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ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 

ΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ 1829 ΠΕΡΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Μέ την άφιξη του 'Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα τον 'Ιανουάριο του 1828 

αρχίζει μια μεγάλη προσπάθεια για την οργάνωση του νεοσύστατου κράτους. 

Στην προσπάθεια αύτη συμβάλλουν, έκτος άπα τους αυτόχθονες "Ελληνες πού 

έχουν έλθει είτε άπο μη απελευθερωμένες περιοχές του ελλαδικού χώρου είτε 

άπο το εξωτερικό, καί φιλέλληνες. Πολλοί άπο αυτούς παρουσιάζουν ιδέες, σχέ

δια ή εγχειρίδια, στα περισσότερα άπο τα όποια είναι φανερή ή ευρωπαϊκή επί

δραση και αφορούν τήν οικονομία (νέες αγροτικές καλλιέργειες, βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις κ.ά.), τήν εκπαίδευση (διδακτικά εγχειρίδια, μέθοδοι διδασκα

λίας), τήν οργάνωση του στρατού και του ναυτικού, τήν ανέγερση κατεστραμ

μένων πόλεων και άλλους τομείς. "Ενα τέτοιο κείμενο είναι το «Υπόμνημα 

περί Στατιστικής της Ελλάδος» πού υποβάλλει στον Κυβερνήτη ό Σπυρίδων 

Σκούφος στις 10 'Οκτωβρίου 18291. Το κείμενο αυτό θέτει για πρώτη φορά 

στή μόλις απελευθερωμένη Ελλάδα θεωρητικά τήν ανάγκη της καταμέτρη

σης του πληθυσμού και περιγράφει τους τρόπους μέ τους οποίους μπορεί αυτή 

να επιτευχθεί. 

Ό Σπυρίδων Σκούφος έφθασε στο Ναύπλιο το 18242. Το Νοέμβριο τοΰ 

ίδιου έτους ό 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος τον έστειλε στον τότε πρόεδρο τοΰ 

'Εκτελεστικού Γεώργιο Κουντουριώτη μέ συστατική επιστολή του για να τον 

χρησιμοποιήσει σε κάποια υπηρεσία3. Στην επιστολή αυτή ό Μαυροκορδάτος 

αναφέρει δτι ό Σπυρίδων Σκούφος «έρχεται μακρόθεν δια να συνεισφέρη καί 

Ή παρούσα εργασία παρουσιάστηκε σε μια πρώτη μορφή στο συνέδριο «Ό Νεοελλη
νικός Διαφωτισμός, οι ευρωπαϊκές ιδέες καί ό άναγεννώμενος ελληνισμός», πού έγινε στο 
Βόλο άπο 27-30 Μαΐου 1993. 

1. Γ.Α.Κ., Γενική Γραμματεία, φάκ. 222, εγγρ. 287. Το Υπόμνημα αποτελείται άπο 
20 αριθμημένες σελίδες. 

2. Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου, φάκ. Ψ 58, εγγρ. 2420, 14 Σεπτεμβρίου 1836" πβ. 
Δ. Κατηφόρη, Νικόλαος Σκούφος. Σχεδίασμα βιογραφίας, 'Αθήνα 1990, σ. 35. 

3. Ά . Λιγνός, 'Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτου 1821-1832, τ. 3, 'Αθή
να 1922, σ. 402. 
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αυτός το κατά δύναμιν εις τον ιερόν αγώνα μας» και τονίζει οτι «δεν είχα 

χρείαν πολλού καιρού δια να παρατηρήσω την παιδείαν και τα προτερήματα 

του))4. Δεν γνωρίζουμε ούτε άπο που ερχόταν, οΰτε τί σπουδές είχε κάνει. Γεν

νήθηκε το 1800 στη Σμύρνη5. Ό πατέρας του ήταν δ έμπορος 'Ιωάννης Πε-

ράκης με το παρωνύμιο Σκούφης6. Περισσότερες πληροφορίες διαθέτουμε για 

τον μεγαλύτερο αδελφό του Νικόλαο, ό όποιος σπουδάζει άπό το 1814 στο 

Μόναχο, τη Βιέννη και το Παρίσι, το 1819 βρίσκεται στο Βουκουρέστι και το 

1825 έρχεται στην Ελλάδα 7 . Ό Σπυρίδων κι αν ακόμα δεν έμεινε κάποιο διά

στημα στην Ευρώπη ή στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες με τον αδελφό του, στο 

περιβάλλον της Σμύρνης θα είχε την ευκαιρία να έλθει σε επαφή με τις νέες 

ιδέες πού κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη 8 . Το 1825 μάλιστα μεταφράζει Ινα μι

κρό μέρος άπο το έργο του Ε. Vattel Περί Δίκαιον τών εθνών9. 

'Αρχίζει το 'Τπόμνημά του ως έξης: «Το πρώτον καί κύριον άντικείμενον 

εκάστης Κυβερνήσεως είναι, καί πρέπει να ήναι, ή Ευδαιμονία τών Κυβερνω

μένων», καί συνεχίζει λίγο παρακάτω: «Οί πολΐται έπ' αύτω τούτω ένεπιστεύ-

θησαν τήν ύπαρξίν των εις την Κυβέρνησιν, δια να φροντίζη περί της ευδαιμο

νίας των» 1 0 . Έ Ευρώπη είναι γι' αυτόν «προ χρόνων ευνομούμενη» καί «πε-

πολισμένη»1 1 καί οί θεσμοί της αποτελούν εγγύηση, ενώ ή Ελλάδα «τήν σή

μερον, ίσως καί δια πολλούς ακόμη χρόνους, μέχρις ού άναπτυχθή με τήν πρόο-

δον του καιρού καί τών φώτων» 1 2 έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει. Μολονότι 

4/Ό.π.,σ. 402. 
5. Δημοτικό Αρχείο Ναυπλίου, δ.π., καί Δ. Κατηφόρη, δ.π., σ. 35. 
6. Το παρωνύμιο του 'Ιωάννη Περάκη έγινε επίθετο για τους γιους του' Δ. Κατη

φόρη, δ.π., σ. 35-37. 
7. Βλ. Δ. Κατηφόρη, δ.π., σ. 33-102. 
8. Ή οικονομικά ανεπτυγμένη Σμύρνη είχε γίνει κέντρο μεταλαμπάδευσης καί καλ

λιέργειας τών νέων ευρωπαϊκών ιδεών στον ελληνικό χώρο καί πεδίο σύγκρουσης τών φο
ρέων τών νέων αυτών ιδεών με τους αντιπάλους τους. Ίο 1809 ιδρύεται το Φιλολογικό Γυ
μνάσιο, πού θεωρήθηκε προπύργιο του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Βλ. Φ. Ήλιου, Κοινω
νικοί αγώνες καί Διαφωτισμό;. Ή περίπτωση της Σμύρνης (1819), 'Αθήνα 1986. 

9. 'Αποσπάσματα εκ τών του κυρίου Βαττέλου Περί Δικαίου τών 'Εθνών. Μεταφρα-
σθέντα εις την καθοιμιλονμένην Άπλοελληνικήν Διάλεκτον υπό Σ: Σ:, Ναύπλιο 1825 (καί 
φωτοτυπική επανέκδοση άπο τήν 'Ιστορική καί Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 'Αθή
να 1972). Το βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1758 στο Λονδίνο με τον τίτλο: Le droit 
des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affraires des 
nations et des souverains (2 τόμοι) καί επανεκδόθηκε πολλές φορές. Ό Σκούφος μεταφρά
ζει υποκεφάλαια τών κεφαλαίων VII («De la neutralité») καί VIII («Du droit des Nations 
dans la guerre») τοΰ τρίτου μέρους. Στο προλογικό σημείωμα απευθυνόμενος προς τους 
"Ελληνες θεωρεί τή μετάφραση αυτή «ώς άπαρχήν τών επομένων ενασχολήσεων μου». 

10. Υπόμνημα, σ. 1. Οί απόψεις αυτές συναντούνται στο παραπάνω Ιργο του Vattel 
στο πρώτο μέρος καί κυρίως στα κεφάλαια IV καί XI. 

11. 'Τπόμνημα, σ. 6 καί 18. 
12.Ό.π.,σ. 7. 
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δ ΐδιος σε επιστολή του προς τον Καποδίστρια πού συνοδεύει το Υπόμνημα 1 3 

αναφέρει δτι αυτό είναι «έργον αύτοσχέδιον της αεργίας και της μονώσεώς 

μου» και δτι το συνέταξε με «παντελή ελλειψιν βοηθητικών βιβλίων», γράφει 

αμέσως παρακάτω δτι εξαιτίας τής έλλειψης αυτής «έβιάσθην να έφαρμώσω 

γενικάς τινας και πάντη θεωρητικας αρχάς, όσας δεν διέρρευσαν δλως διόλου 

άπο την μνήμη μου, επάνω εις την σημερινήν τής πατρίδος κατάστασιν»1 4. Το 

σύνολο του Υπομνήματος του, τόσο στο εισαγωγικό μέρος οσο και στην κυ

ρίως ανάπτυξη του σχεδίου του, μαρτυρεί την επαφή του με θεωρίες πού είχαν 

αρκετά νωρίτερα αναπτυχθεί στην Ευρώπη. Φανερές είναι οι επιδράσεις πού 

έχει δεχθεί στα ερωτήματα πού θα πρέπει νά θέτει ή απογραφή, στον τρόπο 

με τον όποιο θα πρέπει να καταχωρούνται οι γεννήσεις, οι γάμοι και οι θά

νατοι και στην έμφαση πού δίνει στη μέτρηση τής κίνησης του πληθυσμού, 

φυσικής (γεννήσεις-θάνατοι) και μή (μετοικεσίες). Χρησιμοποιεί κάποιους δί

γλωσσους (ελληνικούς και γαλλικούς) όρους15 καί τρεις φορές τον ορο Πολιτική 

'Αριθμητική 1 6. 

Ό δρος Πολιτική 'Αριθμητική (Political Arithmetick, Ari thmétique Po

litique) χρησιμοποιήθηκε κατά τον 17ο καί 18ο αιώνα με τήν έννοια του υπο

λογισμού των ανθρώπων καί εισήγαγε μεθόδους τής λογιστικής σ' αύτο πού θα 

ονομάζαμε σήμερα επιστήμες του άνθρωπου1 7. Ό πρώτος πού χρησιμοποίησε 

τον ορο Πολιτική 'Αριθμητική ήταν ό William P e t t y (1623-1687)1 8. Αυτός 

δμως πού έγραψε το πρώτο έργο Πολιτικής 'Αριθμητικής ήταν ό συμπατριώ-

13. Γ.Α.Κ., Γενική Γραμματεία, φάκ. 222, εγγρ. 286. 
14. Με παρόμοιο τρόπο είχε αναφερθεί καί στον πρόλογο της μετάφρασης του βι

βλίου του Vattel τον 'Απρίλιο του 1825: «Γνωρίζω πόσον είναι έλλειπες... είναι έργον είκοσι 
μόνον ήμερων, καί δτι έκτος τής παντελούς ελλείψεως δλων των βοηθητικών βιβλίων, έβιά
σθην, διά τινας περιστάσεις...». 

15. «διοίκησις/administration» ('Τπόμνημα, σ. 1), «διαρκή στρατεύματα/Troupes 
Permanentes» καί «περί βοηθημάτων συνθήκες/Traites de Subsides» (σ. 2), «Πράξις Γεν-
νεθλίων/Acte de naissance» (σ. 13). 

16. "Ο.π.,σ. 12,18 καί 20. 
17. Jacques et Michel Dupaquier, Histoire de la démographie, Παρίσι 1985, σ. 

129. 
18. Κυριότερα έργα του είναι: Another essay in Political Arithmetick concerning the 

growth of the city of London with the measures, periods, causes and consequences there 
of 1682, Λονδίνο 1683" An essay concerning the multiplication of mankind together with 
another essay in Political Arithmetick, Λονδίνο 1686" Five essays in Political Arithme
tick, Λονδίνο 1687' Observations upon the cities of London and Rome, Λονδίνο 1687" 
Two essays in Political Arithmetick concerning the people, houseing, hospitals etc of 
London and Paris, Λονδίνο 1687' Political Arithmetick, or a discourse concerning the 
extent and value of lands, Λονδίνο 1690 (β' έκδοση 1691)' The Political Anatomy of 
Ireland. To which is added verbum sapienti, Λονδίνο 169Γ Several essays in Political 
Arithmetick, Λονδίνο 1699. 
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της και φίλος του J o h n G r a u n t (1620-1674)1 9. 'Από τη δεκαετία του 1740 

οι εργασίες πού αφορούν την Πολιτική 'Αριθμητική πολλαπλασιάζονται χάρη 

στη βελτίωση τών στατιστικών μετρήσεων του πληθυσμού, τή μεγάλη ενασχό

ληση με τους μαθηματικούς υπολογισμούς, τήν πρόοδο της πολιτικής οικονο

μίας καί τήν έντονη συζήτηση σχετικά με τήν υποτιθέμενη πληθυσμιακή μείω

ση της Ευρώπης. Είναι ή περίοδος πού οί σχετικές συζητήσεις καί δημοσιεύ

σεις γίνονται κυρίως στή Γαλλία2 0. Ό Σκούφος τήν πρώτη φορά πού αναφέ

ρεται στην Πολιτική 'Αριθμητική τήν ορίζει ως ατούς υπολογισμούς... εις του 

πληθυσμού τας κατά καιρόν αυξομειώσεις προερχομένας πότε μεν έκ φυσι

κών πότε δε, έκ πολιτικών περιστάσεων»2 1. 

Το Υπόμνημα χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο Α' κεφάλαιο (σ. 1-3), 

πού αποτελεί τήν εισαγωγή του Υπομνήματος, ό συντάκτης προσπαθεί να δι

καιολογήσει το εγχείρημα του καί εξαίρει τήν άξια της Στατιστικής για τήν 

πρόοδο τών εθνών καί τήν ευδαιμονία τών κυβερνωμένων22. Ή πρόοδος καί ή 

ευδαιμονία αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τή νομοθεσία πού έχει ως αντικεί

μενο της το «ποιον» κάθε κοινωνίας καί τή στατιστική της οποίας το αντι

κείμενο είναι το «ποσόν» κάθε κοινωνίας. Το Β' κεφάλαιο (σ. 3-7) αναφέρεται 

στους φορείς πού θα διενεργούν τήν απογραφή καί τήν καταχώριση τών γεννή

σεων, τών γάμων καί τών θανάτων. 'Εξαιτίας της έλλειψης σχετικής υποδο

μής, ό Σκούφος θεωρεί οτι το «Τερατεΐον» είναι εκείνο πού διαθέτει τήν ορ

γάνωση για να επιτευχθούν οί παραπάνω στόχοι, γιατί «δεν υπάρχει καμμία 

φάσις, καμμία μεταβολή της ζωής του χριστιανού, εις τήν οποίαν να μή λαμ-

19. Natural and Political Observations upon the Bills of Mortality, Λονδίνο 1662. 
Συνεχιστές τους ήταν οί "Αγγλοι Matthew Hale (1609-1676), Gregory King (1648-1712), 
Charles Davenant (1656-1714) καί John Arbuthnot (1667-1735), ό Γάλλος Sebastien le 
Prestre, μαρκήσιος de Vauban (1633-1707),οί 'Ολλανδοί Willem Kersseboom (1691-1771) 
καί Nicolas Struyck (1687-1769) καί ό Γερμανός Johann Peter Sussmilch (1707-1767). 

20. Οί σημαντικότεροι εκπρόσωποι της περιόδου αυτής είναι ό φυσιοδίφης Georges-
Louis Leclerc, κόμης de Buffon (1707-1788), ό άββάς Jean-Joseph Expilly (1719-1793), 
ó Louis Messance (1733-1799), ό Jean-Baptiste Moheau (1745-1794) καί ó Pierre-
Simon de Laplace (1749-1827). Τήν ϊδια εποχή ασχολούνται με τήν Πολιτική 'Αριθμη
τική καί σέ άλλες ευρωπαϊκές χώρες: στην 'Αγγλία (William Maitland, William Whiston, 
William Brakenridge, Thomas Short, Richard Price, George Chalmers καί William 
Blake), τη Γερμανία (Jacob Friedrich de Bielfeld καί Cristian Jacob Baumann), τή 
Σουηδία (Pierre Elvius, Pierre Wargentin, E. F. Runenberg καί Henri Nicander), τήν 
Ουγγαρία (Etienne Hatvani), τήν 'Ιταλία (Marco Lastri καί Gianmaria Ortes) καί τήν 
'Ελβετία (Jean-Louis Muret). 

21. 'Τπόμνημα, σ. 12. 

22. «άνευ της Στατιστικής είναι αδύνατον να ύπαρξη καλή καί δικαία διοίκησις» (δ.π., 
σ. 1), «άνευ Στατιστικών γνώσεων, μήτε εσωτερική, μήτε εξωτερική ασφάλεια δύναται να 
ύπαρξη» (ο.π., σ. 2), «δια να φθάση έθνος οποιοδήποτε εις τήν ένδεχομένην εύδαιμονίαν του, 
είναι ανάγκη καί γνώσεων στατιστικών» (δ.π.,σ. 2). 
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βάνη άμεσον μέρος ή θρησκεία» και «δεν είναι καμμία κλάσις ανθρώπων, ήτις 

έχει πλέον άμεσον συμφέρον να γνωρίζη και τους χριστιανούς και τάς κα

τοικίας των, παρά το Ίερατεΐον»23. 'Επίσης «δεν είναι δυνατόν να ύποτεθή... 

κανέν μέρος της οικουμένης Ελληνικής Επικρατείας, οπού να μην ύπάρχη 

Ιερεύς, η το οποίον να μην υποκηται εις την ιερατικην επιρροην»**. 1 έλος, η 

παρουσία του ιερέα μπορεί να εξαλείψει τη «δεισιδαιμονία» των Ελλήνων α

πέναντι στην απογραφή και να αποτρέψει τήν απόκρυψη της αλήθειας25. 'Ε

ξάλλου, ή χρησιμοποίηση του κλήρου για τή συναγο^γή στατιστικών πληροφο

ριών δεν θα είναι πρωτοφανής, άφοΰ «και εις πολλά μέρη της Ευρώπης μετα

χειρίζονται αύτο το ίδιον» 2 6. Ή λύση αυτή προτείνεται ως προσωρινή· μπορεί 

μεν να διατηρηθεί για «πολλούς ακόμη χρόνους», εφόσον το έθνος είναι «άρ-

τιγέννητον και άμορφον», άλλα ό Σκούφος εύχεται «να φθάση το Έλληνικον 

"Εθνος εις κατάστασιν, ώστε τα θρησκευτικά χρέη του Ιερέως, να ήναι πάντη 

διακεκριμένα από παντός είδους πολιτικής εργασίας»27. 

Το Γ' κεφάλαιο (σ. 8-11) επιγράφεται «Σχέδιον» και περιγράφει τον τρό

πο διεξαγωγής καί τα ερωτήματα πού πρέπει να θέτει ή απογραφή. Ρυθμίζε

ται λεπτομερώς ή διαδικασία άπο το επίπεδο του χωρίου ή της ενορίας (προ

κειμένου για κωμόπολη ή πόλη) μέχρι εκείνο της επικράτειας. Ή απογραφή 

θα διεξάγεται κατά οικίες καί τα κύρια ερωτήματα πού θα πρέπει να περιέχει 

είναι: α) το μέγεθος κάθε οικογένειας, β) το φύλο, γ) ή ηλικία, δ) το επάγγελ

μα, ε) το έθνος, στ) ή θρησκεία, ζ) αν ό άπογραφόμενος είναι αυτόχθων ή έτε-

ρόχθων κι αν είναι κτηματίας. 'Επίσης θα πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες 

για τήν κατάσταση της υγείας, το μέγεθος τής καλλιεργημένης ή ακαλλιέργη

της γης καί τής εθνικής ή ιδιόκτητης, το εμπόριο, τή γεωργία κ.ά. 

Το Δ' κεφάλαιο (σ. 12-20) αναφέρεται στον τρόπο καταγραφής των γεν

νήσεων, των γάμων καί των θανάτων, καθώς καί των μεταναστεύσεων. Ή κα

ταγραφή αυτή θεο^ρεΐται αναγκαίο συμπλήρωμα μιας απογραφής, ώστε να γνω

ρίζουν οι κυβερνώντες διαρκώς τον πληθυσμό καί τις αυξομειώσεις του28. Περι-

23."0.π.,σ.4. 
24."0.π.,σ. 5. 
25. "Ο.π., σ. 5-6. Σε προσπάθειες καταγραφής της εθνικής καί ιδιόκτητης γης, κά

τοικοι των χωριών τής Πελοποννήσου καί τής Στέρεας Ελλάδας άπέκρυψαν το μεγαλύτερο 
μέρος. Βλ. Έ . Μπελια, «Στατιστικά τοϋ ελληνικού κράτους κατά το 1830», Μνημοσύνη 7 
(1978-79), σ. 306 καί 313. 

26. 'Υπόμνημα, σ. 5. Εννοεί προφανώς τα ενοριακά κατάστιχα πού διατηρούσε ή Κα
θολική Εκκλησία, καταγράφοντας τις γεννήσεις, τους γάμους καί τους θανάτους. Στη Γαλλία 
'ίσχυσε αύτο μέχρι το 1792, όποτε με το νόμο τής 20 Σεπτεμβρίου 1792 περιήλθε ή αρμο
διότητα αύτη στο κράτος. 

27."0.π.,σ. 7. 
28. Αύτο εξάλλου είναι καί το αντικείμενο τής Πολιτικής 'Αριθμητικής κατά τον Σκού

φο. Βλ. καί παραπάνω, σ. 185. 
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γράφει με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συντάσσονται ή 

«Πράξις Γεννεθλίων», ή «Πράξις Συνοικεσίου» και ή «Πράξις άποβιώσεως» 

απο τους ιερείς*^ και πως πρέπει να καταχωρούνται οι μετοικεσίες με τη συν

δρομή της αστυνομίας, των υγειονομείων, των λιμεναρχείων και φυσικά του 

κλήρου30. Τελειώνει το Υπόμνημα του υποστηρίζοντας δτι «ή Πολιτική Άριθ-

θμητική... οδηγεί τον άρχηγον εκάστου έθνους, ή τον ύπουργόν του, εις αλη

θείς αρχάς, α'ίτινες συντείνουσιν ως βάσις εις τα όποια λαμβάνει μέτρα περί 

παντός Διοικητών πραγμάτων»31. 

Παρά τις επιδράσεις πού έχει δεχθεί άπό τήν Ευρώπη, ό Σκούφος δεν 

αγνοεί τήν ελληνική πραγματικότητα. Γνωρίζει τις μεγάλες δυσκολίες πού υ

πάρχουν και γράφει: «'Ομολογώ πρώτος εγώ, Οτι ή εφαρμογή του σχεδίου τού

του είναι τόσον μάλλον έπίμοχθος, καθ' όσον είναι καινοφανής εις τήν Ελλάδα 

ή Τέχνη της Πολιτικής Αριθμητικής»32, θεωρεί δτι εφόσον δεν υπάρχει σχε

τική κρατική οργάνωση, θα πρέπει τόσο ή απογραφή δσο και οι συναφείς προς 

αυτήν μετρήσεις να διεξάγονται με τή βοήθεια της 'Εκκλησίας. Εκθειάζει τή 

συμβολή των στατιστικών γνώσεων στή στρατολογία και τή φορολογία, το

μείς πού απασχολούσαν έντονα τήν ελληνική κυβέρνηση33, και προσαρμόζει κά

ποια ερωτήματα της απογραφής στην ανάγκη πληροφοριών πού έχει το νεο

σύστατο κράτος3*. Δεν παραβλέπει ακόμη τό γεγονός «δτι ή 'Ελλάς, κατά τήν 

παροΰσαν των πραγμάτων άποκατάστασιν ...υπόκειται και εις άλλας (έκτος των 

φυσικών μεταβολών) πολύ σημαντικάς, έκ τών διαφόρων μετοικεσιών τών ήδη 

κατοίκων, και έκ της μελλούσης συρροής πολλών έτεροχθόνο^ν Ελλήνων, ή και 

ξένων»·10. 

Το Υπόμνημα αύτο δεν κατατίθεται σε άσχετη στιγμή. Υπήρχε έντονο το 

αίτημα για στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τον πληθυσμό, τή δυνατότητα 

στρατολογίας, τους πόρους άπό τή φορολογία, το μέγεθος τών καλλιεργημένων 

και ακαλλιέργητων εκτάσεων και της εθνικής γης της επικράτειας36. ΟΊ άντι-

29. 'Υπόμνημα, σ. 13-16. 

30. Ό . π . , σ . 16-18. 

3 1 / Ό . π . , σ . 2 0 . 

32."0.π.,σ. 18. 

33. «δια τών Στατιστικών γνώσεων κανονίζονται και ή Στρατολογία και ή φορολογία, 

ταϋτα τα δύο τα μόνα, δια να εϊπω ούτω, συστατικά της δυνάμεως παντός Ιθνους» (ο.π., 

σ. 1-2). 

34. Ή 'ίδια επιτροπή της απογραφής «εν ω περιφέρεται εις τήν άπαρίΟμησιν τών κα

τοίκων, να ζητή συγχρόνως πληροφορίας έπιτοπίως περί της ποσότητος και ποιότητος της 

καλλιεργημένης ή ακαλλιέργητου, εθνικής ή ιδιοκτήτου γής περιεχόμενης εντός ή εις τήν 

περιφέρειαν εκάστου τόπου» (δ.π.,σ. 11). 

35. Ό . π . , σ. 12-13. Πράγματι ττολλοι "Ελληνες τών μή απελευθερωμένοι περιοχών 

έλκονται άπό το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. 

36. Ή δ η ενα μήνα μετά τήν άφιξη τοΰ Ί . Καποδίστρια στην Ελλάδα είχε αρχίσει ή 
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πρόσωποι των Μεγάλων Δυνάμεων, εν όψει της συνδιάσκεψης για τα όρια του 

νέου κράτους, εκφράζουν κι αυτοί την επιθυμία για στατιστικές πληροφορίες37. 

Το καλοκαίρι του 1829 (λίγους μήνες πρίν άπο την υποβολή του 'Υπομνήμα

τος τοΰ Σκούφου), ή Δ' Εθνική Συνέλευση στο "Αργός με το Δ' ψήφισμα της 

(άρθρο 2) της 26 'Ιουλίου 1829 3 8 εξουσιοδοτεί τον Κυβερνήτη «να βάλη εις 

ένέργειαν τον περί απογραφής νόμον εκδοθέντα τήν 10 Σεπτεμβρίου 1825», δ 

όποιος αναφερόταν στή στρατολογία* επίσης στο Γ' ψήφισμα της (άρθρο 6, 

παρ. 1) με τήν Ι'δια ημερομηνία39 αναφέρεται δτι ή Κυβέρνηση πρέπει «να κα-

ταστήση ευθύς μετά το τέλος τοΰ τρέχοντος έτους τήν Οσον ενδέχεται δικαίαν 

και όμοιόμορφον διανομήν των φόρων». "Ηδη πρίν άπο τήν ημερομηνία υπο

βολής του 'Υπομνήματος πού εξετάζουμε είχε γίνει απογραφή σε περιοχές του 

συγκέντρωση τέτοιων πληροφοριών. Ή εγκύκλιος άρ. 5456 της 14 Αυγούστου 1828 ανα

φέρει Οτι «εξ αύτοΰ τοΰ Φεβρουαρίου μηνός... έζητήσαμεν εκθέσεις στατιστικάς περί της 

Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος, και τών νήσων» (Γ.Α.Κ., Συλ. Βλαχογιάννη, φάκ. 

124, εγγρ. 118). Μέ τήν εγκύκλιο άρ. 1550 της 10 'Απριλίου 1828 επανέρχεται σε ισχύ δ 

νόμος περί απογραφής της 10 Σεπτεμβρίου 1825 πού αφορούσε τη στρατολογία (Γενική 

ΈφημερΙς τής 'Ελλάδος [Γ.Ε.Ε.], άρ. 29, 25 'Απριλίου 1828, σ. 119-120). Στις 16 'Απρι

λίου μέ τήν εγκύκλιο άρ. 1749 καλούνται ο'ι Έκτακτοι Επίτροποι «να λάβωσιν αυτοπρο

σώπως γνώσιν της καταστάσεως τών κατοίκων τοΰ τμήματος, το όποιον τοις εμπιστεύεται" 

επομένως θέλουν ενεργήσει τήν καταμέτρησιν τών αυτών κατοίκων, διαιροΰντες αυτούς εις 

τάς εφεξής κλάσεις. 1. Τών Κτηματιών, 2. Τών Γεωργών, 3. Τών Ποιμένων, 4. Τών 'Ερ

γατών, 5. Τών Ναυτών, 6. Τών Έμπορων. Έκτος τούτου θέλουν καταγράψει τους πρό

σφυγας...» (άρθρο Α') και «"Οταν δυνηθώσι να ρίψωσι τήν προσοχήν των και είς το μέλ

λον, θέλουν ένασχοληθή είς το να γνωρίσωσιν, εάν εις τάς διαφόρους τοΰ Τμήματος ενορίας 

ύπάρχωσι βιβλία, Οπου νά σημειόνωνται ο'ι γεννώμενοι και ο'ι αποθνήσκοντες. Έάν τοιαΰτα 

δέν ύπάρχωσι, θέλουν ζητήσει τάς διαταγάς της Κυβερνήσεως, δια νά λάβωσι τάς περί τού

του τοΰ ουσιώδους αντικειμένου είδικάς οδηγίας» (άρθρο Β'). Γ.Ε.Ε., άρ. 29, 25 'Απριλίου 

1828, σ. 120-121. 

37. Ο'ι πληροφορίες πού ζητούν είναι σχετικές μέ τον πληθυσμό της ελληνικής επι

κράτειας (χριστιανικό και μουσουλμανικό) κατά τμήματα πρίν το 1821 και κατά τήν εποχή 

αυτή, τον αριθμό τών προσφύγων πού κατέφυγαν στην Πελοπόννησο μετά τήν Επανάσταση 

και τον τόπο προέλευσης τους, το επάγγελμα πού κυριαρχοΰσε σε κάθε γεωγραφικό τμήμα, 

τήν αναλογία χριστιανικών και μουσουλμανικών ιδιοκτησιών, καθώς και τα εισοδήματα άπο 

αυτές, τήν έκταση και αξία τών εδαφών πού κατείχαν ο'ι "Ελληνες και οι Τούρκοι, τους φό

ρους πού εισπράττονταν επί τουρκικής κυριαρχίας κ.ά. Βλ. εγκύκλιο άρ. 5456 τής 14 Αυ

γούστου 1828, Γ.Α.Κ., Συλ. Βλαχογιάννη, φάκ. 124, εγγρ. 118 και φάκ. 81, έγγρ. 173-174* 

πβ. Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις τής Ελλάδος 1821-

1971, τ. Α, μέρος πρώτον, 'Αθήνα 1973, σ. 28-32. 

38. Γ.Ε.Ε., άρ. 53, 23 'Ιουλίου 1829, σ. 216. Βλ. και σημ. 36. 

39. "Ο.π., σ. 215-216. Σε εφαρμογή τοΰ άρθρου αύτοΰ μέ τήν εγκύκλιο άρ. 441 τής 

29 Δεκεμβρίου 1829 ζητείται άπο τους Έκτακτους Επιτρόπους και Προσωρινούς Διοικη

τές νά διορίσουν επιτροπή για νά συντάξει σε κάθε επαρχία κατάλογο τών ιδιοκτητών ή 

καλλιεργητών εθνικής γής και τών εισοδημάτων τους. Γ.Α.Κ., Συλ. Βλαχογιάννη, φάκ. 127, 

έγγρ. 143. 
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ελληνικού κράτους4 0. Δεν γνωρίζουμε αν δ συντάκτης του είχε υπόψη του αυτές 

τις απογραφές, άλλα διαπιστώνουμε οτι κάποια άπο τα στοιχεία πού αυτές πε

ριέχουν, τα συναντούμε και στις προτάσεις του Υπομνήματος του 4 1 . 

Ο Σκούφος δέχεται ότι το Υπόμνημα του είναι «ατελές, ως μη περιέχον 

παρά γενικας ιδέας», προσθέτει δμως Οτι «αν γένη δεκτον το όλον ή τί μέ

ρος»42, ελπίζει δτι μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω το σχέδιο αυτό 4 3. Πιστεύουμε 

δτι δεν υποβάλλει το 'Υπόμνημα αύτο ανιδιοτελώς. Το χρησιμοποιεί για να του 

ανατεθεί κάποιο έργο σχετικό με τη στατιστική ή απλώς να καταλάβει μια 

θέση, το όποιο, όπως είδαμε παραπάνω, επιδιώκει άπο τήν άφιξη του στην 

Ελλάδα το 1824. Μολονότι οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για τή 

συλλογή καί επεξεργασία στατιστικών πληροφοριών συνεχίζονται στο διάστημα 

πού ακολουθεί τήν υποβολή του 'Υπομνήματος, καί μάλιστα με διάταγμα της 

24 Αυγούστου 1830 διορίζεται τριμελής Πολιτειογραφική επιτροπή με απο

στολή τή σύνταξη στατιστικών πινάκων για κάθε επαρχία ώστε ((να άπαρτί-

ση καί να έκδώση τήν Πολιτειογραφίαν του ελληνικού κράτους»4 4, δεν εμφα

νίζεται πουθενά το όνομα του Σκούφου4 5. 'Ίσως ο'ι σχέσεις τόσο του ίδιου, οσο 

καί του αδελφού του Νικολάου, με τον Κουντουριώτη, ή ή εμπλοκή τους σε 

αντιπολιτευτικές δραστηριότητες, να ώθησαν τον Καποδίστρια να αγνοήσει το 

'Υπόμνημα καί τήν επιθυμία του συντάκτη του για ανάληψη κάποιου αξιώμα

τος 4 6 . Κρατικές θέσεις θα καταλάβει ό Σκούφος αργότερα, με τήν έλευση του 

"Οθωνα. "Ετσι τον 'Ιούνιο του 1833 διορίζεται 'Υπουργικός Σύμβουλος4 7, κα

τόπιν νομάρχης 'Αττικής καί Βοιωτίας καί το Νοέμβριο του 1834 νομάρχης 

Κυκλάδων4 8. 'Αργότερα, το 1846, είναι νομάρχης 'Αργολίδος καί το 1854 άνα-

40. Σώζονται της "Υδρας καί του Πόρου ('Ιούνιος 1828) καί κάποιων νησιών τών Κυ

κλάδων (Μάρτιος-'Απρίλιος 1829). 

41. Τα στοιχεία αυτά είναι το μέγεθος της οικογένειας, ή ηλικία, το επάγγελμα καί 

το αν ό άπογραφόμενος είναι κάτοικος ή πάροικος. 

42. Επιστολή πού συνοδεύει το 'Υπόμνημα' πβ. σημ. 14. 

43. 'Υπόμνημα, σ. 18. 

44. Γ.Ε.Ε., άρ. 71, 3 Σεπτεμβρίου 1830, σ. 293. Τά πρώτα μέλη της Πολιτειογρα-

φικής 'Επιτροπής ήταν ο'ι Ά . Σοΰτζος, Ν. Σιλήβεργος καί Ν. Θεοχάρης. Για το έργο της 

επιτροπής αυτής βλ. Έ . Μπελια, δ.π., σ. 292-294. 

45. Τον συναντούμε μόνο τον Δεκέμβριο τοΰ 1829 να δωρίζει στο Εθνικό Μουσείο 

μια μαρμάρινη κεφαλή πού είχε βρεθεί στα Μέγαρα. Γ.Ε.Ε., άρ. 84-85, 15 Δεκεμβρίου 

1829, σ. 336. 

46. Βλ. καί Χρ. Λοϋκος, Ή αντιπολίτευση κατά τον Κυβερνήτη Ί. Καποδίστρια 1828-

1831, Αθήνα 1988, σ. 431, δπου ό Νικόλαος Σκούφος κατατάσσεται στους αντιπολιτευό

μενους τον Καποδίστρια. 

47. Β.Δ. της 4(16) 'Ιουνίου 1833, Έφημερις τΐ]ς Κυβερνήσεως, άρ. 23, 1 Αυγούστου 

1833, σ. 180. 

48. Β.Δ. της 29 'Οκτωβρίου (10 Νοεμβρίου) 1834, Έφημερις της Κυβερνήσεως άρ. 

42, 25 Δεκεμβρίου 1834, σ. 299. 
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φέρεται ώς Γεν. Γραμματεύς του Υπουργείου Οικονομικών49. Παράλληλα με 

τις δημοσιοϋπαλληλικές απασχολήσεις του, θα μεταφράσει, μετά άπο εντολή 

του "Οθωνα50, τήν 'Επίτομη της περιηγήσεως τον Νέον Άναχάοσιδος τον 

άββα Βαρθελεμή (1838). 

Δεν γνωρίζουμε αν, και σε ποιο βαθμό, το «Υπόμνημα περί Στατιστι

κής τής Ελλάδος» επηρέασε τις απογραφές του πληθυσμού της ελληνικής επι

κράτειας. Μπορούμε πάντως να διακρίνουμε κάποιες αναλογίες του Υπομνή

ματος μέ τίς Όδηγίες για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών πού έστειλε 

ό Καποδίστριας προς τους "Εκτακτους Επιτρόπους και Διοικητές τής Πελο

ποννήσου ενα χρόνο αργότερα, τόσο ο:>ς προς τα στοιχεία που πρέπει να περι

λαμβάνει ή καταγραφή των κατοίκων και των πάροικων οσο και ώς προς τη 

χρησιμοποίηση τών 'ιερέων στή διαδικασία τής απογραφής51. Μέ το Υπόμνη

μα του Σκούφου εισάγονται στον ελληνικό χώρο, έ'στω και μέ πολύ γενικό 

τρόπο, οι ευρωπαϊκές αναζητήσεις σχετικά μέ τίς στατιστικές μετρήσεις του 

πληθυσμού, καθώς και οι σχετικοί δροι. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν και 

αργότερα, άλλα θα χρειαστεί να περάσουν αρκετά χρόνια ακόμη εο̂ ς ότου το 

ελληνικό κράτος γνωρίσει κάποιες αξιόπιστες στατιστικές μετρήσεις52. 

49. Τρ. Σκλαβενίτης, Ή σχολική βιβλιοθήκη το 19ο αιώνα. Ή Βιβλιοθήκη τον Γυ

μνασίου και τον 'Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου (1833-1935), 'Αθήνα 1995, σ. 63, 65-66 

και 69. Ή οικονομική του κατάσταση δμως δέν ήταν πάντα καλή: τον 'Ιούνιο του 1849 

ζητάει δάνειο άπο τον αδελφό του Γεώργιο, Γενικό Διευθυντή τών Ταχυδρομείων —στον 

όποιο φαίνεται Οτι χρωστάει και άλλα χρήματα— γιατί ό σπιτονοικοκύρης του τον απει

λεί μέ κατάσχεση τών πραγμάτων του. Γ.Α.Κ., Συλλ. Βλαχογιάννη, φάκ. 188, 'Αρχείο 

Γεωργίου Σκούφου, εγγρ. 57, 4 Ιουνίου 1849. 

50. Τρ. Σκλαβενίτης, ό'.π., σ. 171. 

51. Εγκύκλιος άρ. 2718 τής 21 Νοεμβρίου 1830. Γ.Ε.Ε., άρ. 96, 6 Δεκεμβρίου 1830, 

σ.449-451. 

52. ,νΑν και άπο το 1836 γίνονταν συχνά απογραφές, μόλις το 1861 διεξάγεται ή πρώ

τη σε επιστημονικές βάσεις απογραφή του ελληνικού κράτους. Βλ. Ά . Μανσόλας, Πολιτειο-

γραφικαί πληροφορίαι περί 'Ελλάδος, 'Αθήνα 1867, σ. 1-9, Μ. Χουλιαράκης, Ai στατιστι

κοί μετρήσεις τον πληθυσμού τής 'Ελλάδος 1821-1900, 'Αθήνα 1975, σ. 4-29 και τα προ

λεγόμενα του Γ. Μπαφούνη στο Στατιστική τής 'Ελλάδος, Πληθυσμός του ετονς 1861, Α 

θήνα 1991, σ. 9-27. "Οσον άφορα τήν καταχώριση τών γεννήσεων, γάμων και θανάτων, μια 

πρώτη απόπειρα γίνεται στα 1836 (διάταγμα «Περί ληξιαρχικών βιβλίων», Έφημερις τής 

Κυβερνήσεως, άρ. 59, 28 Νοεμβρίου 1836) και αργότερα μέ τον α'Αστυκο Ελληνικό Νό

μο» {Έφημερίς τής Κυβερνήσεως, άρ. 75, 15 Νοεμβρίου 1856), μέ τον όποιο γίνεται μια 

προσπάθεια να επιβληθεί στην Ελλάδα ληξιαρχικό σύστημα κατά τά γαλλικά πρότυπα και 

ό όποιος θα συναντήσει πολλές δυσκολίες στην εφαρμογή του. Βλ. Γ. Μπαφούνης, ό'.π., σ. 15. 
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