
 

 

Ο ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
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Α΄. Ιστορική αξιοποίηση 

 

Το δημοτολόγιο
2
 περιέχει περίπου 45.000 καταχωρίσεις που φθάνουν ως το 1945. Η 

μηχανογράφησή του υπήρξε αποτέλεσμα συνεργασίας των ΓΑΚ, Αρχείων Νομού 

Κυκλάδων (έδρα: Ερμούπολη) και του προγράμματος «Η πόλη στους νεότερους 

χρόνους» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, στο Ρέθυμνο.
3
    Το δημοτολόγιο, 

όχι μόνο της Ερμούπολης φυσικά, είναι πρώτης τάξεως πηγή  για να κατανοήσουμε 

βασικές παραμέτρους ενός κοινωνικού σχηματισμού.
4
 Το χρησιμοποίησε ο Ανδρέας 

Δρακάκης για να δει πως  συγκροτήθηκε ο πληθυσμός της πόλης στην περίοδο της 

δημιουργίας της κατά την Επανάσταση του 1821.
5
 Και ο Emile Kolodny, με 

υποδειγματικές δειγματοληψίες του δημοτολογίου σε τρεις διαφορετικές χρονικές 

στιγμές (1853, 1928, 1961), μας έδωσε στοιχεία για τη γεωγραφική προέλευση των 

κατοίκων, την ηλικιακή τους συγκρότηση,  την επαγγελματική τους ενασχόληση.
6
 

Νομίζω ότι η μηχανογράφηση, με την ευκολότερη πρόσβαση στο σύνολο των 

δεδομένων,  μας επιτρέπει όχι μόνο να επιβεβαιώσουμε ή και να διαφοροποιηθούμε 

από τις παραπάνω εκτιμήσεις ή άλλες, αλλά και να  θέσουμε και άλλες ερωτήσεις που 

ενδεχομένως να μην ήταν εύκολο να απαντηθούν δουλεύοντας με το χέρι. Έτσι, για 

παράδειγμα, ένας συνδυασμός δεκαετιών και επαγγέλματος, μπορεί να μας δείξει 

πότε κάποια επαγγέλματα πυκνώνουν, μένουν σταθερά ή υποχωρούν. Εργάτες θα 

συναντήσουμε στην πόλη κυρίως από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, με 

την εκβιομηχάνιση.  Ενδιαφέρει, ωστόσο,  να δούμε πότε πυκνώνουν οι καταγραφές 

ανά δεκαετία, ή και ανά πενταετία, και από ποιες περιοχές τροφοδοτείται αυτό το 

εργατικό δυναμικό.
7
  

                                                 
1
 Ένα μεγάλο τμήμα του παρόντος σημειώματος αναδημοσιεύεται από: Χρήστος Λούκος, «Μερικές 

επισημάνσεις για τους κατοίκους της Ερμούπολης τον 19ο αιώνα: γεωγραφική προέλευση, 

εγκατάσταση στο χώρο, επαγγέλματα, κοινωνικές σχέσεις», Χριστίνα Αγριαντώνη – Δημήτρης 

Δημητρόπουλος (επιμ.), Σύρος και Ερμούπολη. Συμβολές στην ιστορία του νησιού, 19ος–20ός αι., 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ, Αθήνα 2008, σ. 105-111. 
2
 Χρησιμοποιώ τον ενικό, ενώ στην πραγματικότητα έχουν συνταχθεί περισσότερα δημοτολόγια, σε 

διάφορες χρονικές στιγμές, για να ενσωματώσουν τους νέους δημότες. Για την περίοδο 1834-1945 

έχουμε επτά δημοτολόγια Βλ. Χρήστος Λούκος – Πόπη Πολέμη, Οδηγός του Δημοτικού Αρχείου 

Ερμούπολης 1821-1949, Αθήνα, ΕΜΝΕ, 1987, σ. 104-107. 
3
 Στην  ηλεκτρονική καταχώριση συμμετείχαν και άλλοι, αλλά είναι κυρίως έργο της Αγγελικής 

Ψιλοπούλου και της Τάινας Χιέταλα. 
4
 Βλ. τα αναλυτικά επιχειρήματα του Sébastien Marre, “Le dimotologion: une source originale en 

Grèce”, Histoire & Mesure, τ. XIX-1/2 (2004) 133-159. Βλ. και την αδημοσίευτη διατριβή του: Les 

enfants du Pirée. Mobilités urbaines, trajectoires individuelles et identité nationale dans la Grèce du 

XIXe siècle, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, 2005. 
5
 Ανδρέας Θ. Δρακάκης, Ιστορία του οικισμού της Ερμουπόλεως (Σύρας), τ. Α΄ (1821-1825) - Β΄ (1826-

1827), Αθήνα 1979, 1983. Βλ. στον τ. Α΄, σ. 111-112 την ακόλουθη επισήμανσή του: «...τα δε εκ των 

δημοτολογίων δεδομένα δεν αποδίδουν τον ακριβή αριθμόν τών κατά τα έτη της Επαναστάσεως 

εγκατασταθέντων εις την Σύραν προσφύγων, άτε των δημοτολογίων συνταγέντων από το έτος 1834 

και μετά ταύτα, οπότε πλείστοι των προσφύγων είτε είχον εγκαταλείψει  την Σύραν, είτε αποθάνει. 

Πλην, αναλογικώς, δίδουν μίαν χρήσιμον εικόνα τού αριθμού των προσφύγων». Βλ. και σχετικά 

διαγράμματα στο τέλος του παρόντος. 
6
 E. Kolodny, “Hermoupolis-Syra. Naissance et évolution d’une ville insulaire grecque”, Mediterranée 

2 (Απρ.-Ιούν. 1969) 189-219. Ελληνική μετάφραση Ν. Τσάγκας: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών 

Μελετών 8 (1969-1970) 249-186.  
7
 Βλ. σε άλλο αρχείο: Κατερίνα Αναγνωστάκη, «Δημιουργία, ανάπτυξη, ακμή και παρακμή της 

Ερμούπολης μέσα από την επεξεργασία των επαγγελμάτων των Δημοτολογίων»,  σεμιναριακή  



Είναι γνωστό ότι από τη δεκαετία του 1860 κυρίως η Ερμούπολη, αντιμετωπίζοντας 

διάφορες κρίσεις και περνώντας σταδιακά από μια πρωτοφανή για τα ελληνικά 

δεδομένα της εποχής οικονομική ανάπτυξη, εισέρχεται σε μια μακροχρόνια φάση 

παρακμής με ποικίλες διακυμάνσεις και αναλαμπές. Στην περίοδο αυτή της κρίσης 

μειώνεται δραστικά η έλξη που ασκούσε στους απανταχού Έλληνες που έσπευδαν σ’ 

αυτήν για εργασία και κοινωνική καταξίωση. Αρκείται πλέον, τις περισσότερες 

φορές, σε αφίξεις κατοίκων από τα λοιπά νησιά των Κυκλάδων, τα οποία διέρχονται 

ακόμη μεγαλύτερη κρίση και αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, την ενδοχώρα από την 

οποία η Ερμούπολη αντλεί ανθρώπινο δυναμικό και αγαθά.
8
 Και για να δώσω ένα 

παράδειγμα: μεταξύ του 1876 και του 1899, 244 Σαντορινιοί γίνονται δημότες 

Ερμούπολης, ενώ μόλις 56 είχαν εγκατασταθεί στην πόλη την περίοδο 1835-1875. 

Έτη αιχμής 1879 και 1887-1888 (στα έτη αυτά εγγράφεται το 45% του συνόλου για 

τον 19ο αώνα).
9
  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα επαγγέλματα που δήλωσαν  αυτοί οι 

Σαντορινιοί κατά την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο της Ερμούπολης, καθώς και τα 

χρονικά όρια ανάμεσα στον πρώτο εγγραφέντα και στον τελευταίο σε κάθε 

επάγγελμα. Δεν γνωρίζουμε, για τους περισσοτέρους,
10

 πότε ακριβώς έφθασαν στην 

Ερμούπολη, ώστε να εντοπίσουμε ποιο χρονικό διάστημα μεσολάβησε μέχρι να 

γίνουν δημότες, και να υπολογίσουμε με ακρίβεια αν το επάγγελμα που δήλωσαν το 

ασκούσαν  ήδη στη Θήρα ή πρόκειται για τη νέα επαγγελματική τους δραστηριότητα 

στο χώρο υποδοχής. Απομένει φυσικά να διευκρινιστεί ποιες ανάγκες στην κοινωνία 

προέλευσης  οδήγησαν τους Σαντορινιούς στη μετακίνηση προς την Ερμούπολη, και 

αν οι χρονολογίες αιχμής κατά την εγγραφή στο δημοτολόγιο δεν οφείλονται σε 

γραφειοκρατικά αίτια, αλλά είναι και χρονολογίες με ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

ιστορία της Σαντορίνης. Η διερεύνηση όμως αυτή ξεφεύγει από τους στόχους αυτού 

του σημειώματος. 

 

 

 

                                                                                                                                            
εργασία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία»,  Τμήμα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας,  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2007.  Βλ. επίσης τα διαγράμματα που 

παρατίθενται στο τέλος. 
8
 Βλ. Ελένη Παπαμακαρίου, «Εσωτερική μετανάστευση από τις Κυκλάδες στην Ερμούπολη (1821-

1912). Υποθέσεις εργασίας βασισμένες στο Δημοτολόγιο της Ερμούπολης», σεμιναριακή  εργασία στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία»,  Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας,  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2009.   
9
 Ας σταθούμε συγκριτικά και στην περίπτωση των Υδραίων που γίνονται δημότες της Ερμούπολης: 

φθάνουν τους 543 από το 1834-1899. Κατανέμονται χρονικά ως εξής: 1834-1844: 144, 1845-1862: 

149, 1863-1882: 180, 1883-1899: 70. Περισσότερες εγγραφές παρατηρούνται το 1844 (66= 12,15% 

του συνόλου) και το 1882 (95=17,49% του συνόλου). Ενδεικτικά επαγγέλματα: 204 είναι ναυτικοί+15 

ναύτες (40,33%), 18 πλοίαρχοι, 8 καλαφάτες, 3 ναυπηγοί, 28 υπάλληλοι. Πβλ. Δημήτρης Α. 

Μαυριδερός, Οι Υδραίοι στη Σύρο. Δημογραφική-γενεαλογική έρευνα, Αθήνα 2001. Στο δημοσίευμα 

αυτό επισημαίνονται διπλοεγγραφές στα δημοτολόγια της Ερμούπολης. Εδώ οι αριθμοί που 

παρατίθενται δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν αν υποκρύπτουν διπλές εγγραφές, σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές, των ίδιων δημοτών.  
10

 Μόνο για 19 σημειώνεται χρονολογία στη στήλη «εποχή σταθεράς διαμονής», ο περισσότεροι από 

τους οποίους είχαν φθάσει στα χρόνια της Επανάστασης. Παρατίθενται ο χρονολογίες αυτές (η πρώτη 

αφορά τη σταθερή διαμονή και η δεύτερη την εγγραφή στο δημοτολόγιο):  1821/1840, 1824/1840, 

1824/1840, 1824/1844, 1826/1844, 1826/1835, 1827/1844, 1827/1847, 1829/1843, 1830/1841, 

1830/1843, 1830/1845, 1832/1844, 1834/1838, 1835/1841, 1837/1841, 1841/1847, 1842/1847, 

1844/1849. 



ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
11

 

ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ «ΠΑΤΡΙΔΑ» ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΘΗΡΑ), 1835-1899 

 

Επαγγέλματα Περιπτώσεις Χρονικά 

όρια 

εγγραφής 

Άεργος 1 1887 

αλιεύς 1 1885 

ανθρακοπώλης 1 1888 

αχθοφόρος 35 1859-1897 

βαρελοποιός 1 1898 

βαστάζος 12 1869-1898 

βιβλιοδέτης 1 1866 

βυρσοδέψης 12 1874-1891 

εκφορτωτής 1 1887 

εμβαλωματάς 1 1887 

εργάτης 64 1861-1899 

εργατικός 2 1899 

ζωγράφος 1 1882 

θερμαστής 2 1869-1899 

ιερεύς 1 1871 

ιεροδιάκονος 1 1866 

ιχθυοπώλης 2 1876-1888 

καθαριστής 1 1887 

καλαφάτης 1 1884 

καπνοκόπτης 1 1879 

καπνοπώλης 1 1876 

καραγωγεύς 2 1887-1891 

καφ(φ)επώλης 5 1861-1892 

κηπουρός 2 1847-1879 

κλητήρ 2 1856-1885 

κλητήρ αστυν. 1 1885 

κουρεύς 1 1887 

κρεοπώλης 1 [1862] 

κτίστης 7 1876-1894 

λεμβούχος 10 1861-1892 

(μ)πουργουντζής 2 1887 

μάγειρος 4 1882-1895 

μαθητής 1 1847 

μαραγκός 10 1866-1888 

μαρμαράς 2 1891-1893 

μεταπράτης 5 1843-1898 

μηχανικός 1 1887 

μουσικός 1 1899 

μυλωνάς 1 1869 

ναυπηγός 1 1872 

ναύτης 7 1879-1887 

ναυτικός 25 1840-1895 

οινοπώλης 3 1869-1882 

οπωροπώλης 2 1895 

πετροκόπος 2 1877-1886 

πλοίαρχος 1 1844 

πριονιστής 2 1888-1889 

ράπτης 6 1869-1890 

σαβουρατζής 1 1879 
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 Κρατώ όλα τα σημειούμενα επαγγέλματα γιατί ακόμη και αυτά που φαίνεται ότι παραπέμπουν σε 

ταυτόσημες δραστηριότητες (π.χ. εργάτης/εργατικός) ίσως σήμαιναν κάποιες διαφοροποιήσεις. 



σανδαλοποιός 13 1847-1897 

σιδηρουργός 4 1845-1898 

σιδηρουργός 4 1845-1898 

σκυτοτόμος 1 1879 

τρυπανιστής 1 1879 

τσαγκάρης 1 1887 

τυποβαφεύς 1 1891 

τυπογράφος 2 1879-1888 

υαλουργός 1 1898 

υπηρέτης 1 1899 

υποδηματοποιός 10 1869-1892 

φανοποιός 1 1898 

φύλαξ 2 1844-1849 

χημικός 1 1898 

χρωματιστής 1 1873 

χρωματοποιός 1 1861 

 

 

 

 

 

Το δημοτολόγιο βοηθά επίσης να διαπιστώσουμε, ως ένα βαθμό τουλάχιστον,  αν τα 

παιδιά ακολουθούν το επάγγελμα του πατέρα, αν έχουμε μια κοινωνική κινητικότητα 

προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
12

 Σε μερικές περιπτώσεις, λίγες οικογένειες ελέγχουν 

ένα επάγγελμα: πολλοί τυπογράφοι, για τρεις τουλάχιστον γενιές, προέρχονται από 

καθολικούς Συριανούς, οι οποίοι από την Άνω Πόλη ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στην 

Ερμούπολη και έγιναν δημότες της.   

Εκτός από το επάγγελμα, την καταγωγή, την ηλικία, το χρόνο εγκατάστασης στην 

πόλη όποτε υπάρχει, η μελέτη των βαπτιστικών ονομάτων θα μας επέτρεπε να 

αναζητήσουμε ατομικές επιλογές αλλά και συλλογικές νοοτροπίες. Η αύξηση, κυρίως 

στην περίοδο 1830-1840,  των αρχαιοπρεπών ονομάτων τόσο στην Ερμούπολη όσο 

και αλλού, εντάσσεται στις αλλαγές που επέφερε η δυναμική της Επανάστασης και 

του εθνικού κράτους. Οι επαναστάτες ως ελεύθεροι πολίτες ένοιωσαν ότι δικαιούνται 

πλέον, μετά την έμπρακτη καταξίωσή τους στον απελευθερωτικό αγώνα, να 

συνδεθούν και με τον τρόπο αυτό με τους ένδοξους προγόνους τους. Η τάση αυτή, 

των αρχαιοπρεπών ονομάτων, θα έχει ποικίλες διακυμάνσεις στις επόμενες δεκαετίες 

και θα συντηρηθεί, με τη μορφή όμως της αρχαιολατρείας, από την  εκπαίδευση με 

την κλασική της κατεύθυνση. Δεν είναι σπάνιες περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες:  
 

Οικογένεια Ιωάννου Ξαρίκου, κτίστη: ονόματα παιδιών από τα μεγαλύτερα προς τα 

μικρότερα: Μιλτιάδης, Χαρίκλεια, Ελένη, Αριστείδης. 

Οικογένεια Κωνσταντίνου Γρέζου, μαχαιροποιού: Αικατερίνη, Αριστείδης, Ελένη, Δάφνη,  

Μαριγώ, Πουλχερία.  

 

Το εξεταζόμενο δημοτολόγιο, ωστόσο, ως ιστορική πηγή έχει τους  περιορισμούς 

του. Αναφέρω δύο από αυτούς. Κατ’ αρχήν, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, 

καταγράφει μόνον τον ανδρικό πληθυσμό
13

 και δεν έχει, ως και το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο, οικογενειακές μερίδες. Έπειτα, μας δίνει μόνο το νόμιμο 

πληθυσμό, όσους δηλαδή είναι δημότες. Μας διαφεύγουν, έτσι, όσοι βρίσκονται στην 

πόλη για διάφορους λόγους αλλά δεν είναι δημότες Ερμούπολης· είναι δημότες 
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 Βλ. και S. Marre, “Le dimotologion”, ό.π., μαζί με άλλες επισημάνσεις. 
13

 Σε άλλα, ωστόσο, δημοτολόγια της περιόδου έχουμε καταγραφή των οικογενειακών μερίδων. Βλ. 

ενδεικτικά τα δημοτολόγια του Δήμου Κέας. 



άλλων πόλεων, κωμοπόλεων ή χωριών, είτε είναι ξένοι, αλλοδαποί δηλαδή. Ας 

σημειωθεί ότι ως αλλοδαποί καταγράφονται κυρίως οι ελληνικής καταγωγής υπήκοοι 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μια συνολικότερη εικόνα για τον πραγματικό 

πληθυσμό της πόλης μας δίνουν οι απογραφές, στις οποίες θα αναφερθώ αλλού. 

Για το διακινούμενο, πάντως, πληθυσμό διαθέτουμε μια σημαντική πηγή: ένα 

κατάστιχο διερχομένων από την Ερμούπολη την περίοδο 1868-1880. Στα 500 φύλλα 

του καταστίχου, καταγράφονται, προφανώς από τη δημοτική αστυνομία  της 

Ερμούπολης,  ποιοι φθάνουν στην πόλη και ποιοι αναχωρούν στο διάστημα αυτό. 

Συγκεκριμένα σημειώνονται: ονοματεπώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, καταγωγή, 

διαμονή, ημερομηνία άφιξης, τόπος προέλευσης, ξενοδοχείο κλπ. χώροι όπου μένουν 

οι μη έχοντες κατάλυμα, ημερομηνία αναχώρησης και τόπος προορισμού.
14

  Νομίζω 

είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον για ελληνική πόλη του 19ου αιώνα,  που μπορούμε 

να προσεγγίσουμε κάπως αυτόν τον διακινούμενο  πληθυσμό που τόσο μας 

διαφεύγει. Μια πρώτη προσέγγιση επιχείρησε ένας μεταπτυχιακός φοιτητής στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης.
15

  Χρησιμοποίησε, για την περίοδο 1868-1878, ένα 

αντιπροσωπευτικό  δείγμα  2.160 καταγραφών, σε σύνολο 8.359, για να  επισημάνει, 

παρά τα κενά και τα προβλήματα της χρησιμοποιούμενης πηγής, κάποιες τάσεις: έξι 

στους δέκα αφικνουμένους προέρχονται από περιοχές του ελληνικού κράτους (οι 

περισσότεροι από τις Κυκλάδες, την Αθήνα-Πειραιά, τη Στερεά-Εύβοια)· τρεις στους 

δέκα από περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (κυρίως από Κρήτη, Σμύρνη, 

Κωνσταντινούπολη και Χίο)· σχεδόν ένας στους δύο απασχολείται στο εμπόριο και 

τις μεταφορές· όσοι δεν ήταν ντόπιοι ή δεν είχαν τρόπο φιλοξενίας διέμειναν σε 49 

διαφορετικά ξενοδοχεία ή άλλα καταλύματα· οι συνηθέστερες ηλικίες είναι 26-30 και 

31-40· οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 6,6% και οι νέοι κάτω των 20 ετών το 

8,8%.
16

  

Μια εικόνα αυτού του πληθυσμού που συνεχώς διακινείται σε ένα λιμάνι με τέτοια 

κίνηση όπως ήταν η Ερμούπολη για 3-4 δεκαετίες, προκύπτει και από τα ποικίλα 

συμβόλαια που συνάπτονται. Είδα βιαστικά το πρώτο ευρετήριο του 

συμβολαιογράφου Κ. Μώραλη, 1836-1836. Τί προκύπτει: παρουσία συμβαλλομένων 

από όλα τα μέρη που κατοικούν Έλληνες·  μουσουλμάνος έμπορος από τη Σμύρνη 

που διεκδικεί δικαστικά τα παιδιά του που  τα άρπαξε η πρώην γυναίκα του και τα 

έφερε στην Ερμούπολη· παρουσία όχι ευκαταφρόνητη Συριανών που πωλούν γή, 

μέρη πλοίου, κλπ.· πολλοί μακαρονοποιοί· καθορισμός αμοιβής υπηρέτριας· πλήθος 

θαλασσοδανείων· η  Μαντώ Μαυρογένους· ο τυπογράφος Ν. Βαρότσης, κλπ. κλπ. 

 

Β΄. Οι αιτήσεις εγγραφής 
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 Το κατάστιχο αυτό, όπως και όλες οι άλλες πηγές που αναφέρονται εδώ, απόκεινται στα ΓΑΚ, 

Αρχεία Νομού Κυκλάδων. 
15 Γιάννης Μαργιούλας, «Κατάστιχο διερχομένων από την Ερμούπολη 1868-1878»: μια απόπειρα 

προσέγγισης μιας ρευστής παραμέτρου της φυσιογνωμίας της πόλης», σεμιναριακή εργασία στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2005.  
16

 Γιάννης Μαργιούλας, ό.π. Μεγάλη η ποικιλία των πληροφοριών. Μερικά παραδείγματα από τις 

παρατηρήσεις του συγγραφέα, που τις μεταφέρω σχεδόν αυτολεξεί: Από τους 18 αρτοπώλες-

αρτοποιούς, οι 14  είναι από την Ήπειρο-Γιάννενα (οι περισσότεροι έρχονται και αναχωρούν ομαδικά). 

Από τους 114 στρατιωτικούς, ο 34 που δηλώνουν «στρατιώτες» είναι όλοι μουσουλμάνοι κυρίως από 

Ήπειρο και Αλβανία και μετακινούνται οι περισσότεροι από την Κρήτη· το ίδιο και οι 65 από τους 67 

«στρατιωτικούς»· οι υπόλοιποι βαθμοφόροι είναι Έλληνες και τρεις Τούρκοι. Από τους 74 

καλλιτέχνες, 16 είναι ηθοποιοί (9 ξένοι: Ιταλοί και Γάλλοι), 51 μουσικοί (40 ξένοι κυρίως από Ιταλία 

και Αυστρία, ενώ οι Έλληνες από Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη), οι υπόλοιποι είναι ζωγράφοι, 

γλύπτες, ταχυδακτυλουργοί, χοροδιδάσκαλοι.  



Μαζί με τα κατάστιχα των δημοτολογίων, εντοπίστηκε μια μεγάλη σειρά 341 

καταστίχων,  ωραία και ομοιόμορφα δεμένων,  με τις αιτήσεις εγγραφής.
17

 Εδώ 

ανοίγεται ένα άλλο πεδίο έρευνας γιατί αρκετές φορές στην αίτησή τους για να γίνουν 

δημότες οι αιτούντες καταγράφουν και στοιχεία που δεν περνούν στα έντυπα ή 

χειρόγραφα δημοτολόγια: π.χ. πληροφορίες που αφορούν το επάγγελμα, την 

καταγωγή κλπ. Σημαντικό, επίσης, τεκμήριο που διασώζεται στην αίτηση είναι η 

υπογραφή και επομένως ο βαθμός εγγραμματοσύνης του νέου δημότη. Δίνω μερικά 

παραδείγματα:  

Ο Ιωάννης Ρενιέρης αναφέρεται ως ασφαλιστής στο έντυπο δημοτολόγιο, ενώ στην 

αίτησή του σημειώνεται «Διευθυντής του ασφαλιστικού καταστήματος ο Ποσειδών». 

Ο Χριστοφής Δ. Χασάπογλου, έμπορος στο δημοτολόγιο, «πραγματευτής» στην 

ιδιόγραφη αίτησή του· οι λέξεις έχουν τη σημασία τους. Γραμματεύς στο 

δημοτολόγιο ο Γεώργιος Βαλτάς, «γραμματεύς του ενταύθα Εμπορικού 

Δικαστηρίου» στην αίτηση. Ο Παύλος Νεγρεπόντες σημειώνει επί πλέον στην αίτησή 

του ότι «από το 1810 υπανδρεύτηκα». Ο Παύλος Λ. Μαυρογορδάτος σημειώνει στο 

τέλος της αίτησής του (26 Νοεμβρίου 1834): «Επιφυλάττω το δικαίωμα τού να ημαι 

δημότης τού εις τον Πειραιά συστηθησομένου Δήμου των Χίων». Τα παραδείγματα 

είναι πολλά. Παραθέτω, τέλος, την αίτηση ενός γνωστού φιλέλληνα: 

 

Προς το Σ. Ειρηνοδικείον Ερμουπόλεως 

 

Συμμορφούμενος με την υπ’ αρ. 1. προκήρυξιν του Βήματος τούτου, εξαιτούμαι να 

συμπεριληφθώ εις τον κατάλογον των εχόντων το δικαίωμα του ψηφοφορείν εις τον 

δήμον τούτον, κατά  το 3 άρθρον τού από 24 Απριλίου 1834 Υ.Β. διατάγματος. 

Αλερίνος Πάλμας  

Δόκτωρ εις την Νομικήν  

ετών πενήντα οκτώ  

Από Πιεμόντε, (βασίλειον Σαρδινίας)  

Νυμφευμένος.  

Διαμένων εις την Σύραν από τον Φεβρουάριον του ενεστώτος έτους. [1834] 

Ζων ανεξαρτήτως, δι’ ιδίων του πόρων και δια της εις το επάγγελμά του 

ενασχολήσεως. 

Έδωκε τον όρκον, εις την Γραμματείαν της Δικαιοσύνης, όταν ωνομάσθη Πρόεδρος 

του εν Μεσολογγίω Δικαστηρίου. 

Παρουσιάζω προς απόδειξιν τα εφεξής. 

Α. Δύω διαβατήρια, το μεν της 15 Μαρτίου 1825 από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, το δε 

της 9 Οκτωβρίου 1827, από τον πρέσβυν του βασιλείου της Ολλανδίας και του Βελγίου, 

εν Λονδίνω. 

Β. Την συνεπτυγμένην απόφασιν περί της ποιότητός μου του Έλληνος, την οποίαν 

χορηγεί η υπ’ αριθ. 4230 και απο τας 4 Ιουνίου του ενεστώτος έτους απάντησις της επί 

της Δικαιοσύνης Β. Γραμματείας της Επικρατείας. 

Επικαλούμενος δε, καθό είς των πασιδήλων γνωστών αρχαίων Φιλελλήνων, το 

τελευταίον μέρος του β. αριθ. του 9 άρθρου τού από τας 27 Δεκεμβρίου 1833 Β. Νόμου, 

Περί Συστάσεως των Δήμων, είμαι μ’ όλον το σέβας. 

 

Εν Ερμουπόλει, την 26 Νοεμβρίου 1834. 

                                                  Ο ευπειθής Α. Πάλμας
18
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 Τόμοι 1-341 (1834-1940), βλ. Χρήστος Λούκος – Πόπη Πολέμη, Οδηγός του Δημοτικού Αρχείου 

Ερμούπολης, ό.π., σ. 93-103: «Αρχείο Δημοτολογίου». 
18

 Ο Πάλμας έχει εγγραφεί στο δημοτολόγιο με το αύξ. αριθμό 95. 



Ας σταθούμε λίγο στη βαρύτητα που είχε η εγγραφή στο δημοτολόγιο: γινόσουν 

δημότης, που σημαίνει μπορούσες να έχεις τα δικαιώματα, και τις υποχρεώσεις, του 

πολίτη. Και ανάμεσα στα σπουδαιότερα δικαιώματα, αν όχι το σπουδαιότερο, ήταν το 

δικαίωμα ψήφου. Και γνωρίζουμε τη σημασία του δικαιώματος αυτού σε μια χώρα 

στην οποία καθιερώθηκε πολύ νωρίς η καθολική ψηφοφορία. 

Με αφετηρία το σχετικό νόμο «Περί συστάσως των δήμων» της Αντιβασιλείας 

αρχίζει η εγγραφή των κατοίκων της Ερμούπολης στο δημοτολόγιο από το 1834. 

Προϋποθέσεις: να κατοικεί μόνιμα στην πόλη και να ζει «ανεξαρτήτως». Οι 

ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση και δίνουν τον όρκο υποταγής. Ο όρκος 

αυτός δινόταν, στην αρχή τουλάχιστον, μαζικά στους ναούς. Σώζονται, στο Δημοτικό 

Αρχείο Ερμούπολης,  δύο μεγάλα κατάστιχα με τους ακόλουθους εύλογους τίτλους: 

1. «Πρωτόκολλον ορκωμοσίας τών εν τω ιερώ ναώ της Κοιμήσεως ορκοδοτηθέντων 

δημοτών του δήμου Ερμουπόλεως και των περεπιδημούντων ενταύθα δημοτών 

άλλων δήμων του κράτους (1846-1857)». 

2. «Πρωτόκολλον ορκωμοσίας πολιτών και δημοτών Ερμουπόλως. Εν τω ιερώ ναώ 

Μεταμορφώσεως (1846-1855)». 

Η εγγραφή στο δημοτολόγιο συνιστούσε και αποδεκτικό στοιχείο της ελληνικής 

ιθαγένειας. Όσοι κατοικούσαν εκτός του ελληνικού κράτους, π.χ. στη Σμύρνη, και 

ήθελαν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, έπρεπε να γίνουν δημότες ενός 

εληνικού δήμου. Στην περίπτωσή μας, διαθέτουμε μια σειρά 24 καταστίχων που 

καλύπτουν την περίοδο 1849-1972 και περιέχουν αιτήσεις όσων ήθελαν, γενόμενοι 

δημότες Ερμούπολης, να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια.
19

 Εδώ κυρίως 

δηλώνουν ότι «κατώκησαν πανοικί [με όλη την οικογένεια] και αποκατεστάθησαν εις 

την Ερμούπολιν».  

Μετά τη συγκρότηση του πρώτου κορμού των δημοτών, από αυτούς κυρίως που 

δημιούργησαν την Ερμούπολη και ήταν οι πρώτοι οικιστές, για κάθε νέα εγγραφή 

στους καταλόγους των δημοτών οι αιτούμενοι επικαλούνταν μια από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:  

 
--δυνάμει προσόντων πατρός 

--δυνάμει προσόντων συζύγου 

--λόγω γεννήσεως 

--εκ μεταδημοτεύσεως 

--εκ πολιτογραφήσεως  

--(και αργότερα) εκ του μητρώου αρρένων. 

 

Κάποια στιγμή, προς το τέλος του 19ου αιώνα, φαίνεται ότι προστέθηκε ως 

προϋπόθεση εγγραφής και η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. 

Κάποιες πυκνώσεις στις εγγραφές του δημοτολογίου θα μπορούσαν, εκτός των 

άλλων, να συνδεθούν με δημοτικές ή εθνικές εκλογές. Το πιο γνωστό παράδειγμα 

είναι οι αθρόες πολιτογραφήσεις των προσφύγων του 1922.  Τις επιδίωξαν οι 

βενιζελικές κυβερνήσεις,  ώστε να μπορούν να ωφεληθούν από την ευνοϊκή ψήφο 

τους, και, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν τις αντιδράσεις των αντιβενιζελικών. 

Σώζεται το σχετικό δημοτολόγιο των προσφύγων, το οποίο, μηχανογραφημένο, 

παρουσιάζεται εδώ χωριστά, στην ενότητα για την Ερμούπολη της Σύρου. 
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 Χρήστος Λούκος – Πόπη Πολέμη, Οδηγός του Δημοτικού Αρχείου Ερμούπολης, ό.π., σ. 107-108: 

«Πρόσκτηση ιθαγένειας». Ο πλούτος αυτής της πηγής, διασταυρούμενος με τις παραπάνω, επιτρέπει 

μια ουσιαστική γνώση των ανθρώπων που υπήρξαν δημότες της Ερμούπολης. 

 



Θα πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι σε μια πόλη ακμάζουσα το 19ο αιώνα, όπως 

ήταν η Ερμούπολη, όπου κατέφευγαν άτομα από το ελληνικό κράτος αλλά και από 

πολλές περιοχές όπου κατοικούσαν Έλληνες σε αναζήτηση εργασίας ή μιας 

καλύτερης τύχης, η ένταξη στην κατηγορία του δημότη θα είχε, πέρα πό την 

πρακτική της, και τη συμβολική της αξία.  

 

Γ΄. Επίτιμοι δημότες 

 

Και μια  μνεία για τους επίτιμους δημότες της Ερμούπολης. Στο Δημοτικό Αρχείο 

εντοπίστηκε μία μόνο σχετική πηγή: ένα μεγάλο κατάστιχο (34x49 εκ.) με 20 μόνον 

εγγραφές. Η πρώτη παραπέμπει σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 3 

Αυγούστου 1937 και τιμώμενο πρόσωπο είναι ο δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς.
20

 Η 

δεύτερη εγγραφή αφορά τον Κωνσταντίνο Ρούσσο, νομάρχη Κυκλάδων, ο οποίος 

έγινε επίτιμος δημότης στις 23 Μαΐου 1938. Οι υπόλοιπες  18 εγγραφές, καλύπτουν 

τη σύντομη   περίοδο 12 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 1944 και αναφέρονται  σε δύο 

Άγγλους αξιωματικούς, σε Έλληνες αξιωματικούς του Ιερού Λόχου και Έλληνες 

πλοιάρχους. Τιμήθηκαν γιατί πρώτοι αυτοί αποβιβάστηκαν στη Σύρο μετά την 

αποχώρηση των Γερμανών.  

Το εν λόγω κατάστιχο των επιτίμων δημοτών καταρτίστηκε το 1951 και αναδρομικά 

καταχωρίστηκαν σ’ αυτό τα παραπάνω 20 ονόματα. Η εκ των υστέρων εγγραφή 

διευκόλυνε την μη καταχώριση  του Ιταλού στρατιωτικού διοικητή Δούκα, τον οποίο 

η διορισμένη απο τα στρατεύματα Κατοχής δημοτική αρχή είχε αναγορεύσει σε 

επίτιμο δημότη. Η πράξη αυτή, εξάλλου, ως ατιμωτική, είχε ανακληθεί κατά την 

πρώτη συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου αμέσως με την απελευθέρωση 

της Σύρου. 

 

Δ΄. Τρόπος ηλεκτρονικής καταχώρισης 

 

Κατά την ηλεκτρονική καταχώριση αποφεύχθηκε η ενοποίηση ονομάτων, πατρίδων, 

επαγγελμάτων. Κρατήθηκαν οι εγγραφές ως είχαν. Τα  τυχόν προβλήματα στις 

αναζητήσεις, λόγω ανομοιομορφίας στις εγγραφές, θα μπορούσαν να ξεπεραστούν 

απο τις δυνατότητες του υπολογιστή να εντοπίζει όλα τα αιτούμενα στοιχεία βάσει 

των πρώτων και όχι όλων των γραμμάτων ενός ονόματος, επαγγέλματος κλπ. 

Ξεπερνούσε, επίσης, τους στόχους της όλης προσπάθειας η αναζήτηση των διαφόρων 

λαθών, καθώς και των διπλών εγγραφών, οι οποίες πράγματι υπάρχουν γιατί δεν είναι 

σπάνιο το φαινόμενο κάποιος που έγινε δημότης την τάδε χρονιά, να μεταδημοτεύσει 

και να επανέλθει αργότερα ως δημότης πάλι  της Ερμούπολης με νέα εγγραφή.
21

  

 

                                                 
20

 Το σχετικό ψήφισμα με άκρως  εγκωμιαστικές φράσεις, βλ. ΑΝΚ, ΔΑΕ, Δ/Δ/Ποικίλα/12. 
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 Βλ. τις διπλοεγγραφές που εντοπίστηκαν για τους δημότες Ερμούπολης που κατάγονταν από την 

Ύδρα: Δημήτρης Α. Μαυριδερός, Οι Υδραίοι στη Σύρο..., ό.π. 



Ε΄. Τα διαγράμματα 

 
 

 
Πλήθος ατόμων που καταφθάνουν ανά έτος. Πηγή: Δημοτολόγιο της Ερμούπολης   



 
 
Οι 30 επικρατέστερες πατρίδες (1821-1830). Η στήλη για τη Χίο αντιπροσωπεύει 1.762 άτομα



 
Πλήθος Χιωτών που εγγράφονται ανά έτος έως το 1905 στο δημοτολόγιο της Ερμούπολης (σύνολο: 3753)



 
 

 

 
Πλήθος Σμυρνιών και Κωνσταντινουπολιτών που εγγράφονται ανά έτος έως το 1905 στο δημοτολόγιο της Ερμούπολης (σύνολο: 754)



 
 

 

 
Πλήθος Ψαριανών που  εγγράφονται ανά έτος έως το 1905 στο δημοτολόγιο της Ερμούπολης (σύνολο: 933)



 
 

 

 
Πλήθος Κρητικών που εγγράφονται ανά έτος έως το 1905 στο δημοτολόγιο της Ερμούπολης (σύνολο: 1056)



 
 

 

 

 
Πλήθος Υδραίων που εγγράφονται ανά έτος έως το 1905 στο δημοτολόγιο της Ερμούπολης (σύνολο: 559)



 
Τα 30 επικρατέστερα επαγγέλματα (1821-1830). Πηγή: Δημοτολόγιο της Ερμούπολης



 
 

 

 

 
Πλήθος Ναυτικών που εγγράφονται ανά έτος έως το 1905 στο δημοτολόγιο της Ερμούπολης (σύνολο: 4430)



 
 

 

 
Πλήθος Εμπόρων που εγγράφονται ανά έτος έως το 1905 στο δημοτολόγιο της Ερμούπολης (σύνολο: 3441)



 
 

 

 
Πλήθος εργατών/εργατικών που εγγράφονται ανά έτος έως το 1905 στο δημοτολόγιο της Ερμούπολης (σύνολο: 957)



ΣΤ΄. Οδηγίες για τον χρήστη της βάσης 

 

Να προσεχθεί κυρίως ότι κάθε εγγραφόμενος στο Δημοτολόγιο φέρει την ηλικία  που 

είχε όταν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη (η σχετική ημερομηνία δηλώνεται σε 

χωριστή στήλη: «πότε έδωσε τον όρκο [υποταγής]»). 

 

Χρήστος Λούκος 


