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Κύθηρα – Σμύρνη 

Η ατμοπλοϊκή ένωση δύο τόπων τον 19ο αιώνα και οι άγνωστες πτυχές της 

Ευάγγελος  Δ. Κυριαζόπουλος  

Νικόλαος Δ. Λουράντος  

 

Περίληψη/Summary 

Η ατμοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Κυθήρων-Σμύρνης τον 19ο αι. είναι σχετικά άγνωστη. 
Λόγω της αγροτικής καταστροφής 1850-60 έχουμε μεταναστευτικό ρεύμα προς Μικρά 
Ασία, κυρίως με το Αυστριακό Lloyd. Ως πρακτορείο χρησιμοποιήθηκε ένα κτίριο που 
διατηρείται ενώ η οικογένεια που το λειτουργούσε έχει σχέση με τον Λευκάδιο Χερν.  

The steamboat connection between Kythera and Smyrna (Izmir) in the 19th century is 
relatively unknown Due to agricultural disasters (1850-60) immigration to Asia Minor 
started, mainly by the Austrian Lloyd. The agency used a still standing building and has 
a connection with Lafcadio Hearn.  

 

Το αρχοντικό με το ηλιακό ρολόι 

Το αρχοντικό Cavallini στον Αβλέμονα Κυθήρων είναι ένα ιδιαίτερο κτίριο. 
Περιλαμβάνει το ένα από τα δύο, διασωζόμενα, ηλιακά ρολόγια των Κυθήρων. 1 
Υφίσταται από τις αρχές του 19ου αιώνα. Αναφέρεται αρχικά ως οικία Δαρμάρου, άρα 
χτίστηκε πριν το 1800 από την ομώνυμη Κυθηραϊκή οικογένεια . 2 Υπάρχουν στοιχεία3 
πως αγοράστηκε αργότερα από τους αδελφούς Λάζαρο και Γεώργιο Κουντουριώτη. Το 
κτίριο πουλήθηκε τελικά στον Angelo Cavallini (1800-1886).  

 Ο Angelo, γόνος αριστοκρατικής οικογενείας από την Γένοβα της Ιταλίας υπήρξε 
καπετάνιος πλοίου της οικογενειακής επιχείρησης. Στην διάρκεια ανάρρωσης 
αποβιβάστηκε στο Καψάλι. Εκεί γνωρίστηκε με την Ρόζα Βίδη, 4 που τον περιέθαλψε. 
Παντρεύτηκαν και απέκτησαν πέντε αγόρια και πέντε κορίτσια. Μετά το γάμο του ο 
Angelo αγόρασε την οικία, που αποφάσισε να ανακαινίσει και επεκτείνει. Οι εργασίες 
ολοκληρώθηκαν το 1827.5 Το ηλιακό ρολόι κατασκευάστηκε την ίδια εποχή. Το ισόγειο 
της οικίας λειτουργούσε ως επαγγελματικός χώρος: πρακτορείο του Αυστριακού Lloyd, 
Τελωνείο, προξενείο της Αυστροουγγαρίας, και προξενείο του Ελληνικού κράτους. 
Επίσης ο Angelo λειτουργούσε ως τροφοδότης. 

 Η θέση του κτιρίου του δίνει μια αύρα επιβλητικότητας. Χαρακτηρίζεται από 
αδρές γραμμές, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα μνημειακό. Αποτελείται  από ισόγειο, 
πατάρι και όροφο, με μέτωπο προς Νότο, ενσωματώνοντας τον βράχο στο πίσω τμήμα 

 
1 Το άλλο είναι δημόσιο: στο καμπαναριό του Αγίου Χαραλάμπους, στον Μυλοπόταμο.  
2 Επιφανής οικογένεια ευγενών και κληρικών. Εκλείπει πλέον.  
3 Βλ. ιστότοπο: http://www.visitkythera.gr/gr/culture/articles/cavallini_house_history.html. 
4 Η Βίδη ήταν πιθανώς ιταλικής καταγωγής.  
5 Βλ. αναθηματική πλάκα πρόσοψης. 
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του, προς Βορρά. Η λιθοδομή είναι προσεγμένη και οι τοίχοι δεν έχουν μείωση καθ’ ύψος. 
Η κεντρική είσοδος έχει πώρινο τοξωτό υπέρθυρο, ελαφρά διακοσμημένο, στηριζόμενο 
σε παραστάδες, τύπος που συναντάται από τα 1700 στις «αστικές» ή λαϊκές οικίες των 
Κυθήρων.6 Το ηλιακό ρολόι ενσωματώθηκε χρησιμοποιώντας το τόξο του υπέρθυρου. 
Τα παράθυρα έχουν πώρινα πλαίσια πάνω στα οποία έχουν τοποθετηθεί οι μηχανισμοί 
των παραθυρόφυλλων.7 Περιλαμβάνει εσωτερικό σύστημα φούρνου – εστίας/τζακιού 
και σύστημα συλλογής όμβριων, που καταλήγουν σε δεξαμενή. Μικρός αύλειος χώρος 
υπάρχει στο πίσω τμήμα του, εκμεταλλευόμενο το κενό μεταξύ οικίας και βράχου. Το 
πατάρι και ο όροφος έχουν ξύλινο πάτωμα και επικοινωνούν εσωτερικά με σκάλες. 
Θεωρούμε πως ανήκει περισσότερο στα «αστικά» οικήματα της ύστερης Ενετοκρατίας, 
αν και θυμίζει τα «εξοχικά» αρχοντικά, από μορφολογική άποψη8. 

 Μετά τον θάνατο του Angelo, το 1886, η ιδιοκτησία της οικίας πέρασε στον 
πρωτότοκο υιό Σπύρο. Ο έτερος υιός Ιωάννης είχε μερίδιο στην επιχείρηση αλλά όχι στην 
οικία. Ο Giovanni Cavallini9 ήταν δικηγόρος, πράκτορας του Lloyd και υποπρόξενος της 
Αυστροουγγαρίας και εγκαταστάθηκε στο Καψάλι. Αυτό είχε να κάνει τόσο με τα 
συμφέροντα της εταιρείας, αφού το λιμάνι λειτουργούσε ως χειμερινός προορισμός, όσο 
και με το γεγονός ότι η επαγγελματική του ιδιότητα ως δικηγόρου επέβαλλε την 
παρουσία του πλησίον του διοικητικού κέντρου. Ο Giovanni υπήρξε δεύτερος σύζυγος 
της Ρόζας Κασιμάτη, μητέρας του Λευκάδιου Χέρν.  Σήμερα το κτήριο αποτελείται από 
δύο ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Η ιδιοκτησία που φιλοξενεί το γνωστό ηλιακό ρολόι ανήκει 
στον Ιωάννη Κλαυδιανό, απόγονο της οικογένειας Καβαλλίνη.10 

 

Ο Λευκάδιος Χέρν και η μητέρα του Ρόζα 

Η Ρόζα Κασιμάτη (1823-1882) ήταν θυγατέρα του ευγενούς Αντωνίου Κασιμάτη. 
Υπήρξε θυελλώδης ως χαρακτήρας, και καλλονή.11 Η μορφή της δεν έχει διασωθεί, αν 
και υπήρχαν φωτογραφίες της. Πρόσφατα εμφανίστηκε ζωγραφική απεικόνιση Ιάπωνα 
καλλιτέχνη, στηριγμένη σε προφορικές μαρτυρίες. Η σχέση της με τον Charles Bush 
Hearn ήταν αρκετά ασυνήθιστη. Το ζευγάρι φεύγει κρυφά, από τα Κύθηρα τον Ιούνιο 
του 1849, λόγω μετάθεσης του Charles στην Λευκάδα. Τον Ιούλιο γεννιέται το πρώτο 
τους παιδί, ο George Robert, και ακολουθεί ο γάμος στις 25 Νοέμβριου. Το δεύτερο παιδί 
τους, ο Λευκάδιος (1850-1903), 12 γεννιέται στις 27 Ιουνίου 1850, τέσσερις μήνες αφού 
ο πατέρας του είχε επιστρέψει στην Αγγλία όπου θα λάμβανε εντολές για την επόμενη 
μετάθεσή του στις Δυτικές Ινδίες. Τον Αύγουστο όμως το πρώτο παιδί πέθανε ξαφνικά.13  
Ο Charles επέστρεψε προς το τέλος του 1850 από την Αγγλία.  Στις 12 Αυγούστου 1853 
απέκτησαν το τρίτο τους παιδί, τον Charles. Η επικείμενη μετάθεση του Charles στις 

 
6 Τα αρχοντικά έχουν συνήθως ευθύγραμμα υπέρθυρα,  με υπερκείμενο θυρεό. 
7 Σε αντίθεση με παλιότερα κτίρια όπου τα παραθυρόφυλλα ήταν εσωτερικά. 
8 Βλ. Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική: Τόμος 1 Κύθηρα, εκδ. ΜΕΛΙΣΣΑ Αθήνα 1983. 
9  Ο εξελληνισμός του ονόματος είναι σύνηθες φαινόμενο: Stai/Στάης, Tzanne/Τζάννες, 
Caluzi/Καλούτσης, Daponte/Δαπόντε(ς),  Lorando/Λοράνδος–Λουράντος. 
10 Το αρχιτεκτονικό γραφείο R.C.TECH (www.rctech.gr) ανακαίνισε τμήμα του κτηρίου (2009–
2012). 
11 Βλ. Bisland Elizabeth, The Life and Letters of Lafcadio Hearn, και The Lafcadio Hearn Virtual 
iDiary στον ιστότοπο: http://www.lafcadiohearn.org/diary.html.  
12  Το πλήρες όνομα του ήταν HEARN, Patricio Lafcadio Tessima Carlos ή "Patrick". Το 
ιαπωνικό του, που υιοθέτησε μετά το 1895, ήταν Yakumo Koizumi. Πηγή: 
http://genealogy.kirkpatrickaustralian.com/archives/getperson.php?personID=I14428&tree=TK
A  
13 Εικάζεται πως πέθανε από το Σύνδρομο Αιφνίδιου Βρεφικού Θανάτου (SIDS).  
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Δυτικές Ινδίες ανάγκασε την οικογένεια να μετακομίσει στο Δουβλίνο.  Η καταπίεση της 
Ρόζας από την πεθερά της, το κλίμα, καθώς και η μακρά απουσία του συζύγου από το 
σπίτι ανάγκασαν τη Ρόζα ζητήσει διαζύγιο14. Η Ρόζα επέστρεψε στα Κύθηρα το 1854, με 
τον γιό της Charles, αφήνοντας τον Λευκάδιο, βοηθούμενη και συνοδευόμενη από τον  
Giovanni Cavallini. 15  Το διαζύγιο βγήκε το 1856. Όταν παντρεύτηκε τον Giovanni 
Cavallini (1857) απέστειλε στο Δουβλίνο τον Charles. Εκεί άλλαξαν το όνομα του σε 

James Daniel16 και τον έστειλαν εσώκλειστο σε σχολείο στην Σκωτία. Ο πρώην άνδρας 
της παντρεύτηκε το 1857 την Alicia Goslin Crawford, μια εύπορη χήρα και παλαιά του 
γνώριμη, την οποία και πήρε, μαζί με τα παιδιά της, στις Δυτικές Ινδίες. Ο Λευκάδιος και 
ο Τζέημς μεγάλωσαν σε αυταρχικό περιβάλλον. Για να τον «θεραπεύσουν» από τις φοβίες 
του τον κλείδωναν σε σκοτεινά δωμάτια. Ο Λευκάδιος δεν ξεπέρασε ποτέ τον 
αποχωρισμό του από τη μάνα του.17 

 Από τον δεύτερο γάμο της, με τον Giovanni Cavallini, η Ρόζα απέκτησε τέσσερα 
παιδιά: Ζίζα, Αικατερίνη, Γεώργιο, Άγγελο. 18  Μη μπορώντας να ξεπεράσει τον 
αποχωρισμό των δύο τέκνων της κατέληξε να έχει έντονα ψυχολογικά προβλήματα. 
Λέγεται πως είχε κάνει άλλο ένα ταξίδι στο Δουβλίνο, χωρίς αποτέλεσμα.19 Το 1882, 59 
ετών, πέθανε στο Ψυχιατρείο της Κέρκυρας.  

 Ο τάφος του Giovani Cavallini βρίσκεται στο νεκροταφείο του Καψαλιού20. Δεν 
είναι σίγουρο πως είναι και τάφος της Ρόζας. Η επιτύμβια επιγραφή δεν την αναφέρει, 
αλλά ούτε αναφέρει πως πρόκειται για οικογενειακό τάφο. Γενικά είναι παραδεκτό πως 
είναι ο χώρος ταφής της. Η παντελής έλλειψη αναφοράς μας οδηγεί στην υπόθεση πως 
υφίσταται η πιθανότητα η Ρόζα να μην έχει θαφτεί στα Κύθηρα αλλά στην Κέρκυρα. Την 
υπόθεση μας υποστηρίζει το γεγονός πως ο Giovanni απεβίωσε το 1905, πολύ αργότερα, 
οπότε θα είχε χρόνο να επιβλέψει τα της ταφής της.  

Η Ναυτιλιακή Εταιρεία 

Η εταιρεία Österreichischer Lloyd (Αυστριακό Λλόυδ) υπήρξε μια από τις 
σημαντικότερες ναυτιλιακές εταιρίες.  Το 1833 ναυτιλιακές ασφαλιστικές εταιρείες, 
τράπεζες, ανεξάρτητοι κεφαλαιούχοι και ο πολιτικός Karl Ludwig von Bruck 21 
δημιούργησαν την Austrian Lloyd Trieste. Αρχικά λειτουργούσε ως «τράπεζα 

πληροφοριών», βασισμένη στο μοντέλο των Lloyd’s  του Λονδίνου. Σύντομα η εταιρεία 
έκανε αίτηση προς τον Αυτοκράτορα της Αυστρίας για το προνόμιο της εκμετάλλευσης 
της ατμοπλοϊκής σύνδεσης της Τεργέστης με την Ανατολή.  Στις 20 Απριλίου 1836 
δημιουργήθηκε το τμήμα της ατμοπλοΐας και στις 2 Αυγούστου αποφασίστηκε η 
ναυπήγηση έξι ατμόπλοιων. Αρχικά δραστηριοποιήθηκαν οι γραμμές της Αδριατικής 
αλλά σύντομα επεκτάθηκαν  εξαγοράζοντας την γραμμή Κωνσταντινούπολη–Σμύρνη 

 
14 Η κίνηση αυτή δεικνύει το ανεξάρτητο του χαρακτήρα της.  
15 Σύμφωνα με διάφορες πηγές ο Cavallini ενήργησε ως διαμεσολαβητής των γονέων της Ρόζας 
και εικάζεται πως υπήρχε κάποια μακρινή συγγένεια.  
16 Βλ. άρθρο του Σπυρίδωνα Στάη: ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΧΕΡΝ, μία θαυμάσια σκιαγραφία, ο εξωτικός 
Αγγλοέλλην συγγραφεύς, εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22, 23 και 24 Δεκεμβρίου 1930. 
17 Σε συνομιλίες του, το 1889, αναφέρεται σε αυτήν:  "…I do not know anything about my 
mother, whether alive or dead. My father died on his return from India. There was a queer 
romance in the history of my mother's marriage…" και “…After the divorce his mother 
remarried, her second husband being a lawyer, a Greek, name unknown, and living at Smyrna, 
Asia Minor…”.  
18 Πηγή: http://www.kythera-family.net/index.php?nav=3-10&cid=63-2&did=723. 
19 Δεν υπάρχουν απτά στοιχεία οπότε δεν είμαστε σίγουροι  εάν ευσταθεί η πληροφορία. 
20 Συγκεκριμένα στον Άγιο Σπυρίδωνα. 
21 O Karl Ludwig von Bruck (1798-1860) ήταν Αυστριακός πολιτικός και φιλέλληνας. 
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(1844). Με το άνοιγμα της Διώρυγας του Σουέζ το 1869 επεκτείνονται προς Ινδία. Το 
όνομα άλλαξε σε Αυστροουγγρικό Λλόυδ, το 1872, αλλά το 1891 
επαναχρησιμοποιήθηκε η επωνυμία Αυστριακό. Το 1881 ανακοινώθηκε η ακτοπλοϊκή 
σύνδεση με Νέα Υόρκη, Βραζιλία και Αργεντινή. Το 1886 παρατάσσει 86 πλοία. Στον 
1ο Παγκόσμιο Πόλεμο τα δρομολόγια σταμάτησαν. Το 1919, μετονομάστηκε σε Lloyd 
Triestino, υπό ιταλική σημαία, αφού η Τεργέστη περιήλθε στην Ιταλική επικράτεια. 
Κατάφερε να αναγεννηθεί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1930. Ο στόλος της έφθασε 
να αριθμεί 85 σκάφη, σε 17 γραμμές. Ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος δημιούργησε νέες 
απώλειες. Το 1955 ο στόλος της  είχε σύνολο 31 πλοία, εξυπηρετώντας υπερπόντια 
ταξίδια αλλά και κρουαζιέρες. Το 1993 συνεταιρίστηκε με  την Evergreen Marine, Corp., 
μπαίνοντας δυναμικά στον χώρο της μεταφοράς εμπορευμάτων. Την 1η Μαρτίου 2006 η 
ονομασία Lloyd Triestino άλλαξε σε Italia Marittima. Το 1991 εμφανίστηκε εταιρεία με 
τίτλο Austrian Lloyd Ship Management (Österreichischer Lloyd), έδρας Κύπρου. 
Επίσημα όμως δεν υφίσταται νομική ή άλλου είδους σύνδεση με την αρχική.22 

 Η πρώτη επαφή του Lloyd με την Ελλάδα, έγινε στις 16 Μαΐου του 1837. Το 
τροχήλατο ατμόπλοιο Arciduca Lodovico αποπλέει από την Τεργέστη για την 
Κωνσταντινούπολη, όπου καταφθάνει στις 30 Μαΐου. Το δρομολόγιο είναι: Τεργέστη–
Ανκόνα–Κέρκυρα–Πάτρα–Πειραιάς–Σύρος–Σμύρνη–Κων/πολη, ανά δεκαπενθήμερο. Η 
γραμμή εξυπηρετούσε την μεταφορά όχι μόνον επιβατών αλλά και την μεταφορά 
ταχυδρομείου.23  Στις 10 Μαΐου του 1848 εγκαινιάζεται το δρομολόγιο Τεργέστης – 
Αλεξάνδρειας, με μοναδικό σταθμό την Κέρκυρα.24 Από το 1840 υπάρχει εβδομαδιαίο 
δρομολόγιο μεταξύ Τεργέστης–Κέρκυρας–Παξών–Λευκάδος. Το 1858 προστίθενται ως 
σταθμοί η Πρέβεζα και η Σαγιάδα Θεσπρωτίας. Το 1853 αρχίζει να λειτουργεί η 
Ελλαδίτικη γραμμή για Λουτράκι–Πειραιά. Λόγω μη ύπαρξης του ισθμού της Κορίνθου 
η εταιρεία δημιούργησε την μεταφορά από ξηράς, με άμαξα, ώστε να συνεχιστεί το ταξίδι, 
έως το 1893 οπότε και τελείωσε η κατασκευή της διώρυγας. Ενδεικτικά το δρομολόγιο 
Τεργέστη–Πειραιάς, διαρκούσε 6 ημέρες,25 αλλά δεν ήταν πάντα εύκολο. Δημοσίευμα 
της εφημερίδας Αθηνά (12/8/1844) περιγράφει περιστατικό ληστείας.26  Από το 1854 
καθιερώνεται η Αλβανική γραμμή, από Τεργέστη μέσω Δαλματικών λιμανιών μέχρι τη 
Ζάκυνθο. 

 Άλλα δρομολόγια της εταιρείας την εποχή αυτή ήταν: Τεργέστη–
Κωνσταντινούπολη, Τεργέστη–Σμύρνη, μέσω Ανκόνας–Κέρκυρας–Ιθάκης–Ζακύνθου –
–Κυθήρων–Σύρου–Χίου, Κωνσταντινούπολη–Στυλίδα κ.ά., ενώ υπήρχαν τοπικά 
δρομολόγια: Σύρος–Ρόδος, Σύρος–Χανιά–Ρέθυμνο –Ηράκλειο, κ.ά.  

 Απέναντί της αντιπαρατίθενται οι ελληνικές εταιρείες της εποχής: 

• η Ελληνική Ατμοπλοΐα (ή Συριανή) (1857), 

 
22 Στον ιστότοπο http://www.oelsm.com/en/history υπάρχουν αναφορές και εικόνες από την 
αρχική εταιρεία . Η «επίσημη»  εταιρεία έχει μόνο φωτογραφίες σκαφών από τα 1837 έως τα 
1954 και φωτοσύνθεση με τους ιδρυτές.  
23  Η λέξη «ποστάλι», ναυτική έκφραση, έχει τις ρίζες του στην διακίνηση του κρατικού 
ταχυδρομείου. 
24 Υπάρχει  αναφορά πως το δρομολόγιο είχε ξεκινήσει ήδη από τα 1837, όχι σε τακτική βάση. 
Βλέπε: http://www.trains-worldexpresses.com/webships/600/620.htm  
25 Βλ. άρθρο «Η ΑΤΜΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟ 1837»  
στον ιστότοπο http://perialos.blogspot.gr/2013/05/1837.html, δημοσιευμένη στο περιοδικό 
«Περίπλους της Ναυτικής Ιστορίας», τ. 69, σ. 39, έκδ. του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, ΙΑΝ-
ΜΑΡΤ. 2005. 
26 Βλ. Μ. Κωνσταντίνης, Τα Ταχυδρομεία στην Ελλάδα, εκδ. ΕΛΤΑ, Αθήνα 2002, σελ. 234. 
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• η Ατμοπλοΐα Γουδή (1879),27 και 

• η Πανελλήνιος Ατμοπλοΐα (1883). 
 

 Ειδικά για τα Επτάνησα πρέπει να αναφερθούμε στην τοπική διασύνδεση με τα 
«Ιόνια πυρόσκαφα», 28  με κυβερνητική επιδότηση από την Ιόνιο Πολιτεία, τα οποία 
δραστηριοποιήθηκαν από το 1826 ως το 1863.29 

 Οι ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνταν περιλάμβαναν τις: Mahsousse, P&O 
Company, Cunard, ROPIT, Norddeutsche Lloyd, Deutsche Levante Linie, Ατμοπλοΐα 
Αιγαίου Κουρτζή, Κεδιβιέ, Fraissinet & Cie, Societa Anonima Italiana de Navigazione 
Adriatico Orientale αλλά και άλλες, σε τοπικά κυρίως δρομολόγια, όπως η Joly, Viktoras 
& Co., η Hamidiye, η Φώσκολου−Μάγκου, την Καραβά Λημνιού, η Μικρασιατική 
Ατμοπλοΐα Π. Μακρή, η εταιρεία Παπαγιάννη του Λονδίνου κ.ά. 

 Ο σημαντικότερος όμως διεθνής ανταγωνιστής ήταν η γαλλική  Compagnie des 
Messageries Nationales. Το 1851 η Γαλλική κυβέρνηση υπέγραψε συμβόλαιο με την 
εταιρεία για την δημιουργία τεσσάρων γραμμών προς Ιταλία, Αίγυπτο, Ελλάδα και 
Τουρκία. To 1852 η εταιρεία αποκτά την επωνυμία Companie des Services Maritimes 
des Messageries Nationales ενώ το 1863 αλλάζει σε Companie des Messageries 
Imperiales, αποκτώντας το πρώτο της ναυπηγείο. Το 1871 μετονομάζεται σε Companie 
des Messageries Maritimes. Απανωτές συγχωνεύσεις οδήγησαν στην εξαφάνιση της 
εταιρείας το 1977. 

 Το σημαντικό είναι η ύπαρξη μόνιμης ατμοπλοϊκής σύνδεσης των Κυθήρων όχι 
μόνον με τον Πειραιά30 αλλά και με την Σμύρνη, προορισμός μεγάλου ποσοστού των 
μεταναστών των αρχών του 19ου αι. Τα Κύθηρα χρησιμοποιούνταν από αρκετές εταιρείες 
ως σταθμός ανθράκευσης, μέχρι τουλάχιστον τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, με υλικό που 
είχε εξορυχθεί τοπικά31. 

 Η Κυθηραϊκή παροικία της Σμύρνης υφίσταται πριν από 1776. 32 Η ενασχόληση 

 
27  Βλ. http://www.koutouzis.gr/naftilia-atmoploia.htm  και 
http://www.nautilia.gr/forum/showthread.php?66053-%C1%F4%EC%EF%F0%EB%EF%C0
%E1-%C3%EF%F5%E4%DE-Goudes-Steamship-Co . 
28 Φαίνεται πως υπήρχαν τουλάχιστον τρία σκάφη ως τα 1839: το Sir Frederick Adams, το 
ΙΟΝΙΑ και το ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Βλ. http://perialos.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6.html. 
29  Η προσπάθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του ελέγχου της περιφέρειας από την κεντρική 
διοίκηση. 
30 Ο Πειραιάς υπήρξε η πρώτη επιλογή των μεταναστών. Το 1893 αναφέρεται πως τα μισά σπίτια 
του Πειραιά είναι Κυθηραϊκά, ενώ το 1899 έχουμε την ίδρυση της Kυθηραϊκής Αδελφότητας 
Πειραιώς–Αθηνών. Οι Κυθήριοι πρωτοστάτησαν στην ανάπτυξη του Πειραιά, όπως φαίνεται 
και από τους ευεργέτες: Ο Νικήτας Τζάννες  (Τζάννειο Νοσοκομείο, Ζάννειο Ορφανοτροφείο), 
ο Ευστάθιος Δηλαβέρης (πτέρυγα του Τζαννείου  Νοσοκομείο, επέκταση του Χατζηκυριάκειου 
Ορφανοτροφείου κ.ά.) κ.ά. 
31 Ο τοπικός  λιγνίτης ήταν μέτριας ποιότητας. Υπήρχαν ορυχεία  στο Λιβάδι και στα Μητάτα. 
Βλ. ΧΧ. Τα Ορυκτά και αι Αλυκαί στο Κυθηραϊκή Επιθεώρησις, έτος Α΄, εκδ. ΕΣΤΙΑ, Αθήνα 
1923, σελ. 190.  
32 Βλ. Ηλίας Μαρσέλλος Οι Κυθήριοι της Διασποράς, ένθετο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, Κυριακή 5 -7-
1998 και Α. Θ. Στρατηγός Η Μεγάλη Κυθηραϊκή Παροικία Σμύρνης (1776-1923) στην 
Κυθηραϊκή Επιθεώρηση, ό.π. , σελ. 365  
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με το εμπόριο φαρμακευτικών φυτών από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας33 υπήρξε 
λόγος μετακίνησης των εποχικών, αρχικά, μεταναστών34. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
και το γεγονός της έκρυθμης πολιτικής κατάστασης της περιόδου 1780-1817. 35  Η 
εγκατάσταση μονίμων μεταναστών στην Σμύρνη μπορεί να τεκμηριωθεί το 180636. Η 
γεωργική καταστροφή που υπέστη η νήσος, αρχικά των αμπελιών37 και κατόπιν άλλων 
καλλιεργειών, 38 δημιούργησε φαινόμενα έλλειψης πόρων  οδήγησε σε μεγάλη έξοδο 
(1850).39 Ο Κριμαϊκός πόλεμος (1853-1856) που ακολούθησε δημιούργησε επιπρόσθετα 
προβλήματα. Η ύπαρξη τακτικής γραμμής συγκοινωνίας επέτρεψε την εποχική εργασία 
αλλά και την μονιμότερη εγκατάσταση, αν και αυτή δεν ανιχνεύεται εύκολα στις 
απογραφές, οι οποίες δείχνουν αύξηση πληθυσμού.40 Αυτό γίνεται αντιληπτό όταν δούμε 
την αλματώδη αύξηση των καλλιεργούμενων γαιών. Τα δύο αυτά στοιχεία δείχνουν 
ανάπτυξη που οφείλεται τόσο στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, μέσα από την 
αθρόα εισροή εμβασμάτων, 41  όσο και στην αλλαγή του τύπου και τρόπου των 
καλλιεργειών μετά το 1820. 42  Μεγαλύτεροι οικογενειακοί κλήροι σημαίνει ότι οι 
οικογένειες μεγαλώνουν, αφού χρειάζονται περισσότερα εργατικά χέρια.  

 Η χρησιμοποίηση της Ελληνικής, αλλά  και ευρωπαϊκών γλωσσών, βοηθά τους 
Κυθηρίους δίνοντας την δυνατότητα της εύκολης προσαρμογής.43 Η χρήση δε του Ιόνιου, 

 
33 Όπως για την Convolvulus Scammonia (σκαμμωνία/μαμουτιά). Χρησιμοποιείτο ως εμετικό, 
ήπιο καθαρτικό και για αντιμετώπιση παρασιτικών φαινομένων. Βλ. Ν. Φωτεινός Αναμνήσεις 
και ιστορήματα από τη Σμύρνη, σελ. 28 ό.π. 
34 Στο Αξάριο και τα Γκιόρδα εμπορεύονταν τα προϊόντα από τις τοπικές καλλιέργειες ριζαρίου 
(ερυθροδάνου) και κριμιζίου (κοκκινίλη ή κιννάβαρι).  
35  Τα «ρεμπελιά» του 1780, 1794 και 1800 οδήγησαν αρκετούς εκτός νήσου καθώς οι 
αντεκδικήσεις ήταν στην ημερήσια διάταξη. Τα στοιχεία δεικνύουν έξοδο τουλάχιστον 4.000 
Κυθηρίων την περίοδο προ και μετά την έναρξη της Επαναστάσεως. Βλ. George N. Leontsinis 
THE ISLAND OF KYTHERA: A SOCIAL HISTORY (1700-1863), National and 
Capodistrian University of Athens, Faculty of Arts, S. Saripolos’ Library No. 55. Athens 1987, 
σελ. 109-179. 
36 Βλ. Α. Θ. Στρατηγός Η Κυθηραϊκή Παροικία Σμύρνης, σελ. 365 ό.π.  
37 Ο οίνος ήταν το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν. Βλ. άρθρο μας: Ο Καζανόβα και τα Κύθηρα, 
εφημερίδα ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ, Δεκέμβριος 2012 (http://www.kythiraika.gr/). Ενδεικτικά 
αναφέρουμε πως το 1836 υπάρχει παραγωγή 1.455.447 λίτρων, όταν η Κέρκυρα παράγει 
4.003.535 λίτρα, ενώ για το 1863 μόλις 36.368 λίτρα. Βλ. D. T. Ansted, The Ionian Islands in 
the year 1863, London 1863. 
38 Η αγροτική καταστροφή μετέτρεψε το γεωργικό προφίλ της Ευρώπης. Έπληξε κυρίως την 
Πελοπόννησο, που είχε μετατρέψει την σταφιδοπαραγωγή σε μονοκαλλιέργεια. Παρόλα αυτά ο 
πληθυσμός των Κυθήρων από 8.744 άτομα το 1836 αγγίζει τα 13.000 το 1858 που δεικνύει 
εισροή πόρων, που επέτρεπαν την ανάπτυξη. Όμως όλοι οι μελετητές επιμένουν σε μείωση του 
πληθυσμού. Ίσως οι εγγραφές να είναι πλασματικές. 
39  Μέχρι τότε οι μεγάλες μετακινήσεις ήταν αποτέλεσμα πολεμικών ενεργειών. Βλ. Α. Θ. 
Στρατηγός, Η Κυθηραϊκή Παροικία Σμύρνης, ό.π., σελ. 373.  
40 Βλ. πίνακας 1 : Πληθυσμιακές Μεταβολές στα Κύθηρα 1724-1928. 
41  Η αποστολή εμβασμάτων ήταν εύκολη αφού δεν υπήρχε έλεγχος. Οι υποχρεώσεις των 
μεταναστών συνοψίζονται στην φράση: «Εγώ από μάνα κι αδελφή σπαρτσάρησα 
(ελευθερώθηκα)». Τα εμβάσματα αφού κάλυπταν τις βιοτικές ανάγκες αμέσως μετά 
χρησιμοποιούνταν σε επέκταση ή κτίσιμο της οικογενειακής εστίας και αγορά χωραφιών, που 
επέτρεπαν την αυτάρκεια της οικογένειας. Βλ. Ν. Φωτεινός, Αναμνήσεις και ιστορήματα από τη 
Σμύρνη, σελ. 44 και 47 ό.π.  
42 Οι Άγγλοι δημιούργησαν το 1820 την Γενική Επιτροπή για την Γεωργία (Κομιτάτο) για την 
συστημική γεωργική ανάπτυξη των Ιονίων νήσων. Στα Κύθηρα τα ελαιόδεντρα ξεπέρασαν τις 
60.000 ενώ οι καλλιεργήσιμες γαίες ξεπέρασαν το 50% του συνόλου της νήσου, έως το 1864. 
Βλ. George N. Leontsinis, THE ISLAND OF KYTHERA, ό.π., σελ. 221.   
43  Στο δευτεροβάθμιο εκπαιδευτήριο  ΒΙΤΣΑΜΑΝΕΙΟΝ (1814-1921) διδάσκονταν 
υποχρεωτικά δύο έτη η Γαλλική και τρία έτη η Ιταλική. Βλ. Ν. Δελακοβίας, Η νήσος Κύθηρα, 
τυπογραφείον ΣΤ. ΓΟΥΝΑΡΗ, Αθήνα 1887, σελ. 18. 
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Αγγλικού, διαβατηρίου ήταν σημαντική αφού προστάτευε τον κάτοχο από τις 
Οθωμανικές αυθαιρεσίες, λόγω Διομολογήσεων. Τέλος το κόστος μετακίνησης σίγουρα 
ήταν φθηνότερο των αντίστοιχων υπερπόντιων. Ο Πειραιάς ήταν οικονομικότερη λύση 
αλλά η Σμύρνη προσέφερε περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Ενδιαφέρον είναι 
πως η μετανάστευση αρχίζει να φθίνει περί το 1890. Το  1897 δείχνει να έχει πάψει 
σχεδόν εντελώς, για άγνωστους λόγους.44   

 Η δημιουργία σωματείων είναι το αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού μονίμων 
μεταναστών.45 Η Κυθηραϊκή Αδελφότητα Σμύρνης δραστηριοποιείται «επίσημα» από το 
1806. Έφερε τον τίτλο «Σύναξις των Τσιριγωτών Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης», 
αργότερα δε «Ιονική Αδελφότητα των Μυρτιδίων». 46  Το 1887 επανιδρύεται ως 
«Κυθηραϊκή Αδελφότητα της Σμύρνης  “Η Μυρτιδιώτισσα”», ενώ το 1898 λειτουργεί άλλη 
μία με τίτλο «Αλληλοβοήθεια». Η ύπαρξη δύο Αδελφοτήτων δεικνύει ισχυρή 
πληθυσμιακή βάση, έχει δε και άλλες προεκτάσεις.47 

  Η Κυθηραϊκή παροικία στην Σμύρνη ήταν πολυπληθής και είχε τρεις, κυρίως, 
πόλους συγκέντρωσης: την προκυμαία (Quais), στην οποία δραστηριοποιούνταν σε 
μαγειρεία, οινοπωλεία και καφενεία, την συνοικία Μεγάλες Ταβέρνες, από τις 
κεντρικότερες της αγοράς, και το προάστιο Μερσινλί (Μυρσινέα), ανατολικά της 
Σμύρνης, όπου ανεγέρθηκαν ναός της Μυρτιδιωτίσσης 48  και τετρατάξιο Δημοτικό 
Σχολείο, θέση που μετεξελίχθηκε σε οικισμό. 

 Επίσης ο Κάμπος του Βουρνόβα είχε μεγάλη συγκέντρωση Κυθηρίων, ο 
Κουκλουτζάς, 49  το Βαϊρακλί, το Κορδελιό κ.ά. Είναι χαρακτηριστικό πως στον 
Βουρνόβα υπήρχε Μετόχι της Μονής Μυρτιδίων, ενώ υπήρχαν και άλλες εκκλησίες της 
Μυρτιδιωτίσσης στο Κορδελιό και στο Αξάριο. Στο Κορδελιό στο επίνειο Γκιούλ-Μπαξέ 
γινόταν τριήμερος εορτασμός της εορτής της Μυρτιδιώτισσας, με προσέλευση των 
Κυθηρίων λεμβούχων από την Σμύρνη.50 Στην μητρόπολη της Αγίας Φωτεινής υπήρχε 
εικονοστάσι της Παναγίας, έργο Κυθηρίου ιερομόναχου. 51  Στον Άγιο Γεώργιο της 
Σμύρνης, που χτίστηκε το 1858, υπήρχε παρεκκλήσιο. Την ημέρα της εύρεσης της 
εικόνας, 24/9, γινόταν επίσημη περιφορά στην πόλη και τμήματα της αγοράς δεν 

 
44  Βλ. Α. Θ. Στρατηγού, Η Κυθηραϊκή Παροικία Σμύρνης, ό.π., σελ. 373. Η υπόθεση που 
προτείνουμε είναι πως λόγω των αλλαγών στις εγκαταστάσεις του λιμένα της Σμύρνης 
συρρικνώθηκαν οι επαγγελματικές ευκαιρίες στον χώρο. Οι άλλες επαγγελματικές 
δραστηριότητες δεν ήταν αρκετές για την απορρόφηση μεγάλου αριθμού μεταναστών. Τέλος οι 
νέες ευκαιρίες υπερπόντια, όπως η κατασκευή των σιδηροδρόμων στην Αργεντινή, δίνουν άλλες 
διεξόδους. 
45 Οι αριθμοί ποικίλουν: 15.000 έως 25.000. Βλ. Μαρσέλλος Ηλίας Οι Κυθήριοι της Διασποράς 
ό.π. και Νικόλαος Φωτεινός, Αναμνήσεις και Ιστορήματα από την Σμύρνη, ό.π., σελ. 40  
46 Ο όρος Τσιριγώτες κάλυπτε όλους τους Επτανήσιους μετανάστες της περιόδου στην Σμύρνη, 
λόγω του μεγάλου ποσοστού τους. Βλ. George N. Leontsinis, THE ISLAND OF KYTHERA, ό.π., 
σελ. 203.  
47 Η ύπαρξη των δύο Αδελφοτήτων μπορεί να παραλληλιστεί με την αντίστοιχη των Πειραιά και 
Αθήνας, αντικατοπτρίζοντας τον διαχωρισμό της νήσου σε «Έξω» και «Μέσα Δήμο». Ανάγεται 
στην τοπογραφική, πολιτιστική, ιστορική και κοινωνική διαφορά του Νοτίου από το Βόρειο 
τμήμα. 
48  Ο ναός χτίστηκε παραλιακά, μαζί με οίκημα σχολείου. Αρχικά το 1891 ήταν ξύλινος. 
Ανοικοδομήθηκε το 1903. 
49 Βλ. Ν. Φωτεινού, Αναμνήσεις και ιστορήματα από τη Σμύρνη , ό.π., σελ. 19.  
50 Βλ. Α. Θ. Στρατηγός, Η Κυθηραϊκή Παροικία Σμύρνης, ό.π., σελ. 372.  
51 Το εικονοστάσι είχε ελαιογραφία της Μυρτιδιωτίσσης. Είχε κατασκευαστεί στα 1813. Βλ. Α. 
Θ. Στρατηγός, Η Κυθηραϊκή Παροικία Σμύρνης, ό.π., σελ.  366  
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λειτουργούσαν.52 

 Σημαντικότατη είναι η ύπαρξη Κυθηρίων εφοπλιστών 53  που δημιούργησαν 
μετοχικές εταιρείες και ναυπήγησαν τις πρώτες φορτηγίδες στο λιμένα κατορθώνοντας 
να έχουν ουσιαστικά το μονοπώλιο των μεταφορών, μέχρι το 1897. Ο χώρος στη μέση 
του λιμανιού ήταν γνωστός ως ΤΣΙΡΙΓΩΤΙΚΑ. Μία των εταιρειών αυτών επεκτάθηκε 
στην μεταφορά επιβατών προς τα προάστια του κόλπου της Σμύρνης αρχικά αλλά και 
προς άλλα λιμάνια του Αιγαίου: Η  ΖΟΛΥ, ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ, ΒΙΚΤΟΡΟΣ ΚΑΙ Σα (Joly, 
Courmouli, Viktora Co.).54  Ο Βίκτωρας ήταν Κυθήριος πρώτης γενιάς.55  Η Σμύρνη 
λοιπόν, και η Μικρά Ασία γενικότερα, υπήρξε κατεξοχήν τόπος μετακίνησης των 
Κυθηρίων. Συγχρόνως οι μετακινήσεις ατόμων τους έχουν οδηγήσει όχι μόνον στο 
εξωτερικό αλλά και σε όλη την Ελλάδα.56 

 Η χρήση του Αβλέμονα από το Lloyd ήταν εποχική, τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Στο διάστημα του χειμώνα χρησιμοποιείτο το Καψάλι, ως πλέον υπήνεμο και 
διαθέτοντας καλύτερες εγκαταστάσεις.57 Η ύπαρξη δύο πρακτόρων, των Cavallini (Lloyd) 
και του Στέφανου Μπαρμπαρίγου (Ελληνικής Ατμοπλοΐα) δεικνύει την σημαντικότητα 
της νήσου ως σταθμού. Άλλωστε το 1905 έχουμε την εμφάνιση ναυτιλιακής εταιρείας, 
ιδιοκτησίας Κυθηρίου την καταγωγή,  που δραστηριοποιείται  στην διασύνδεση της 
νήσου με το Πειραιά. 58 

 Η εξαγωγή προϊόντων, όπως ο οίνος,59 αξιοποίησαν την ατμοπλοϊκή διασύνδεση 
και συνέβαλαν στην οικονομική ανάπτυξή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως το 1887  
διακινούνταν προς κεντρική Ευρώπη «…τη προμηθεία του κ. Καβαλίνη πράκτορος…» 
φορτία ορτυκιών,  από τα οποία οι κάτοικοι κέρδιζαν «…χιλιάδας δραχμών…».60  

 

Συμπεράσματα 

Οι Κυθήριοι μετακινούνταν, είτε μόνιμα είτε εποχικά. Το νησί δεν είχε την δυνατότητα 
εξασφάλισης διαβίωσης μεγάλου πληθυσμού. Η τακτική συγκοινωνία, προϊόν εξάλειψης 
της πειρατείας, επέτρεψε την ευκολότερη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών. Τα Κύθηρα 

 
52 Τα τμήματα που δεν λειτουργούσαν ήταν οι συνοικίες Μεγάλες Ταβέρνες, Παλαιά Ψαράδικα, 
τα Τσιριγώτικα και ο Φασουλάς.  
53 Οι περισσότεροι προέρχονταν από τον Μυλοπόταμο, χωριό με έντονη ναυτική παράδοση. Βλ.  
Α. Θ. Στρατηγός, Η Κυθηραϊκή Παροικία Σμύρνης, ό.π., σελ.  381  
54 Η εταιρεία ανταγωνίστηκε την οθωμανική Hamidiye για τη διασύνδεση με το Κορδελιό και 
το μονοπώλιο του Κόλπου της Σμύρνης. Ξεκίνησε τα δρομολόγια στα τέλη του 1874.  
55 Ο Βίκτωρας ήταν ο ιθύνων νους ενώ οι συνεταίροι Joly και Paterson υπήρχαν ως κάλυψη για 
την εξασφάλιση της αγγλικής προστασίας όντας Άγγλοι υπήκοοι. Το επίθετό του ήταν Αργύρης  
αλλά ονομάστηκε Βίκτωρας, από τους Άγγλους, ως νικητής σε αγώνα πάλης. Συνεταίρος ήταν 
και ο Κυθήριος αρχιτέκτονας Ηλίας Κουρμουλής. Βλ. Α. Θ. Στρατηγός, Κυθηραϊκή Επιθεώρησις, 
ό.π., σελ. 380.  
56 Ειδικά στον Ελλαδικό χώρο η χρήση του επιθέτου καταγωγής Τσιριγώτης, Τσιριγωτάκης ή 
(Τ)Συρίγος ανιχνεύονται σε πολλά μέρη. Η «χαρτογράφηση» των μετακινήσεων στον ελλαδικό 
χώρο, αλλά και στο εξωτερικό, μπορεί να γίνει μέσα από τις εκκλησίες της Παναγίας 
Μυρτιδιώτισσας.  
57 Το Καψάλι διέθετε δεξαμενή νερού και λοιμοκαθαρτήριο. 
58 Ο Αναστάσιος Διακάκης, εκ Ποταμού Κυθήρων, συνέστησε εταιρεία το 1905. 
59  Η οινοπαραγωγή επανάκαμψε. Το 1922 έχουμε παραγωγή 192 τόνων οίνου, η οποία 
χαρακτηρίζεται  ως «…απόδοσις…μικρά…»! Βλ. XVI. Γεωργία, Η Άμπελος, Κυθηραϊκή 
Επιθεώρησις, ό.π., σελ. 176. 
60 Βλ. Ν. Δελακοβίας Η νήσος Κύθηρα, ό.π., σελ. 28. 
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ήταν το σωστό νησί, στην σωστή θέση, την σωστή στιγμή. Η ατμοπλοϊκή σύνδεση προς 
και από την Ανατολή έδωσε το έναυσμα  τόσο για ευκαιριακή εμπορική μετακίνηση όσο 
και για μετανάστευση, που συνεπικουρουμένη από την γεωργική καταστροφή της νήσου, 
δημιούργησε τελικά συνθήκες αύξησης του βιοτικού επιπέδου των εναπομεινάντων 
κατοίκων και συνεπακόλουθα αύξηση του πληθυσμού. Το Αυστριακό Lloyd 
χρησιμοποίησε τα Κύθηρα δημιουργώντας τις συνθήκες για την γιγάντωση της 
Κυθηραϊκής παροικίας της Σμύρνης. Ακριβώς την ίδια περίοδο η Σμύρνη αναπτύσσεται 
σημαντικά, με την δημιουργία υποδομών που της επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση 
του εμπορίου της Ανατολίας. Τα Κύθηρα τροφοδότησαν πληθυσμιακά την Σμύρνη κι 
εκείνη ανέπτυξε την Κυθηραϊκή οικονομία, μέσω της εισροής χρήματος των μεταναστών. 


