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ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

(17ος - αρχές 19ου αιώνα) 

Με τη φράση: «Την σήμερον περιμαζομένη όλη η κοινότης Αντιπά
ρου διά την ψήφισιν των επιτρόπων» αρχίζει το πρακτικό εκλογής 
επιτρόπων που συνέταξαν στις 31 Μαρτίου 1706 οι κάτοικοι της 
Αντιπάρου, που την εποχή εκείνη δεν πρέπει να υπερέβαιναν τους 
τετρακόσιους. Ανάμεσα στα καθήκοντα που αναθέτουν στους επι
τρόπους τους είναι: «Να περί βλέπουν αν τύχει να πουλιέται εις τον 
τρόπον πράγμα φαουλαρικώς [= ελλιπές στο βάρος] να γίνονται οι 
χρειαζόμενες στίμες διά να βοηθούνται οι πτωχοί»'. 

Το χειμώνα του 1738 ένα γαλλικό πλοίο αναγκάζεται να προσορ
μιστεί στην Κίμωλο. Ένας από τους επιβάτες του περιγράφει την 
άφιξη του στο νησί με τα λόγια που ακολουθούν: 

Μόλις είχομεν αγκυροβολήσει, ότε δύο Έλληνες μας επλησίασαν με 
προσήνειαν. Μας είπον ότι ήρχοντο να μας καλωσορίσουν επί τη αφί-
ξειμας εκ μέρους του προξένου της Γαλλίας και να μας προσφέρουν 
αναψυκτικά. Εδέχθημεν την φιλοφροσύνην αυτήν με τας οφειλόμειας 
ευχαριστίας και εθεωρήσαμεν υποχρέωσίν μας να μεταβώμεν προσω
πικώς διά να ευχαριστήσομεν τον πρόξενον εις την οικίαν του. Παρε-
καλέσαμεν τους δύο Έλληνας να μας οδηγήσουν εκεί, όπερ και έπρα-

101 



ΛΗΜΗΤΡΗΣΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ξαν. Η κατοικία τον προξένου ευρίσκεται εις απόσταση τριών τετάρ
των της λεύγης από τον λιμένα. Τον εύρομεν εκεί μετά του προξένου 
των Άγγλων. Αμφότεροι είναι εντόπιοι και εκ των εξεχουσών οικογε
νειών της νήσου, μας υπεδέχΟησαν δε λίαν φιλοφρόνως. Μετά τας 
πρώτας φιλοφρονήσεις, ο πρόξενος της Γαλλίας μας προσέφερε πρό
γευμα και εν τη συνεχεία μας επρότεινε να μας δείξει την πάλιν. Δεν 
εχρειάσθημεν πολλήν όιραν, διά να την περιέλθομεν δεδομένου ότι δεν 
είναι τίποτε περισσότερον από ένα σύμπλεγμα 150 οικιών και οι κά
τοικοι της δεν υπερβαίνουν τα 800-900 άτομα. Οι ατραποί της είναι τό
σον στεναί, ώστε μετά δυσκολίας επιτρέπουν την διάβασιν δύο ανθρώ
πων κατά μέτωπον. Εις την πάλιν, η οποία είναι μάλλον κωμόπολις 
παρά πόλις, εύρομεν μερικάς γαλλικός οικογενείας, at οποίαι διεξά
γουν μικρόν εμπόρων προς εξασφάλισιν των προς το ζην2. 

Τον Αύγουστο του 1808, η κοινότητα της Φολεγάνδρου λαμβάνει 
απόφαση για τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώ
ματος προτίμησης στις μεταβιβάσεις ακινήτων3. Λίγα χρόνια αργό
τερα, στα 1816, ο δραγομάνος του στόλου Μιχαήλ Μάνος προτρέπει 
τις αρχές του νησιού -το οποίο κατά την εποχή αυτή είχε λιγότε
ρους από 1.000 κατοίκους- να διαθέσουν τα χρήματα που ήδη έχουν 
συγκεντρώσει ώστε να προχωρήσει το κτίσιμο σχολείου «σε τόπο 
ησυχαστικόν»4. 

Οι παραπάνω μαρτυρίες, ενδεικτικές ανάμεσα σε πλήθος άλλων 
παρόμοιων, αναδεικνύουν όψεις της συγκρότησης των νησιωτικών 
κοινωνιών στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας. Στα δεδομένα 
αυτά θα επανέλθουμε αναλυτικότερα και παρακάτω, εδώ όμως ας ση
μειωθεί ένα κοινό γνώρισμα, το οποίο είχε, νομίζω, εγχαράξει στα 
νησιά των Κυκλάδων η ίδια η νησιωτική τους φυσιογνωμία: σε κάθε 
νησί ο κεντρικός του οικισμός, η Χώρα, ήταν υποχρεωμένος να φι
λοξενεί λειτουργίες που προσομοίαζαν με αυτές μιας πόλης, ανε
ξάρτητα από το μέγεθος του- ακόμη δηλαδή και σε περιπτώσεις, 
όπως αυτές που μνημονεύτηκαν παραπάνω, όπου ο πληθυσμός του 
ήταν αντίστοιχος με εκείνον ενός χωριού του ηπειρωτικού χώρου. 
Σε μικρού και μεσαίου μεγέθους νησιά, όπως στη Μύκονο, στην Ίο, 
στην Κίμωλο, στη Σέριφο και αλλού, οι μαρτυρίες της εποχής συ-
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γκλίνουν ότι το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού ήταν συγκεντρωμένο 
στον ένα και μοναδικό οικισμό5. Οι κάτοικοι συχνά είχαν κτήματα 
σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους, με αποτέλεσμα 
να αναγκάζονται να διατηρούν κοντά σε αυτά και ένα δεύτερο πρό
χειρο σπίτι-κατάλυμα, για τους θερινούς κυρίως μήνες. Ο αριθμός 
των αγροικιών αυτών ήταν σημαντικός. Για παράδειγμα, σε φορολο
γικό κατάστιχο της Μυκόνου των αρχών του 18ου αιώνα καταγράφο
νται 636 οικογενειακές μερίδες, στις οποίες δηλώνονται 1.169 σπί
τια (ανώγια και κατώγια) και 686 «κατοικίες», όπως ονομάζονταν 
στη Μύκονο τα εξοχικά ενδιαιτήματα6. 

Στα νησιά αυτά, αλλά και στα μεγαλύτερα όπου υπήρχαν περισ
σότερες από μία οικιστικές συγκεντρώσεις, μόνον η Χώρα συγκέ
ντρωνε τα χαρακτηριστικά και είχε το ρόλο πόλης, καθώς ούτε ο 
πληθυσμός ούτε οι παραγωγικές δυνάμεις τους ήταν σε θέση να υπο
στηρίξουν και σε ένα δεύτερο σημείο του ίδιου νησιού τις απαιτού
μενες διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες7. Εντοπίζονται μάλι
στα περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάδυση ενός δεύτερου ισχυρού 
αστικού πυρήνα οδήγησε σε μαρασμό τον προγενέστερο ή περιπτώ
σεις που η εγκατάλειψη ενός παλαιότερου οικισμού τροφοδότησε 
τη συγκρότηση ενός νέου. Θυμίζουμε τα παραδείγματα της Μήλου 
με τους οικισμούς του Κάστρου και της Παλαιάς Χώρας, ή της Τή
νου με τους οικισμούς του Μπούργου κατά τη βενετική περίοδο και 
της νεότερης πόλης της Τήνου από το 18ο αιώνα και μετά. 

Παράλληλα με τα χαρακτηριστικά εκείνα που οφείλονταν στη 
γεωγραφική θέση και στη γεωφυσική διαμόρφωση, η ανάπτυξη 
αστικών λειτουργιών στους οικισμούς των Κυκλάδων κατά την πε
ρίοδο της Τουρκοκρατίας ευνοήθηκε, νομίζω, και από παράγοντες 
που σχετίζονται με το λατινικό παρελθόν των νησιών, ένα παρελθόν 
που άφησε ανιχνεύσιμα ίχνη και στην οθωμανική τους περίοδο. 
Ένας από αυτούς τους παράγοντες ήταν η ύπαρξη σε επίκαιρες θέ
σεις οχυρών πυκνά δομημένων οικισμών, που προϋπέθεταν τη συ
γκέντρωση εντός περιορισμένου και σαφώς οριοθετημένου χώρου 
όλων των αναγκαίων για τη ζωή των κατοίκων λειτουργιών8. Οι οχυ
ροί αυτοί οικισμοί στην εποχή της λατινικής κυριαρχίας συγκρο
τούσαν ένα λειτουργικό δίκτυο επικοινωνίας με κοινό προσανατολι-
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σμό9, δεν είχαν όμως πάντοτε ίδια εξέλιξη. Άλλοτε ο οχυρός οικι
σμός αποτέλεσε το κέλυφος εντός του οποίου εκκολάφτηκε ο νεότε
ρος οικισμός, άλλοτε απορροφήθηκε από τις μεταγενέστερες κατα
σκευές, άλλοτε εγκαταλείφθηκε και το κέντρο κατοίκησης μετα
φέρθηκε έξω από τα αρχικά όρια του. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 
αποτέλεσε τον πυρήνα μιας οργανωμένης, συναρθρωμένης οικιστι
κής συγκέντρωσης, η οποία διέθετε μηχανισμούς υποστήριξης της 
κοινής ζωής όσων κατοικούσαν σε αυτήν. Η συσχέτιση αυτή της πυ
κνής δόμησης με την ασφάλεια και την αλληλοπροστασία των κα
τοίκων ατόνησε κάπως με την επικράτηση των Οθωμανών στο Αι
γαίο, επανερχόταν όμως συγκυριακά, όταν το απαιτούσαν οι συνθή
κες. Ένα παράδειγμα: το 1772, το κοινοτικό δικαστήριο της Σύρου 
δίνει την άδεια σε τρεις κατοίκους να ανοίξουν «μια μικρή πόρτα διά 
να εμπένου και να αυλίζονται στα πράγματάτωνε, επειδή και με ορ-
δίνια κοινή είχε γίνει η απόφασι και εγίνηκε το μουράγιο ολοτρόγυ-
ρα της Χώρας διά τους κακούς ανθρώπους». Ορίζεται όμως παράλλη
λα ότι η ρύθμιση αυτή θα διατηρηθεί σε ισχύ όσο διαρκεί ο κίνδυ
νος: «Εις κάθε καιρό οπού θέλου περάσει τούτα τα φόβια, αυτή η 
πόρτα να μην απομένη» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται10. 

Ένας δεύτερος παράγοντας, που σχετιζόταν επίσης άμεσα με την 
εποχή της λατινικής κυριαρχίας στις Κυκλάδες, ήταν η κοινωνική 
διάρθρωση των νησιών και η ύπαρξη μίας ομάδας κτηματιών, κατό
χων γης, περιορισμένης για τα δυτικοευρωπαϊκά δεδομένα έκτασης 
αλλά σημαντικής για τα μεγέθη των ελληνικών νησιών. Τα πρόσω
πα αυτά, απότοκα της εγκαθίδρυσης σχέσεων φεουδαλικού χαρα
κτήρα, συγκροτούσαν μια ισχυρή κοινωνική ομάδα που διαδραμάτι
ζε κεντρικό ρόλο στα τοπικά πράγματα. Κατοικούσαν στην πρωτεύ
ουσα κάθε νησιού και συχνά οι οικονομικές τους δραστηριότητες, 
εκτός από τη γεωργία και την κτηνοτροφία, εκτείνονταν και σε άλ
λους τομείς, κυρίως στο εμπόριο, στον έντοκο δανεισμό και στη δια
χείριση των κοινοτικών πραγμάτων. Ήταν φορείς μιας, ξεφτισμένης 
ίσως με το πέρασμα του χρόνου, βαθιά εντούτοις χαραγμένης κουλ
τούρας, δυτικοευρωπαϊκής προέλευσης, η οποία αποτυπωνόταν σε 
ποικίλες πλευρές της καθημερινότητας. Τα οικογενειακά και βαπτι-
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ί 0νόματα, τα οικόσημα, τα αρχοντικά όπου κατοικούσαν, το 
Λ ήσκευμά τους, η εκπαίδευση των παιδιών, ο τρόπος ζωής, οι προ-

ωνήσεις π ο υ απαντούν στα τεκμήρια της εποχής, είναι κάποιες 
'ωεΐ' των μηχανισμών διαφοροποίησης, προβολής και στερέωσης 
του κύρους τους στο πλαίσιο των τοπικών κοινωνιών". 

Στοιχεία των διαφοροποιήσεων αυτών εντοπίζονται στα δικαιο-
ακτικά εγγραφα -κυρίως στα προικοσύμφωνα και στις διαθήκες-, 

όπου εκτός από τη σημαντική ακίνητη περιουσία καταγράφονται 
και άλλα αγαθά. Οικιακός εξοπλισμός, έπιπλα, σκεύη, μικροαντι
κείμενα, κοσμήματα, υφάσματα και ρουχισμός, προερχόμενα συχνά 

α πό τα μεγάλα κέντρα της Δύσης, ανέδυαν μια εικόνα πολυτέλειας 
και διαμόρφωναν πρότυπα και συμπεριφορές που είχαν διαχυθεί και 
έξω από το στενό κύκλο αυτών των «αρχοντικών» οικογενειών, με 
αποτέλεσμα ψήγματα τους να εντοπίζονται και σε τεκμήρια προερ
χόμενα από άλλους -όχι κατ' ανάγκην εύπορους- κατοίκους των νη
σιωτικών οικισμών12. Ένα γνώρισμα άλλωστε των νησιωτικών κοι
νωνιών στην περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας είναι η συνύπαρξη 
στον ίδιο τόπο, από τη μία πλευρά, μεγάλης πενίας και από την άλ
λη, μιας κάποιου τύπου πολυτέλειας, που συνδέεται με την υιοθέτη
ση «αστικών» συμπεριφορών. Καλό παράδειγμα συνιστούν τα έπι
πλα: παρ' ότι η ανυπαρξία επίπλων αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό 
της πλειονότητας των νησιωτικών σπιτιών, ενίοτε απαντούν σε νο-
ταριακά έγγραφα εξειδικευμένα, εισαγόμενα, περίτεχνα έπιπλα11. 

Οι όψεις αυτές της διαβίωσης των κατοίκων συνδέονται άμεσα 
με τη φυσιογνωμία της οικονομίας των νησιών των Κυκλάδων, που 
δεν ακολούθησε κάποια πορεία συνεχούς γραμμικής ανάπτυξης. 
Παρ' ότι λοιπόν στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας η πλειονό
τητα των Κυκλαδιτών ήταν προσκολλημένη σε γεωργικές και κτη
νοτροφικές εργασίες, σε ορισμένα νησιά, όπως στη Μύκονο, την 
Ιο, την Τήνο, τη Μήλο, την Πάρο, φαίνεται ότι κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες του Που αιώνα εκδηλώνεται ένας έντονος δυναμισμός, 
οφειλόμενος στη βενετική παρουσία, στην εμπλοκή των νησιωτών 
αε την πειρατεία και το συναφές με αυτήν εμπόριο λειών, και στη 
ίΐόνιμη ή πρόσκαιρη εγκατάσταση στις Κυκλάδες προσώπων που 
εμπλέκονταν με σχετικές δραστηριότητες. Η επίδραση των νέων 
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αυτών κατοίκων στα τοπικά πράγματα υπήρξε αντιστρόφως ανάλογη 
του περιορισμένου αριθμού τους, διότι ήταν κάτοχοι σημαντικού, 
για τα δεδομένα των νησιών, χρηματικού πλούτου αλλά και φορείς 
αντιλήψεων και πρακτικών ξένων προς τις αγροτικές σταθερές των 
νησιωτών. Ενισχυτικά στην κατεύθυνση αυτή λειτούργησε η ύπαρ
ξη λιμανιών, όχι τόσο ως οργανωμένων χώρων ελλιμενισμού των 
πλοίων με εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης, όσο ως ανοιγμάτων με 
τον έξω κόσμο, εφόσον άλλωστε η θάλασσα αποτελούσε τη μόνη 
οδό επικοινωνίας14. Ανάλογη επίδραση άσκησε και η ύπαρξη προ
ξενείων και υποπροξενείων των ευρωπαϊκών χωρών, όχι μόνο στα 
μεγαλύτερα νησιά των Κυκλάδων αλλά και σε κάποια πολύ μικρά, 
όπως για παράδειγμα στην Κίμωλο που είδαμε παραπάνω15. Αξιόλο
γο ρόλο επίσης στον εκχρηματισμό των οικονομιών κάποιων νη
σιών φαίνεται ότι έπαιξε και η σημαντική παραγωγή και διακίνηση 
προϊόντων, όπως του μεταξιού στην Ανδρο και την Τήνο ή του βελα-
νιδιούστην Κέα16. 

Οι μεταβολές στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εκδη
λώνονται και με την παρουσία «νεωτεριστικών» ηθών, που προκα
λούν αντιδράσεις από την εκκλησία. Χαρακτηριστικός είναι ο τρό
πος με τον οποίο, στα 1694, ο βικάριος Σύρου στηλιτεύει τη στάση 
γονιών και παιδιών: 

Πολλές αταξίες, απρέπιες και κρίματα γίνονται καθημερούσιο στο νη
σί ετούτο ανάμεσα εις τα παιδιά σας απέ αφορμή των γονέων. Διότι 
εσείς ξαπολάτε πανταπάσης τα παιδιά σας τα θηλυκά και αρσενικά να 
αμουριζολογούνται [να ερωτοτροπούν] και να 'νεκατόνοονται με τα 
παληκάρια, να κάθονται όλη τη νύκτα 'ντάμα και να πηγαίνουσι εδώ 
και εκεί μαζί να ξηγούνται11. 

Δημιουργήθηκε συνεπώς μία κινητικότητα που τόνωσε τις οικονο
μίες αρκετών νησιών κατευθύνοντας τες σε εξω-αγροτικές δραστη
ριότητες. Η πορεία αυτή όμως ανακόπηκε με την κατίσχυση των 
οθωμανικών δυνάμεων στην περιοχή, επιστέγασμα της οποίας είναι 
η συνθήκη του Κάρλοβιτς, το 1699. Στα τέλη του 18ου αιώνα, οι με
ταβολές στο πολιτικό σκηνικό της περιοχής που σηματοδότησε η 
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συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, η τόνοχτη του δημογραφικού 
δυναμικού των νησιών που παρατηρείται την ίδια εποχή, η ανάπτυ
ξη της ναυτιλίας των μεταφορών σε ορισμένα νησιά των Κυκλάδων, 
όπως στη Μύκονο, τη Θήρα και την Ανδρο, υπήρξαν στοιχεία που 
συντέλεσαν σε μία εκ νέου ανάπτυξη των κυκλαδίτικων οικισμών, η 
οποία τερματίζεται με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, που επέ
φερε μια γενικότερη αλλαγή στο γεωπολιτικό περιβάλλον της πε
ριοχής του Αιγαίου. 

Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στο σχηματισμό και στη 
συντήρηση αστικών μορφωμάτων στις Κυκλάδες στα χρόνια της 
οθωμανικής κυριαρχίας ήταν η ύπαρξη ισχυρών χριστιανικών κοι
νοτήτων. Οι νησιωτικές κοινότητες, εκτός από τις αρμοδιότητες που 
αφορούσαν την είσπραξη και την ανακατανομή όσων φόρων επέ
βαλλε η οθωμανική διοίκηση, αποτέλεσαν ένα συνολικότερο μηχα
νισμό ρύθμισης και ελέγχου, γύρω από τον οποίο υφάνθηκε, για πε
ρισσότερους από δύο αιώνες, το συνολικό πλέγμα σχέσεων και λει
τουργιών των τοπικών κοινωνιών. Έτσι, στα νησιά των Κυκλάδων 
είχε δημιουργηθεί ένα ευρύ θεσμικό πλαίσιο, που περιελάμβανε 
γραπτούς και εθιμικούς κανόνες, οι οποίοι ρύθμιζαν σειρά από θέμα
τα, όπως τις αρμοδιότητες και τα όργανα διοίκησης των κοινοτήτων, 
τους όρους άσκησης της γεωργίας, της αλιείας και της κτηνοτρο
φίας, τις μεταβιβάσεις ακινήτων και τις κληρονομιές, την απονομή 
της δικαιοσύνης, την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας, τη χρή
ση και διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων, τους όρους δόμησης 
εντός και εκτός των οικισμών, τις σχέσεις γειτονίας, τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των συνορευόντων. Τεκμήρια των ρυθμίσεων 
αυτών απαντούν τόσο σε κοινοτικές αποφάσεις, όπως αυτές της κοι
νότητας Σύρου ή της Μυκόνου από το 17ο αιώνα, στις μεταγενέστε
ρες κωδικοποιήσεις εθίμων της Θήρας του 1797 ή της Νάξου του 
1810, όσο κυρίως στην καθημερινή πρακτική που προκύπτει από τις 
αποφάσεις των «τοπικών κριτηρίων», με τις οποίες επι>ύονταν οι 
ποικίλου χαρακτήρα διαφορές που ανέκυπταν μεταξύ των κατοίκων. 

Το πλέγμα εθιμικών διατάξεων και ad hoc ρυθμίσεων από τα κοι-
;οτικά δικαστήρια των νησιών των Κυκλάδων, στα χρόνια της οθω-
ιανικής κυριαρχίας, καταδεικνύει τη σημασία που είχαν αποκτήσει 
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οι έννοιες του δημόσιου και του ιδιωτικού αστικού χώρου στις συ
νειδήσεις των κατοίκων. Ένα δείγμα της οριοθέτησης ανάμεσα στις 
δύο έννοιες αποδίδει μία δικαστική απόφαση του έτους 1820 από τη 
Νάξο, με την οποία ακυρώνεται πράξη πώλησης ως εικονική διότι: 
«Η τοιαύτη πώλησις δεν έπρεπε να γένη μυστικώ τω τρόπω εις το 
σπήτι του [ενός από τους συναλλασσόμενους] αλλά εις δημόσιον τό
πον και καγγελαρία»18. 

Προσανατολισμένα στην κατεύθυνση αυτή είναι επίσης τα μέ
τρα που λαμβάνονται από τις κοινοτικές αρχές για να μην «στεναχω
ρούνται οι κοινοί δρόμοι», να μην κτίζονται και να μην παρεμβάλλο
νται εμπόδια στην ελεύθερη διέλευση σε όλο το πλάτος τους, το 
οποίο προσδιορίζεται μάλιστα με ακρίβεια. Ανάλογο είναι το ενδια
φέρον των κοινοτήτων για την παροχέτευση και τη διαχείριση των 
ακάθαρτων και βρόχινων υδάτων, που στους πυκνοδομημένους νη
σιωτικούς οικισμούς αποτελούσε οξύ πρόβλημα, το οποίο επιτεινό
ταν από την έλλειψη αξιόλογων αποχετευτικών δικτύων19. Η κοινο
τική παρέμβαση εκδηλωνόταν ακόμη σε ζητήματα που είχαν σχέση 
με το ηλιακό φως και τη θέα των κατοικιών, μέσω της απαγόρευσης 
οικοδόμησης κτισμάτων που θα παρενέβαλλαν τυχόν εμπόδια στην 
ελεύθερη πρόσβαση σε προϋπάρχοντα σπίτια, ενώ ανάλογη μέριμνα 
υπήρχε και για την απρόσκοπτη λειτουργία των ανεμόμυλων, με τη 
θέσπιση απαγορεύσεων στην ανέγερση όσων νέων οικοδομών θα 
παρεμπόδιζαν τη φορά του ανέμου. Πρόνοια λαμβανόταν ακόμη για 
την αποφυγή οχλήσεων που τυχόν προκαλούσε σε γειτονικές οικίες 
η λειτουργία εργαστηρίων ή φούρνων20. 

Παράλληλα, στις νησιωτικές κοινωνίες, οι κοινοτικές αρχές 
-κάποτε σε συνεργασία και με την εκκλησία, με φορείς της οθωμα
νικής διοίκησης ή και με ισχυρές οικογένειες του κάθε τόπου- εί
χαν συγκροτήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο υπηρεσιών, που αφορού
σαν λόγου χάριν την αποτίμηση της αξίας των αγροτικών και αστι
κών ακινήτων, τη σύνταξη κτηματολογίων με αναλυτικές καταγρα
φές της ακίνητης περιουσίας κάθε οικογένειας, τον έλεγχο των τι
μών και τη διακίνηση των αγαθών, τη διαφύλαξη της δημόσιας υγεί
ας -ιδιαίτερα σε περιόδους εκδήλωσης επιδημιών-, την ίδρυση και 
συντήρηση σχολείων, την πρόσληψη ιατρών και δασκάλων κ.λπ. 
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Ou/εις τ ω ν λειτουργιών αυτών απαντούν σε τεκμήρια από τα νησιά 
y χρονολογούνται στο 17ο αιώνα, η πληρέστερη ανάπτυξη τους 

όιιως φαίνεται ο τ ι εκδηλώνεται προς τα τέλη του 18ου αιώνα. 
Συστατικό της οργάνωσης των νησιωτικών πόλεων ήταν η διάρ

θρωση τ ο υ ζ σ ε συνοικίες κ α ι ενορίες. Οι τελευταίες δεν είχαν μόνο 
θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούσαν βασική μονάδα κατά-
τιιησης τ ο υ ΧωΡου κ α ι επιμερισμού των κατοίκων στις Χώρες των 
Κυκλάδων, όπως φαίνεται από κοινοτικά κατάστιχα και άλλα τεκμή
ρια της εποχής21. Η ένταξη μάλιστα των κατοίκων σε ενορίες σε ορι
σμένα νησιά, όπως στη Σίφνο, είχε αποκτήσει αυστηρό χαρακτήρα 
και τόσο καθορισμένα όρια, ώστε να αποτελεί αντικείμενο δικαστι
κής διαμάχης η ένταξη ή η αποχώρηση του ενορίτη από την ενορία 

του22. 
Παράλληλα, στους νησιωτικούς οικισμούς είχαν επίσης διαμορ

φωθεί και λειτουργούσαν οργανωμένες τοπικές αγορές, οι οποίες 
δεν είχαν βέβαια την ποικιλία και το βαθμό εξειδίκευσης που παρα
τηρούνταν στις αγορές των μεγάλων πόλεων της Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας. Καρδιά τους αποτελούσαν οι «πιάτσες», που μνημονεύο
νται σε δικαιοπρακτικά και κοινοτικά έγγραφα της εποχής. Στην 
«πιάτσα» συγκεντρώνονταν οι εμπορικές και άλλες επαγγελματικές 
δραστηριότητες των κατοίκων. Ουσιαστικά αυτή συνίστατο σε τμή
μα της κεντρικής οδού που διέσχιζε τη Χώρα, η οποία απέληγε σε 
κάποιο μικρό πλάτωμα, όπου συνήθως ήταν κτισμένη και η σημαντι
κότερη εκκλησία του οικισμού2-5. «Μαγαζιά», δηλαδή αποθήκες που 
αποτελούσαν ταυτόχρονα και σημεία πώλησης εμπορευμάτων, 
υπήρχαν επίσης και εκτός των κεντρικών οικισμών, στις «σκάλες» 
των νησιών24. 

Την εποπτεία των αγορών ασκούσαν οι κοινότητες, με σαφείς 
και καθορισμένους κανόνες, αγορανομικές διατάξεις, έλεγχο των 
τιμών, των μέτρων και των σταθμών, των όρων διενέργειας του εμπο
ρίου και άσκησης των επαγγελμάτων. Ο έλεγχος αυτός αφορούσε 
τόσο την εμπορία εισαγόμενων και ντόπιων προϊόντων όσο και τις 
τιμές παροχής υπηρεσιών των εργαστηρίων. Στην ταρίφα της Μυκό
νου του 1647, για παράδειγμα, προβλέπονται ποινές για όσους εξα
πατούν τους αγοραστές κατά τη ζύγιση των προϊόντων: 
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ότις πουλήσει γι λάδι γι κρασί γι κρέας γι τνρί γι λινάρι γι μπαμπάκι γι 
ψάρι γι παστό γι ελιές γι ό,τι φαγητό φέρουσιν από ξένα παίρνει θέλη
μα κι τα κάρτα σωστά κι τα ζίγια σωστά να τα κάνει η κρίσιμε το χέ-
ριν της και οι γερόντοι. [Και παρακάτω:] Όποιος έχει σκάρσο στατέρι 
κι πιάσει το η κρίση να είναι κοντενάδος ότι θέλει φανεί της κρίσης. 
[Ή ακόμη:] Το ρακί τρία ποτήρια το άσπρο15. 

Ανάλογες είναι οι ρυθμίσεις της τοπικής αγοράς στις οποίες προ
βαίνει η συνέλευση του κοινού της Σύρου στα 1729: 

Και ακόμα όλες οι δούλεψες όπου χρειάζονται εις το νησί μας να πορ-
πατούνε κατά το παλαιό και πήχες των ανκαντούδο [= των πωλούμε
νων με ικάντο, πλειστηριασμό] και που/αστικές να είναι κατά του 
μαρμάρου [= δηλαδή του κανόνα μέτρησης που ήταν από μάρμα
ρο]. Και τα πινάκια και τα ζϋα να είναι όποιος θέλει να πουλή να πιαίνη 
να το βουλώνη [= σφραγίζει] η κρίσι, ειδέ και πούληση με αβούλωτο 
μέτρος να είναι παιδεμένος. Και ακόμα να μην ημπορή κανείς να σκά-
ψη εις δρόμο αφεντικό διά κοπριά όπου γίνεται δάνος [= ζημιά] και αν 
το κάμη κανείς να πλερώνη της χώρας 10 ρεάλια. Και όλες οι τέχνες 
να πορπατάνε κατά το παληό σαν αντρικές σαν και γνναίκιες26. 

Κάποια, αποσπασματικά, τεκμήρια αποδεικνύουν ότι στις νησιωτι
κές πόλεις ίσχυαν σαφείς κανόνες στην άσκηση των επαγγελμάτων, 
στις τιμές των προϊόντων και στη διάθεση τους στην αγορά. Ο ρόλος 
των κοινοτήτων και εδώ ήταν καίριος. Για παράδειγμα, στα 1732 η 
κοινότητα της Μυκόνου παρεμβαίνει στις αμοιβές των τσαγκάρη-
δων, διότι παρατήρησε: 

την ζημία όπου καθημερνό κάνουν οι σαγγάριδες οπού δουλέβουν εδώ, 
ανεβάζοντας διπλά την τιμή των παπουτζίων των ανδρών ωσάν και τω 
γυναικών, τα παπούτζια και κουντούρες. Διά τούτο όλοι κοινώς εσυ-
νάκτημεν διά να κάμωμεν την αυτήν κυβέρνησιν, διά να μην ζημιώνε
ται ο κόσμος, και να έχουν και διάφορον οι αυτοί μαστό poi. 

Οι οδηγίες που ακολουθούν και οι τιμές είναι αναλυτικότατες ανά 
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είδος παπουτσιού και ποιότητας δέρματος. Στην ίδια απόφαση ορί
ζονται οι αμοιβές των «γυναικών που κάνουν τα κολόβια». Ορίζεται 
μάλιστα χρηματική ποινή: 

και ανίσως και οι αυτές μαστόρισες δεν ήθελεν δουλεύουν να πληρώνουν 

της κοινότης /?[εάλια] 10 και ανίσως και δουλεύοντας ήθελεν πάρουν 

παραπάνω, να έχουν άδεια οι επίτροποι της κοινότης να τους εβάνουν 

καθεμία τάσα /?[εάλια] 10 και να πηαίνουν στο πουγγί της κοινότης27. 

Εκτός όμως από την κοινοτική παρέμβαση και οι ίδιες οι επαγγελ
ματικές ομάδες είχαν εφαρμόσει κανόνες εσωτερικής ρύθμισης των 
όρων άσκησης των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Σε συμ
φωνητικό, για παράδειγμα, που συντάσσουν στις 27 Νοεμβρίου 1771 
δεκαεννέα πραματευτές της Άνδρου καθορίζουν τις συνθήκες υπό 
τις οποίες θα προμηθεύονται εμπορεύματα για τα εργαστήρια τους: 

ό,τι πράγμα ήθελεν έλθει εις το Κάστρο με καΐκι, να μην ημπορεί κανέ
νας από τους πραγματευτάς να αγοράζη πράγμα διά το εργαστήριόν 
του ευθύς, αλλά τρεις ημέρας, αφ' ου κοπή το παζάρι του, να ψωνίζουν 
ο κόσμος με κάθε λογής ελευθερία και μετά τας τρεις ημέρας, όσο 
πράγμα ήθελε μείνει, υποσχέθησαν να πέρνη κάθε εργαστήρι όσον του 
εγγίζει, χωρίς να ημπορή κανένα εργαστήρι να πέρνη παραπάνω από 
το άλλο' εψήφισαν δε με γνώμην κοινήν όλοι οι πραγματευταί και επι
στάτες, ήγουν παζάρ πασίδες, διά να παζαρεύουν το πράγμα οπού ήθε
λαν αγοράσει διά τα εργαστήρια όλα, και να το μοιράζουν ίσια προς ίσα 
εις αυτά τον τιμιώτατον σιορ Τωμάζον Καΐρην, και τον τιμιώτατον 
σιορ Ανδρέαν Ντελλαγραμμάτικαν και τον τιμιώτατον σιορ Λευθέρην 
Καρυστινόν διά ένα ολόκληρον χρόνον. [Οποιος από τους επιστάτες 
ή παζάρ πασίδες κάνει καμία δολιότητα επαπειλείται:] ως άδικος, 
είη αφωρισμένος και ασυγχώρητος, και μετά θάνατον άλυτος1*'. 

Πρόκειται επομένως για μία αγορά που λειτουργεί με κανόνες που 

απέβλεπαν στον έλεγχο των τιμών και του ανταγωνισμού. Καταρχήν 

τα εμπορεύματα που έφταναν στο νησί προσφέρονταν επί τρεις μέ

ρες σε ανοιχτό παζάρι29, από το οποίο όμως αποκλείονταν οι τοπικοί 
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έμποροι. Ό,τι απέμενε διετίΟετο στους εμπόρους του νησιού, όχι 
όμως με ελεύθερη διαπραγμάτευση των τιμών βάσει της προσφοράς 
και της ζήτησης. Αντίθετα, εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των τοπικών 
εργαστηρίων διαπραγματεύονταν συνολικά την αγορά του εμπορεύ
ματος που είχε απομείνει και κατόπιν το κατένεμαν σε ίσες μερίδες 
στους ιδιοκτήτες των εργαστηρίων. Με τον τρόπο αυτό επιβαλλό
ταν κοινή βάση εκκίνησης για όλα τα εργαστήρια, εφόσον όλα αγό
ραζαν στην ίδια τιμή ίδια ποσότητα εμπορεύματος. 

Μία πλευρά των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς των μεγαλύ
τερων τουλάχιστον νησιών των Κυκλάδων αντικατοπτρίζουν και οι 
«συντροφιές»: πρόκειται για εταιρικές συμβάσεις συνεργασίας που 
συνήπταν με νοταριακή πράξη δύο ή περισσότερα πρόσωπα, με σκο
πό την εμπορία και διάθεση προϊόντων. Ας δούμε μία τέτοια συμφω
νία που συντάχθηκε το 1680 στη Νάξο, καθώς δείχνει, νομίζω, ανά
γλυφα το επίπεδο ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Στη συμφωνία 
μετέχουν τρία πρόσωπα: οι δύο είναι ιδιοκτήτες εργαστηρίων και ο 
τρίτος αναλαμβάνει να ταξιδεύει και να τροφοδοτεί με εμπορεύματα 
τα εργαστήρια των δύο άλλων, που αναλαμβάνουν υποχρεωτικά τη 
διάθεση τους. Τα πιθανά κέρδη θα μοιράζονται διά τρία. Τα δύο πρό
σωπα που θα μένουν στο νησί συνεισφέρουν στη συμφωνία το εργα
στήριο τους και από «ένα χαρανί της ρακής» χωρίς ενοίκιο, σε αντι
στάθμισμα του γεγονότος ότι ο τρίτος βάζει «το κορμί του εισέ περί-
κουλο της θάλασσας». Για τη σύσταση της «συντροφιάς» προβλέπε
ται κάθε εταίρος να καταβάλει 50 ρεάλια, τα οποία όμως στην πράξη 
καταβάλλει μόνο ο ένας από τους τρεις, καθώς οι άλλοι δύο «δεν 
έχου να βάλου την μπάρτην τος διά της ώρας». Τέλος οι δύο ιδιοκτή
τες εργαστηρίων διατηρούν το δικαίωμα «να δουλεύουσι [...] εις την 
γην και αργαστήριάν τος», στοιχείο που δείχνει ότι οι μικροί έμπο
ροι στις νησιωτικές αυτές οικονομίες ασκούσαν τις εμπορικές τους 
δραστηριότητες συμπληρωματικά με τις αγροτικές30. 

Η ύπαρξη επαγγελματικών εξειδικεύσεων αποτελεί, νομίζω, μία 
από τις εκφάνσεις της αστικής συγκρότησης των νησιωτικών οικι
σμών. II ποικιλία τους αποτυπώνει το εύρος επαγγελμάτων παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και το επίπεδο ζωής και αναγκών των κατοίκων. 
Αποτελεί, θα λέγαμε, έναν ιδιότυπο δείκτη αστικοποίησης. Η σχέ-
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μάλιστα αυτή μερίδας των Κυκλαδιτών με τη θάλασσα, η οποία 

απαιτούσε μακρόχρονη απουσία τμήματος του ανδρικού πληθυσμού, 

ενίσχυσε τη διεύρυνση των επαγγελματικών εξειδικεύσεων, ώστε 

να καλύπτονται οι ανάγκες των οικογενειών που παρέμεναν στα νη

σιά. 
Βέβαια, η πλήρης καταγραφή των επαγγελμάτων που ασκούσαν 

ο ι νησιώτες το 17ο και 18ο αιώνα είναι εξαιρετικά δυσχερής, καθώς 
απουσιάζουν οι αναγκαίες πηγές. Ορισμένα στοιχεία ανιχνεύονται 
στο ονοματολογικό υλικό. Στα φορολογικά κατάστιχα και στα δικαι-
οπρακτικά έγγραφα καταρχήν απαντούν οι συνοδευτικοί προσδιορι
σμοί των ονομάτων: «παπά», «μάστρο», «καπετάν», που δηλώνουν 
αντίστοιχες επαγγελματικές ιδιότητες. Ειδικότερες μνείες που δη
λώνουν επαγγελματικές ειδικότητες μνημονεύονται επίσης -τυχαία 
όμως και όχι με συστηματικό τρόπο- στο τεκμηριωτικό υλικό της 
εποχής. Τα ίδια τα επώνυμα των κατοίκων αποτελούν επίσης χρήσι
μη -όχι όμως βέβαιη- πηγή άντλησης στοιχείων για τις επαγγελμα
τικές τους δραστηριότητες, ιδιαίτερα μάλιστα καθώς βρισκόμαστε 
σε περίοδο όπου τα οικογενειακά ονόματα δεν έχουν ακόμη παγιω
θεί31. Αντίθετα μία εξαιρετική, πλούσια για το θέμα πηγή εντοπίζε
ται στις καταγραφές του πληθυσμού που διενεργήθηκαν την περίοδο 
1828-1829 στις Κυκλάδες. Τα τεκμήρια αυτά συντάχθηκαν μεν κατά 
την καποδιστριακή περίοδο, απηχούν όμως την κατανομή των επαγ
γελματικών ιδιοτήτων στα νησιά στις αρχές του 19ου αιώνα, ιδιαίτε
ρα μάλιστα καθώς γίνεται σαφής διάκριση του ντόπιου πληθυσμού 
και των «πάροικων», των προσώπων δηλαδή που, κατά κύριο λόγο 
εξαιτίας των πολεμικών γεγονότων, είχαν καταφύγει εκεί. 

Θα σταθούμε πιο αναλυτικά σε μία τέτοια καταγραφή, αυτή της 
Αμοργού. Το νησί αυτό, λοιπόν, σύμφωνα με την απογραφή που 
πραγματοποίησαν οι κοινοτικές αρχές το 1829, είχε 2.235 κατοί
κους, από τους οποίους 95 καταγράφονται ως «πάροικοι». Δηλώνε
ται η επαγγελματική ιδιότητα 411 ντόπιων, που φέρονται ως αρχη
γοί οικογενειακών μερίδων. Το 78% από αυτούς ασχολείται μι. τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία (290 γεωργοί, 17 κτηματίες, 10 ποιμέ
νες, 3 αλιείς). Υπάρχουν επίσης 18 ιερείς, 19 ναυτικοί και άλλοι τό
σοι που χαρακτηρίζονται εργάτες. Τα υπόλοιπα πρόσωπα φέρονται 
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να ασκούν δραστηριότητες που καλύπτουν το απαραίτητο για τη λει
τουργία ενός συγκροτημένου νησιωτικού οικισμού φάσμα επαγγελ
μάτων παροχής υπηρεσιών. Ανάμεσα τους αξιόλογη είναι η παρου
σία των ραπτών (8 πρόσωπα), των παπουτσήδων (7 πρόσωπα) και των 
μυλωνάδων (8 πρόσωπα). Άλλες ειδικότητες, όπως αυτές του σιδερά, 
του βαρελά, του μαραγκού, του κτίστη, του βαφέα, του χρυσοχόου, 
του γιατρού και του δασκάλου, εκπροσωπούνται από ένα μόνο πρό
σωπο. Αξιοσημείωτη είναι ακόμη η εξαιρετικά ασθενής παρουσία 
εμπόρων, αφού η ιδιότητα αυτή στην καταγραφή αποδίδεται σε δύο 
μόνο πρόσωπα32. 

Πολλά είναι τα πιθανά ζητήματα αξιοπιστίας που προκύπτουν 
από τέτοιου είδους καταγραφές. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι οι συνθήκες της τοπικής οικονομίας οδηγού
σαν τμήμα τουλάχιστον των κατοίκων να ασκεί και κάποιες επαγ
γελματικές δραστηριότητες συμπληρωματικές της κύριας με την 
οποία καταγραφόταν στην απογραφή. Παράλληλα οι καταγραφές 
αυτές της καποδιστριακής περιόδου αποτυπώνουν ανάγλυφα και ένα 
άλλο στοιχείο, τις διαφορές που υφίσταντο ανάμεσα στα γειτονικά 
νησιά των Κυκλάδων. Έτσι, εάν η καταγραφή της Αμοργού απέδωσε 
το 78% του πληθυσμού απασχολούμενο με τη γεωργία και την κτη
νοτροφία, οι ίδιοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας κάλυπταν 
στην Ίο το 60%, στη Μήλο το 40% και στην Κίμωλο το 35%33, στοι
χεία που πιθανότατα απεικονίζουν τις πραγματικότητες αυτών και 
αναδεικνύουν για μία ακόμη φορά την ιδιαιτερότητα της κάθε νη
σιωτικής μονάδας του αιγαιακού χώρου. 
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