελή χαρακτήρα των στοιχείων πάνω στον αριθμό των 
σπιτιών και στον αριθμό των κατοίκων, ο αριθμός των κατοίκων ανά σπίτι 
μπόρεσε να μετρηθεί. Ο αριθμός που βρέθηκε είναι συνήθως γειτονικός 
του 5. Είναι λοιπόν πιθανό ότι ο Pouqueville εκτίμησε τον μέσο γενικό 
αριθμό στο 5, βγάζοντας έτσι μια σχετική αναλογία του αριθμού των κα
τοίκων, αφού γνώριζε τον αριθμό των σπιτιών. 

Τρεις εξαιρέσεις είναι αξιοσημείωτες : ένας μέσος όρος 2,14 κατοίκων 
ανά σπίτι στη ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ (περιοχή Τρικάλων)· ένας μέσος όρος 7 κα
τοίκων ανά σπίτι στο ΚΑΤΩ ΔΙΒΡΙ (περιοχή Οχρίδας) και τέλος ένας μέ
σος όρος 23,88 κάτοικοι ανά σπίτι για τα τέσσερα χωριά της ΣΤΥΜΦΑ¬ 
ΛΙΑΣ (Πελοπόννησος). 

Ιλλυρία - Μακεδονία 
Ήπειρος 14,3 » » 

22,5 » » 
4.0 » » 
9.1 » » 
9,8 » » 

10,9 κάτοικοι/km2 

Θεσσαλία 
Ακαρνανία 
Αιτωλία και Λοκρίδα 
Φωκίδα και Βοιωτία 
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Ο αριθμός των κατοίκων ανά σπίτι θα μπορούσε να υπολογιστεί από 
ορισμένες πληροφορίες σταχυολογημένες από τις διηγήσεις των πέντε 
περιηγητών. Οι πληροφορίες όμως αυτές αφορούν ιδίως τις μεγάλες πό
λεις, είναι διάσπαρτες και ασαφείς (π.χ. ο αριθμός των κατοίκων είναι μι
κρότερος απ' τον αριθμό των υπολογισμένων σπιτιών κ.λ.π.). Είναι άρα 
λογικό ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με θετικό αποτέλεσμα. Α 
ναφέρουμε μόνο ότι ο μέσος αριθμός των κατοίκων που υπολογίσαμε απ' 
αυτές τις εκτιμήσεις —πάντα για τους συνοικισμούς που είχαμε πληροφο
ρίες συγχρόνως πάνω στον αριθμό των κατοίκων και των σπιτιών— ανέρ
χεται σε 5,81 κάτοικους ανά σπίτι. 

Μέγεθος των καντονιών σε αριθμό συνοικισμών 

Μιλήσαμε παραπάνω για τον χάρτη 3, στον οποίο σχηματίσαμε με 
διαφορετικές αποχρώσεις τις διαφορετικές δημογραφικές πληροφορίες που 
μας αναφέρει ο Pouquevi]le. Για το σύνολο των μαυρισμένων περιοχών 
γνωρίζουμε τον αριθμό των καντονιών και των συνοικισμών που περικλείουν. 

Σκεφθήκαμε να εξετάσουμε το μέγεθος του κάθε καντονιού σε σχέση 
με τους συνοικισμούς που περικλείει. Πραγματοποιήσαμε διάφορα δια
γράμματα, χωρίζοντας τα σε στήλες με βάση 30 συνοικισμούς (διάγραμ
μα 4). 

Από τα 118 καντόνια, 53 περικλείουν λιγότερους από 30 συνοικισμούς, 
δηλαδή το 45 % του συνόλου των καντονιών που γνωρίζουμε. 38 καντόνια 
περιλαμβάνουν περισσότερους από 30 και έως 59 συνοικισμούς, δηλαδή 
32% και τέλος 10% των καντονιών περικλείουν περισσότερους από 90 συν
οικισμούς. 

Το διάγραμμα 5 επαναλαμβάνει την ίδια διάταξη, αλλ' αυτή τη φορά 
σε κλίμακα των γεωγραφικών περιοχών. Για έναν ισοδύναμο αριθμό καντο
νιών, όπως Ήπειρος 27 καντόνια, Πελοπόννησος 28 και Μακεδονία 26, 
η διάταξη του μεγέθους τους σε αριθμό συνοικισμών διαφέρει απ' την μια 
περιοχή στην άλλη. Η Μακεδονία περιλαμβάνει μόνο μικρά καντόνια 
που έχουν λιγότερους από 90 συνοικισμούς, ενώ η Ήπειρος περιλαμβάνει 
3 καντόνια με περισσότερους από 90 συνοικισμούς και η Πελοπόννησος 
7 καντόνια με περισσότερους από 90 συνοικισμούς. 

Η Βοιωτία, έχει μικρά καντόνια, όπως και η Μακεδονία. Η Θεσσα
λία περιλαμβάνει 2 καντόνια σημαντικού μεγέθους σε σχέση με τον αριθμό 
των συνοικισμών που περικλείουν. 
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Μέγεθος συνοικισμών σε αριθμό σπιτιών 

α) ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ TOY POUQUEVILLE 

Ο Pouqueville έδωσε επίσης πίνακες με τον αριθμό των σπιτιών κατά 
συνοικισμό για ορισμένα καντόνια που παρουσιάζονται στο χάρτη 3 με 
μαύρη απόχρωση. 

Το διάγραμμα 6 περιλαμβάνει το σύνολο αυτών των συνοικισμών (1261), 
ταξινομημένο σε ομάδες : των 10 σπιτιών για τα χωριά, 100 σπιτιών για 
τις πόλεις και 1.000 σπιτιών για τις μεγάλες πόλεις. 

Σ' αυτή την μικρή περιοχή της Ελλάδας, η διάταξη των χωριών στην 
καμπύλη παρουσιάζει το ανώτερο όριο της στην τάξη των 10 έως 19 σπι
τιών. Η διάταξη των πόλεων έχει το ανώτερο όριο της μεταξύ 100 και 199 
σπίτια και των μεγάλων πόλεων μεταξύ 1.000 και 1.999 σπίτια. 

Η σύγκριση μεταξύ της ολικής διάταξης των σπιτιών για το τμήμα 
αυτό της Ελλάδας και της μερικής διάταξης για καθένα απ' τα καντόνια 
ξεχωριστά, έδειξε ότι ορισμένα καντόνια απομακρύνονται απ' την συμπε
ριφορά του γενικού διαγράμματος. Ορισμένα περιλαμβάνουν έναν μεγάλο 
αριθμό πόλεων σε σύγκριση με τον αριθμό των χωριών (π.χ. το Ζαγόρι) 
και άλλα παρουσιάζουν το ανώτερο όριο των χωριών στην τάξη των 40 ¬ 
49 σπιτιών (π.χ. τα Αγραφα). 

β) ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 

Στην προηγούμενη παράγραφο εξετάσαμε ξεχωριστά τους πίνακες 
του Pouqueville, διότι παρουσιάζουν μια συνολική παράσταση για τις πε
ριοχές που μας κατέγραψε. 

Αντίθετα, οι δημογραφικές πληροφορίες που βρέθηκαν διάσπαρτες 
στα κείμενα των πέντε περιηγητών —συμπεριλαμβανομένου του Pouque
ville— αντιπροσωπεύουν όλες τις περιοχές της Χερσονήσου, αλλά όχι όλους 
τους συνοικισμούς. Μπορούμε να πούμε ότι οι πληροφορίες τους αποτε
λούν δείγμα συνοικισμών για κάθε μια απ' τις περιοχές του ελληνικού χώ
ρου. Αυτό το δείγμα των 795 συνοικισμών παρουσιάζεται στο διάγραμμα 7, 
διατηρώντας τις ίδιες τάξεις υποδιαίρεσης όπως και στο προηγούμενο 
διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι η διάταξη των πόλεων και των μεγάλων πόλεων 
αντιστοιχεί μ' εκείνη των πινάκων του Pouqueville, αλλά με πιο σημαντι
κή αναλογία των πόλεων στις στήλες των 200 - 300 σπιτιών. 

Η διάταξη των χωριών παρουσιάζει μια καμπύλη που έχει το ανώτερο 
δυναμικό της στη στήλη 20 - 29 σπίτια, τη μέση αριθμητική τιμή της 
στα 23,4 σπίτια, την απόκλιση της στα 26 και τη διαγώνιο της στη στή
λη 30 - 39 σπίτια. 
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Η διάταξη αυτή των χωριών διαφέρει απ' εκείνη του διαγράμματος 6, 
έχοντας ένα ανώτερο δυναμικό σπιτιών πιο ομοιογενές για τις στήλες 10 ¬ 
50 σπίτια. Η διανομή αυτή μας οδηγεί σε ορισμένες υποθέσεις: Φαίνεται 

ότι οι πίνακες του Pouqueville είναι πιο πλούσιοι σε μικρά χωριά. Αντί
θετα οι άλλοι περιηγητές ίσως αγνόησαν να δώσουν πληροφορίες για τα 
μικρά χωριά, δίνοντας πιο συχνά για τις πόλεις η ακόμα ότι το ενδιαφέ
ρον του ταξιδιού τους τους προωθούσε να επισκεφτούν περισσότερο τους 
συνοικισμούς μέσου η μεγάλου μεγέθους. Τέλος μπορούμε να σκεφθούμε 
ότι ίσως το δείγμα των 795 συνοικισμών δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Αυτή 
όμως η τελευταία υπόθεση παρουσιάζει ενδοιασμούς λόγω της ομοιότη
τας των δύο διαγραμμάτων (6 και 7) ως προς τη διανομή των πόλεων και 
των μεγάλων πόλεων. 

γ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

για να διευρύνουμε περισσότερο την προβληματική σ' αυτή τη μελέτη, 
προσθέσαμε τους 795 συνοικισμούς που βρέθηκαν στις διηγήσεις των πέντε 

περιηγητών στους συνοικισμούς των πινάκων του Pouqueville. Ορισμέ¬ 
νοι συνοικισμοί που αναφέρονται στη διήγηση των περιηγητών και που 

επαναλαμβάνονται στους πίνακες του Pouqueville αφαιρέθηκαν απ' την γε
νική πρόσθεση, για να μην ξαναμετρηθούν. Καταλήγουμε, λοιπόν, σ' ένα 
δείγμα 1.782 συνοικισμών για όλη την Ελλάδα, για τους οποίους γνωρί
ζουμε τον αριθμό των σπιτιών. 

Εδώ θα πρέπει να σταθούμε, ανακεφαλαιώνοντας τις δημογραφικές 
πληροφορίες που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, για να μπορέσουμε να συνεχί
σουμε την μελέτη μας. 

1. Ο Pouqueville στους πίνακες των καντονιών του εκτιμά τον ολικό 
αριθμό των συνοικισμών της Χερσονήσου σε 5.210. Εάν υπολογίσουμε 
τον αριθμό των συνοικισμών που μας δίνει ο Pouqueville στους πίνακες 
του, καταλήγουμε ότι μας πληροφορεί για το 34% των συνοικισμών της 
Ελλάδας. Οι 1.782 συνοικισμοί στους οποίους καταλήξαμε με την πρόσθε
ση των πληροφοριών των πινάκων και των διηγήσεων αντιπροσωπεύουν 
ένα δείγμα συνοικισμών για ένα γεωγραφικό χώρο πολύ πιο μεγάλο απ' 
αυτόν που αναφέρονται οι πίνακες του Pouqueville (χάρτης 3). 

2. Εάν πάρουμε τα καντόνια της Στέρεας Ελλάδας που γνωρίζουμε 
τον αριθμό των σπιτιών απ' τους πίνακες του Pouqueville (κατά πάσα πι
θανότητα πλήρεις) και απ' τις διηγήσεις των περιηγητών, καταλήγουμε 
ότι γνωρίζουμε 20% των συνοικισμών της Ελληνικής Χερσονήσου. Εδώ 
πρέπει να σημειώσουμε ότι την ορεινή περιοχή της Πίνδου, για την οποία 
γνωρίζουμε ένα μέρος των συνοικισμών απ' τους πίνακες του Pouqueville, 
επισκέφτηκαν ελάχιστα οι περιηγητές. 
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3. Για την Πελοπόννησο, οι πίνακες του Pouqueville αναφέρονται 
σε 28 απ' τα 37 καντόνια που αποτελούν το σύνολο των καντονιών της Πε
λοποννήσου και που περιλαμβάνουν 1.488 συνοικισμούς. Από τις διηγή
σεις βγαίνει ένας αριθμός 180 συνοικισμών, που σημαίνει ότι μας δίνουν 
πληροφορίες για λιγότερους από το 13% των ολικών συνοικισμών της Πε
λοποννήσου. 

Έχοντας υπόψη αυτούς τους τρεις υπολογισμούς, δεν θα ήταν παρά
τολμο να πούμε ότι κατορθώσαμε να έχουμε ένα δείγμα που αντιστοιχεί 
στο 20% περίπου των συνοικισμών του συνόλου της Ελληνικής Χερσονή
σου, για τους οποίους οι περιηγητές μας επισημαίνουν τον αριθμό των σπι
τιών η οικογενειών. 

Το διάγραμμα 8 απεικονίζει αυτούς τους 1.782 συνοικισμούς, διατη
ρώντας την διάταξη σε στήλες 10, 100 και 1000 σπιτιών ανάλογα με το μέ
γεθος των συνοικισμών. Όπως προαναφέραμε, η εκτίμηση του αριθμού 
των σπιτιών, δοσμένη απ' τους περιηγητές, ποικίλλει για ορισμένους συνοι
κισμούς. Σκεφθήκαμε, λοιπόν, ότι θα ήταν πιο λογικό να διατηρήσουμε 
στο διάγραμμα 8 τις δύο τιμές για τους συνοικισμούς που έχουμε δύο δια
φορετικές εκτιμήσεις πάνω στον αριθμό των σπιτιών τους. Έτσι το παρα
πάνω διάγραμμα σχηματίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις χαμηλότερες και 
τις υψηλότερες εκτιμήσεις. Η συνεχής γραμμή αντιπροσωπεύει την χα
μηλότερη τιμή, η διακεκομμένη την υψηλότερη. Το τελικό αποτέλεσμα 
είναι ότι η η μία η η άλλη εκτίμηση δεν επιφέρουν σημαντικές αλλαγές 
στην γενική συμπεριφορά του διαγράμματος. 

Η διάταξη των πόλεων και μεγάλων πόλεων παρουσιάζει την υψηλό
τερη τιμή της αντίστοιχα στα 100- 199 και 1000- 1999 σπίτια. Είναι πι
θανό ότι αυτές οι δύο στήλες ενισχύθηκαν επιφανειακά από τους περιηγη
τές που έτυχε να στρογγυλέψουν τις εκτιμήσεις τους στην αμέσως υψηλό
τερη βαθμίδα, όταν επρόκειτο για 90 - 99 και 900 - 999 σπίτια. Δηλαδή όταν 
επρόκειτο για 92 η 950 σπίτια, προτίμησαν να στρογγυλέψουν την εκτίμη
ση τους αντίστοιχα στους αριθμούς των 100 η 1000 σπιτιών. Ωστόσο, 
αν αυτή η παρατήρηση είναι σωστή, η στήλη 100 - 199 σπίτια δεν επιφορ¬ 
τώθηκε περισσότερο από 50 συνοικισμούς —συμπέρασμα που βγαίνει α
φαιρώντας τους απ' την καμπύλη των χωριών. Το ίδιο συμβαίνει για την 
στήλη 1000 - 1999 σπιτιών, η οποία δεν είναι υπερτιμημένη παραπάνω από 
10 συνοικισμούς— συμπέρασμα που βγαίνει απ' την αφαίρεση τους απ' την 
καμπύλη των μεσαίων πόλεων. 

Καταλήγουμε λοιπόν ότι μια σχετική υποτίμηση των στηλών 100 και 
1000 δεν αλλάζει τον τύπο της γενικής διάταξης της καμπύλης. Το διάγραμ
μα των μεσαίων πόλεων, εκτός από την στήλη 100 - 199 όπου βρίσκεται 
η ανώτερη δυναμική του τιμή, ελαττώνεται ομοιόμορφα παίρνοντας το σχήμα 
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μα μιας κοίλης καμπύλης, πράγμα που δεν φαίνεται να είναι τυχαίο φαινό
μενο. 

Η διάταξη των χωριών παρουσιάζεται σε σχήμα ομοιόμορφο, έχοντας 
το υψηλότερο δυναμικό της στην στήλη 10-19 σπίτια, την μέση αριθμη
τική τιμή στα 32,5 σπίτια, την απόκλιση στα 21,3 και την διαγώνιο της 
στην στήλη 20 -29 σπίτια. Εδώ πρόκειται για μια ασύμμετρη διάταξη. 
Εκτός απ' την στήλη του υψηλότερου δυναμικού (10- 15 σπίτια), το διά
γραμμα των χωριών ελαττώνεται ομοιόμορφα, εάν εξαιρέσουμε την στήλη 
80 - 89 σπίτια, πιθανώς υπερφορτισμένη απ' την προσέγγιση των εκτιμή
σεων των περιηγητών, όταν επρόκειτο για συνοικισμούς που είχαν παρα
πάνω από 70 σπίτια. 

Έχοντας υπόψη τις κατά προσέγγιση εκτιμήσεις των περιηγητών και 
τους μάλλον πλήρεις πίνακες του Pouqueville (κατά πάσαν πιθανότητα προ
έρχονται από επίσημες πηγές, αν και ο ίδιος δεν το καθορίζει) τουλάχιστον 
για τα καντόνια που αναφέρει, οι παραπάνω διατάξεις των συνοικισμών 
μας οδηγούν στον ακόλουθο συλλογισμό. Αν πάρουμε το διάγραμμα 6, 
που κατασκευάσαμε με τους πίνακες μόνο του Pouqueville και αναφέρεται 
στον ολικό αριθμό των συνοικισμών (1261) κατανεμημένων σε 30 καντό
νια, και το συγκρίνουμε με το διάγραμμα 8, που αναφέρεται σε όλους τους 
συνοικισμούς της Ελλάδας που γνωρίζουμε τον αριθμό των σπιτιών, βλέ
πουμε ότι και τα δύο διαγράμματα παρουσιάζουν ανάλογες διατάξεις στα 
χωριά, στις πόλεις και στις μεγάλες πόλεις. Έτσι μπορούμε να καταλήξου
με ότι το δείγμα των 1.782 συνοικισμών είναι αντιπροσωπευτικό της κατα
νομής του πληθυσμού στα χωριά και τις πόλεις της Ελλάδας στην αρχή 
του 19ου αιώνα. 

Κατανομή του πληθυσμού 

Ο F. Beaujour σημειώνει για μια περιοχή της Μακεδονίας και για 
τη Θεσσαλία στην τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα, ότι «ο πληθυσμός 
ήταν κατανεμημένος ως εξής : 157.000 ψυχές ζούσαν στις πόλεις και 343.000 
στην ύπαιθρο- δηλαδή μια σχέση 1 αστικός κάτοικος προς 3 κατοίκους 
της υπαίθρου. Η δε κατανομή των κατοίκων στην Ευρώπη την ίδια περί
οδο αντιστοιχούσε σε 1 αστικό κάτοικο προς 5 κατοίκους της υπαίθρου, 
σχέση που είναι ιδανική για μια προοπτική αύξησης του πληθυσμού»5 . 

Εδώ θα πρέπει ν' αναρωτηθεί κανείς ποιοι είναι οι φορείς που επιτρέ
πουν να πραγματοποιήσουμε μια τομή διαχωρίζοντας έναν πληθυσμό σε 
αστικό η αγροτικό. Πού στάματα η ύπαιθρος και που αρχίζει η πόλη (η 
το αντίθετο), ιδίως για την αρχή του 19ου αιώνα; Το θέμα απασχολεί ειδικούς 

5. Φελίξ Μπωζούρ, Πίνακας του Εμπορίου, ό.π., σ. 83. 
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κούς ερευνητές και δεν θα ήταν δυνατό να θιχτεί εδώ. Θα σταθούμε μόνο 
στον ορισμό της πόλης από πληθυσμιακή και μόνο άποψη, που δόθηκε 
το 1846: «Ως αστικός πληθυσμός λαμβάνεται το σύνολο όλων των δή
μων που έχουν περισσότερους από 2.000 κατοίκους που κατοικούν μαζε
μένοι σε μια πρωτεύουσα διοικητικής περιφέρειας. Ωστόσο, ο ορισμός 
αυτός είναι σχετικά αυθαίρετος. Σήμερα θα χαρακτηριζόταν σαν πολύ χα
μηλός. Μπορούμε λοιπόν να πούμε χωρίς πάλι να επιμένουμε, ότι δεχόμα
στε ως πόλεις τους δήμους που κατοικούνται από 5.000 και πάνω κατοί
κους»6. Βλέπουμε λοιπόν την σχετικότητα του ορισμού της πόλης από 
δημογραφική άποψη. 

Για να μελετήσουμε την κατανομή του πληθυσμού στον ελληνικό 
χώρο, μετρήσαμε την κατανομή των κατοίκων, υπολογίζοντας το συνολι
κό αριθμό των σπιτιών που βρίσκονται σε κάθε στήλη των 1.782 συνοικι
σμών, υποθέτοντας πάντα ότι ο αριθμός των κατοίκων κατά σπίτι κυμαίνε
ται γύρω από μια θεωρητική τιμή 5 κατοίκων. Ο υπολογισμός παρουσιά
ζεται στον πίνακα 9 και τα διαγράμματα που αντιστοιχούν παρουσιάζονται 
στη συνέχεια (διαγράμματα 10 και 11). 

Το διάγραμμα 10, σε λογαριθμική κλίμακα, παρουσιάζει την διάταξη 
των σπιτιών για 1.380 χωριά. Σ' αυτά τα χωριά υπάρχει ένας ισότιμος πε
ρίπου πληθυσμός 5.000 έως 7.000 σπίτια για καθεμιά από τις στήλες 10 ¬ 
69 σπίτια. 

Το διάγραμμα 11, επίσης σε λογαριθμική κλίμακα, συμπεριλαμβάνει 
το σύνολο όλων των συνοικισμών (1782). Η παρουσίαση αυτή του συνόλου 
των σπιτιών των χωριών, πόλεων και μεγάλων πόλεων χαρακτηρίζεται από 
μια συνεχή ελάττωση που ερμηνεύεται στο λογαριθμικό χαρτί σε ευθεία. 
Εξηγώντας το φαινόμενο αυτό, μπορούμε να πούμε ότι για τους συνοικι
σμούς που εξετάσαμε το μέρος του πληθυσμού που βρίσκεται στα χωριά 
και στις μικρές πόλεις είναι μεγαλύτερο απ' εκείνο που βρίσκεται στις με
γάλες πόλεις κατά τρόπο μάλιστα αντίστροφα ανάλογο προς την έκταση 
της πόλης. Δηλαδή ο αριθμός των σπιτιών που περικλείουν οι 8 πρώτες 
στήλες του διαγράμματος μέχρι 799 σπίτια ανάγεται σε 141.290, και ο αρι
θμός των σπιτιών που βρίσκονται στις 8 τελευταίες στήλες, από 1000 ¬ 
1799 σπίτια, είναι της τάξης των 24.600 σπιτιών. 

Επομένως η σχέση των αστικών σπιτιών ως προς τα σπίτια της υπαί
θρου έχει αντιστοιχία 1 προς 5,74. Απομένει να δει κανείς εάν ο αριθμός 
των κατοίκων κατά σπίτι είναι ο ίδιος για τον αγροτικό και τον αστικό πλη
θυσμό. 

6. Georges Dupeux, La société Française 1789-1970, Παρίσι 1974, σ. 19. 
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«Κίνηση» του πληθυσμού 

Εκτός απ' τις συνέπειες που επιφέρουν οι τοπικοί πόλεμοι στη δημο
γραφία της χώρας, οι περιηγητές μας αφήνουν τρεις ακόμη σημαντικές 
μαρτυρίες που επηρεάζουν την κίνηση του πληθυσμού. 

Πρώτον, η εποχική ποιμενική μετακίνηση που πραγματοποιείται σε 
μεγάλη κλίμακα στις δύο πλαγιές της Πίνδου. Οι διαφορετικές διευθύνσεις 
της φθινοπωρινής μετακίνησης παρουσιάζονται στο χάρτη 12. Οι κύκλοι 
κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου δείχνουν τη γεωγραφική τοποθε
σία των καλοκαιρινών βοσκοτοπιών των Βλάχων. Τα δε νούμερα μέσα στους 
κύκλους αντιπροσωπεύουν τους ακόλουθους πληθυσμούς, όπως μας τους 
παρουσιάζει ο Pouqueville7 : 

1. Μαλακασίτες ή Καλαριτιώτες 2465 οικογένειες 
2. Ασπροποταμίτες 2230 » 
3. Μετσοβίτες και Ζαγορίτες 3000 » 
4. Μποβιώτες 1950 » 
5. Μασαρίτες απ' το Περιβόλι — 1 

απ' τ' Άβδελα — Ι 
απ' τη Σαμαρίνα - 2900 ομογένειες 

6. Μασαρίτες απ' την Βοσκόπολη — 
7. Βούλγαροι του όρους Βόρρας — 

Επί πλέον, υπήρχε ένας «νομαδικός» πληθυσμός Βλάχων διεσπαρμέ
νος σ' όλες τις περιοχές και υπολογισμένος απ' τον Pouqueville σε 11.200 
άτομα. 

Οι παραπάνω αριθμοί δείχνουν ότι το φαινόμενο της εποχικής μετα
κίνησης στην Ελλάδα, όπως άλλωστε σ' όλες τις μεσογειακές χώρες8, ήταν 
σημαντικό. Ο Pouqueville υπολογίζει τον αριθμό των μετακινουμένων σε 
74.500 άτομα, τον αριθμό των προβάτων σε 4.800.000 κεφάλια και των γι
διών σε 8.400.000 κεφάλια μόνον για την Στερεά Ελλάδα. Α ν κάνουμε την 
υπόθεση, ότι μια οικογένεια απαρτίζονταν από 5 άτομα κατά μέσον όρο, 
ένας υπολογισμός πολύ στρογγυλεμένος μας δείχνει ότι μια οικογένεια έ
πρεπε να ήταν επιφορτισμένη κατά την μετακίνηση με 1000 κεφάλια ζώων ! 
Μετακίνηση μάλιστα που γινόταν δυο φορές τον χρόνο. 

Ένα δεύτερο στοιχείο κίνησης πληθυσμού είναι η μετακίνηση ατό
μων προς τις πόλεις ή τον εξωοθωμανικό χώρο, για αναζήτηση εργασίας. 

7. F. Pouqueville Voyage dans la Grèce, Παρίσι 1820-1821, βιβλίο VI, κεφ. Ill, 
σ. 395 κ.εξ. 

8. Χαρακτηριστικό είναι το βιβλίο του J. Klein, The Mesta. A study in Spanish 
economic history (1273 - 1836), 1η έκδ., Βοστώνη 1919. 
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Αλλ' αυτό τα φαινόμενο δεν μπορεί να μετρηθεί απ' τις φτωχές πληροφο
ρίες των περιηγητών. 

Τέλος, τρίτο στοιχείο είναι η επισήμανση επιδημιών και συγκεκριμένα 
της χολέρας που χτύπησε περιοχές της Χερσονήσου στην αρχή του 19ου 
αιώνα (τρεις φορές κατά τις μαρτυρίες τους, το 1804, 1814 και 1816) και 
είναι σημαντική αίτια της διακύμανσης της δημογραφίας. 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

Η στενή σχέση οικονομίας - δημογραφίας στη ζωή των λαών μας υπο
χρεώνει να μην αγνοήσουμε την οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, όσο 
ελλιπής κι αν είναι. 

Η συστηματική πρόσθεση των πληροφοριών που πήραμε από τις 
διηγήσεις των πέντε περιηγητών και η τοποθέτηση τους σ' ένα σύστημα 
λογικής επεξεργασίας μας οδηγεί σε ορισμένες παρατηρήσεις για την 
αρχή του 19ου αιώνα. Α ν και οι πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα δεν 
παρουσιάζουν ποσοτικές προσεγγίσεις9, η συνεχής επανάληψη τους αντι
στάθμισε αυτή την αντιξοότητα, καταλήγοντας σε εκτιμήσεις σχετικών 
μεγεθών. Έτσι, ξεκινώντας κατά κάποιον τρόπο από πληροφορίες χωρίς 
ποσοτικούς συντελεστές και χρησιμοποιώντας για μοναδικό μέσο εργασίας 
την επανάληψη, καταλήγουμε σε μεγέθη των οποίων ο βασικός χαρακτή
ρας είναι η ποσότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δημογραφικές πληροφο
ρίες. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια γενική απεικόνιση των 
χρόνων 1800- 1820. 

Το βασικό στοιχείο της μελέτης είναι το χωριό η η πόλη· ο συνοικι
σμός με μια λέξη. Η ανακεφαλαίωση περιλαμβάνει τους συνοικισμούς 
που βρέθηκαν στις διηγήσεις, στους οποίους προστέθηκαν οι δημογραφι
κές πληροφορίες των πινάκων του Pouqueville. Το σύνολο αντιπροσωπεύει 
ένα σημαντικό αριθμό μονάδων, περικλείνοντας έτσι ένα μεγάλο μέρος της 
Ελληνικής Χερσονήσου που αναλογεί στο 20% περίπου των συνολικών 
συνοικισμών. 

Τα αποτελέσματα μας οδηγούν σε μια τυπολογία κατανομής του οικι
σμού στον χώρο της Χερσονήσου. 

Η πυκνότητα του πληθυσμού, υπολογισμένη σε αριθμό κατοίκων ανά 
km 2, βρίσκει μια μέση τιμή στο 13,3 κάτοικοι/km2, χωρίς την Πελοπόν
νησο, για την οποία οι περιηγητές δεν έδωσαν τις απαραίτητες τιμές για 
να μετρηθεί. 

9. Εργασία μου της Maîtrise, Voyageurs en Grèce 1800-1820: aspects économiques 
démographiques, cartographiques, στο Paris IV Sorbonne. 
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Η πυκνότητα του πληθυσμού σε σχέση με την απόδοση της καλλιέρ¬ 
γειας του εδάφους ορισμένων περιοχών κυμαίνεται μεταξύ 4,0 κάτοικοι / 

km 2 και 22,5 κάτοικοι/km2 για την Στερεά Ελλάδα. 
Ο Β. Παναγιωτόπουλος1 0 βρίσκει για την Πελοπόννησο μια πυκνό

τητα πληθυσμού ίση με 8 κάτοικους/km2 για το 1700 και 17 κάτοικοι/km8  

για το 1830. Παρατηρώντας μια συνεχή αύξηση του πληθυσμού μεταξύ 
των δύο αυτών χρονολογιών χωρίς καμιά αλλαγή στην αγροτική κατάστα
ση, μιλάει για έναν «σχετικό υπερπληθυσμό» το 1830. 

για τη Στερεά Ελλάδα, μια πυκνότητα 13,3 κάτοικοι/km2 το 1814 θα 
ήταν σε συμφωνία με τους αριθμούς που αναφέρονται πιο πάνω για την 
Πελοπόννησο. 

Η διάταξη των καντονιών σε σχέση με τον αριθμό των συνοικισμών 
που περιλαμβάνουν δείχνει μια σχετική σπουδαιότητα ορισμένων καντο
νιών. Τα πιο σημαντικά καντόνια σε διάσταση συνοικισμών ήταν έδρα 
μιας διοικητικής περιφέρειας η έδρα εμπορική; Τα πληροφοριακά στοι
χεία μας δεν επιτρέπουν να καταλήξουμε σ' ένα συμπέρασμα τέτοιου τύ
που. 

Η διάταξη των συνοικισμών σε χωριά, πόλεις και μεγάλες πόλεις επέ
τρεψε την πραγματοποίηση ενός διαγράμματος για κάθε μια απ' τις παρα
πάνω κατηγορίες. Καθένα απ' αυτά τα διαγράμματα δείχνει μια σταθερή 
διανομή, παρουσιάζοντας ένα ανώτερο όριο διάταξης στα 1000 - 1999 σπί

τια για τις μεγάλες πόλεις, στα 100 - 199 σπίτια για τις πόλεις και στα 10 ¬ 
19 σπίτια για τα χωριά. 

Μελετώντας την κατανομή των κατοίκων μεταξύ αγροτικής και αστι
κής ζώνης, είναι δυνατό να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι ο αριθμός 
των κατοίκων που κατοικούσε στα χωριά και στις πόλεις ήταν αντίστροφα 
ανάλογος της διάστασης της πόλης. 

Ο F. Beaujour1 1, μελετώντας τις περιοχές της Μακεδονίας και Θεσ
σαλίας, καταλήγει για το τέλος του 18ου αιώνα στη σχέση : 1 αστικός 
κάτοικος προς 3 α γ ρ ο τ ι κ ο ύ ς . Για να πλησιάσουμε αυτή την παρατήρηση, 
πραγματοποιήσαμε μια ανάλογη διάταξη, δηλαδή δεχτήκαμε σαν αγροτι
κές οικογένειες η κατοικίες τους συνοικισμούς που περιέχουν λιγότερα 
από 800 σπίτια και σαν αστικές οικογένειες τον αριθμό των συνοικισμών 
που περιλαμβάνουν πάνω από 1000 σπίτια. Η υπόθεση αυτή μας οδηγεί 
σε μια σχέση 1 αστικός κάτοικος προς 5,75 αγροτικούς κατοίκους, τουλάχιστον 

10. Β. Παναγιωτόπουλος, «Tο IH' αιώνα στην Πελοπόννησο : η απορρόφηση των οικο
νομικών πόρων και του πληθυσμού από την ανάπτυξη της γεωργίας», στο Η οικο
νομική δομή των Βαλκανικών χωρών (IE' -ΙΘ' αιών.), επιμέλεια Σπ. I. Αστραχάς, 
Αθήνα 1979, σ. 465 - 472. 

11. Πίνακας του Εμπορίου, ό.π., σ. 83 
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χιστον για το δείγμα των συνοικισμών που μας δίνουν οι περιηγητές και 
εφ' όσον ο μέσος όρος κατοίκων ανά οικογένεια ανέρχεται σε 5 1 2 . Οι παρα
πάνω υπολογισμοί φαίνεται να είναι σύμφωνοι με την σκέψη του Β. Πα¬ 
ναγιωτόπουλου13, που παρατηρεί στην Πελοπόννησο το 1830 σε σχέση 
με το 1700, μια στασιμότητα της αστικής ζωής, μια αύξηση του αγροτικού 
πληθυσμού και συνεπώς αύξηση της αγροτικής παραγωγής. 

Τέλος, ο προσδιορισμός του αριθμού των κατοίκων ανά οικογένεια, υπο
λογισμένος σε 5 άτομα απ' τους περιηγητές, δεν μπόρεσε να επαληθευτεί 
από τα στοιχεία που μας άφησαν. Πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά μία μονάδα, αν λάβουμε υπόψη το είδος 
της συγκατοίκησης στα Βαλκάνια, την ίδια εποχή που ήταν η «σύνθετη 
οικογένεια». 

12. Όπως αναφέρει ο Jaques Dupâquier στο βιβλίο του La population Française 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, Παρίσι 1979, σ. 91, την ίδια εποχή (1806) ο αστικός 
πληθυσμός της Γαλλίας (σύμφωνα με τους υπολογισμούς της S. G. F. που παίρνει σαν 
βάση ότι 2000 κάτοικοι κατοικούσαν σε μια διοικητική πρωτεύουσα) αντιστοιχεί στο 
18,8% του ολικού πληθυσμού. 

13. «Το ΙH' αιώνα στην Πελοπόννησο: η απορρόφηση των οικονομικών πόρων και 
του πληθυσμού από την ανάπτυξη της γεωργίας», ό.π., σ. 465 - 472. 
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Δ Ι Α Ι Ρ Ε Σ Η ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΣΕ Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
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Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Ε Θ Ν Ω Ν 

σπίτια 
κατά 

τ ά ξ ε ι ς 

μ ο ν ο ε θ ν ι κ ο ί 
σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ί 

πολυεθν ικο ί 
σ υ v ο ι κ ι σ μ ο ί 

άγνωστες 
εθνικότητες 

σύνολο 
συνοικισμών 

σπίτια 
κατά 

τ ά ξ ε ι ς 

1 - 9 

10 _ 1 9 

20 - 29 
30 - 39 

40 - 49 
50 - 5 9 

60 - 6 9 

70 - 79· 

80 - 89 
90 - 9 9 

100 - 1 9 9 
200 - 2 9 9 

3 0 0 - - 3 9 9 

400 - 499 

500 - 5 9 9 

600 - 6 9 9 

700 - 7 9 9 

800 - 899 
900 - 999 

1000 -
1999 

2000 -
2999 
3000 — 

3999 

4000 -
4999 

5000 & * 

χ ω ρ ί ς 
σπίτια 

σ ύ ν ο λ ο 

Ε=ελληνες Α=αλβανοι Β=Βουλγαροι ΑΡ=αρμενιοι 
Τ=τούρκοι ΒΛ.=βλαχοι J=Εβραίοι Γ=γαλλοι 

Μ=μωαμεθανοι 
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Πιν. 3 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ Τ ΙΣ Ο Π Ο Ι Ε Σ Ο POUQUEVILLE Δ Ι Ν Ε Ι · 

τον αρ ιθμό τ ω ν συνοικισμών 

τον αριθμό των σπιτιών για κάθε συνο ικ ισμό 
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ΔΙΑΝΟΜΗ Τ Ω Ν Σ Υ Ν Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ω Ν A N A K A N T O N Ι 

αριθμός καντονιών 

αριθμός συνοικισμών ανά 
κ α ν τ ό ν ι 

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

ΜΝΗΜΩΝ 10 (1985)



ΔΙΑΝΟΜΗ Τ Ω Ν Σ Υ Ν Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ω Ν ANA K A N T O N Ι 

αριθμός καντονιών 

-ΗΠΕΙΡΟΣ ! 

αριθμός συνοικισμών ανά 
καντόνι 

-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ 
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μεγάλες πόλεις 

πόλε ι ς 

χωρία 
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πόλε ις 

χωρ ιά 

μεγάλες π ό λ ε ι ς 

σ π ί τ ι α 

σπίτια 

σπίτ ια 
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πόλεις 

μεγάλες πόλεις 

χωριά 

Πίν. 8 
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ 

συνο ικ ισμο ί 
κατά 

τ ά ξ ε ι ς 

αριθμός συνοικισμών 
σε κάθε τάξη 

υπολογισμός κατά προσέγγ ιση 
του συνόλου των σπιτιών για κάθε 

τάξη 
0-9 σπίτ ια 
1 0 - 1 9 , , 
2 0 - 2 9 , , 
30 - 39 , , 
4 0 - 4 9 , , 
50 - 59 , , 
6 0 - 69 , , 
7 0 - 7 9 , , 
8 0 - 89 , , 
9 0 - 99 , , 

< 1 0 0 , , 
100 - 199 , , 
2 0 0 - 299 , , 
300 - 399 , , 
400 - 499 , , 
500 - 5 9 9 , , 
6 0 0 - 699 , , 
700 - 7 9 9 , , 

800 - 899 , , 
900 - 9 9 9 , , 

1000 - 1 0 9 9 , , 
1 1 0 0 - 1 1 9 9 , , 
1 2 0 0 - - 1299 , , 
1300 1 3 9 9 , , 

1 4 0 0 - 1 4 9 9 , , 

1500 - 1559 , , 
1 6 0 0 - 1 6 9 9 , , 
1 7 0 0 - 1799 , , 

Πίν. 9 
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