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1. Εισαγωγή

0  Κωνσταντίνος Βίκτωρας υπήρξε μια εμβληματική μορφή του Σμυρναίι
κου Κυθηραϊσμού. Άνθρωπος αυτοδημιούργητος, κατάφερε να γίνει τραγούδι 
στα στόματα των Σμυρναίων ξεκινώντας από μια βάρκα, μεταφορικά αλλά 
και πραγματικά1. Οι δραστηριότητές του ανιχνεύονται στον τύπο της εποχής 
αλλά, όπως και άλλοι, δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστός αφού και νωρίς χάθηκε αλ
λά και πολλά στοιχεία από την ζωή και κίνηση της Σμύρνης δεν μπόρεσαν να 
προβληθούν ώστε να γίνει γνωστή η συμβολή του στα της πόλης που επέλεξε 
ως δεύτερή του πατρίδα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μέσα από την 
λιτή μας προσέγγιση. Θεωρούμε πως είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα 
δείγματα των Κυθηρίων της Σμύρνης, αγκαλιάζοντας την νέα του πατρίδα 
και μην λησμονώντας την αρχική.

Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1833, ενώ η οικογένειά του μετακινούνταν 
από την Κρήτη στα Κύθηρα με καΐκι. Φθάνοντας στον Αβλέμονα η μητέρα 
του τον είχε ήδη γεννήσει2. Είναι εποχές που τα καΐκια είναι ουσιαστικά ο κύ-

1. Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Γ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Αναμνήσεις και Ιστορήματα από την Σμύρνη, Αθήνα, Εκδό
σεις «Ενώσεως Σμυρναίων», 1986. Αναφέρει δημώδεις ρίμες της εποχής σχετικά: «Τ η Σ Μ Υ Ρ 
ΝΗ  και το ΚΟΡΔΕΛΙΟ (της Χαμηδιέ) τα γλήγορα βαπόρια τα πέρασε ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ (του Βί- 
κτωρα) κι έρριξε δυό κανόνια και Γειά σου καημένε Βίκτωρα να ζήσεις, να χρονίσεις».

2. Δεν είναι γνωστοί οι λόγοι μετακίνησης της οικογένειας προς τη Κρήτη. Όμως μπο
ρούμε να υποθέσουμε βιοποριστικούς λόγους, αν και η μετακίνηση μιας εγκύου μπορεί να 
υπαγορεύτηκε από λόγους ασφάλειας μητέρας και αγέννητου μωρού. Θα μπορούσαμε να ε ι
κάσουμε ακόμα και λόγους προστασίας από εκδίκηση-βεντέτα.
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ριος, αν όχι ο μόνος, τρόπος μεταφοράς. Η οικογένειά του ήταν εγκατεστημέ
νη στα Μητάτα ή στα Βιαράδικαή Το αρχικό οικογενειακό επίθετο της ήταν 
Αργύρης, το οποίο με σχετική σιγουριά ανιχνεύεται στα Κύθηρα είτε αυτούσιο, 
τουλάχιστον από τα μέσα του 18ου αι., είτε ως παρωνύμιο του Viaro (Βιάρος), 
ο οποίος έφτασε μαζί με τον Marco Venieri (Βενιέρης) στις αρχές του 13ου αι. 
στη νήσο3 4. Απέκτησε το παρωνύμιο Βίκτωρας στην διάρκεια της νεότητάς 
του, στα Κύθηρα, όταν νίκησε σε αθλητικούς αγώνες, κατά την περίοδο της 
Αγγλοκρατίας (1814-1863), το οποίο και επέλεξε αργότερα ως επίθετό του. 
Είναι χαρακτηριστικό δυναμικών προσωπικοτήτων μια τέτοια αλλαγή.5 Η 
νεότητά του όμως σημαδεύτηκε και από άλλα περιστατικά. Αρχικά αναζήτη
σε την τύχη του στη θάλασσα, αλλά οι σύντροφοί του τον εκμεταλλεύτηκαν 
και τον πούλησαν ως δούλο. Μπορούμε να εικάσουμε, με ευκολία, πως η περι
πέτεια του Βίκτωρα και των συντρόφων του ξεκίνησε ως μια επιχείρηση πει
ρατική, αφού το « κούρσος» ήταν μια τακτική ενασχόληση των θαλασσινών 
της εποχής. Εμπόριο και πειρατεία είναι αλληλένδετα την περίοδο αυτή6. Τα

3. Ουσιαστικά τα Βιαράδικα μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιφερειακός οικογενεια
κός οικισμός συνδεδεμένος στο κεφαλοχώρι των Μητάτων. Άλλωστε κι η ονομασία Βιαράδι- 
κα το καταδεικνύει.

4 .  Ε μ μ . Π. Κ Α Λ Λ Ι Γ Ε Ρ Ο Σ  (2002) Κυθηραϊκά Επώνυμα -  Ιστορική, γεωγραφική και 
γλωσσική προσέγγιση, Αθήνα. Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών No. 15 σελ. 167-170.

5. Θα μπορούσαμε επίσης να διακρίνουμε ακόμη και ένα λογοπαίγνιο: 0 Κωνσταντίνος ο 
νικητής, μια εκφορά του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δεν πιστεύουμε πως έγινε επί τούτου αλλά 
θα ήταν ενδιαφέρον εάν είχε γίνει, διότι τότε ο Κωνσταντίνος αναδύεται και ως έχων εκπαί
δευση περισσότερη του συνήθους της εποχής του. Άσχετα όμως από αυτό στην Σμύρνη έχου
με συχνά την υιοθέτηση ως επιθέτου του παρωνύμιού ή την «ελληνοποίησή του» (βλ. ΚΑΛΛΙ

Τ ΕΡΟ Σ, Κυθηραϊκά Επώνυμα, 2002, ό.π.). Η χρήση του παρωνύμιού ήταν επιβεβλημένη, του
λάχιστον στα Κύθηρα, αφού διαχώριζε τους οικογενειακούς κλάδους. Το φαινόμενο της ύπαρ
ξης πολλαπλών ατόμων με το ίδιο όνομα, επίθετο και πατρώνυμο, αλλά ακόμη και μητρώνυ- 
μο, δεν ήταν ασύνηθες. Έτσι η εξέλιξη πολλών Κυθηραϊκών επιθέτων ανάγεται στην προσπά
θεια διαχωρισμού ατόμου από άτομο.

6. Το κούρσος, από το κουρσάρος (αρχικά γαλλική λέξη corsaire, που σημαίνει εκείνον 
που διαθέτει lettre de course δηλαδή κρατική άδεια καταδρομής κατά εχθρικών πλοίων, βλ. 
σχετικά τον ιστότοπο http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CF% 
83%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82, πρόσβαση 18/7/2013), είναι έννοια σχετική με την 
πειρατεία αλλά όχι απόλυτα ταυτόσημη. Ο κουρσάρος είναι ναυτικός που καλύπτεται από 
άδεια καταδρομής που του παρέχεται από το κράτος-εργοδότη του σε αντίθεση με τον πειρα
τή που προσβλέπει μόνον σε ίδιον όφελος. Δηλαδή στην ουσία μιλάμε για κρατικά υποστηριζό- 
μενο πειρατή. Παλαιότερα όμως ήταν πάγια και καταξιωμένη κρατική τακτική που επέτρε
πε στο κράτος-εργοδότη να μην απασχολεί τις ναυτικές του δυνάμεις σε πολλά μέτωπα, να 
διαταράσσει την ροή του ανεφοδιασμού και του εμπορίου του αντιπάλου του και να αποκομίζει 
κέρδη από το ποσοστό των λαφύρων αυτών των καταδρομικών ενεργειών. Βέβαια πολλές φο
ρές ο πειρατής γίνεται κουρσάρος και αντίστροφα. Οι κουρσάροι τέθηκαν εκτός νόμου, σύμφω
να το Διεθνές Δίκαιο, με τη Διακήρυξη των Παρισίων (1856), με την οποία οι Μεγάλες Δυ

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%25
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Κύθηρα δεν υπέφεραν μόνο από πειρατικές επιδρομές, αλλά χρησιμοποιούνταν 
ως ορμητήριο πειρατών και κουρσάρων και ως χώρος αποδέκτης λαφύρων. Η 
γειτνίαση με τη Μάνη και οι συγγενικές και φιλικές σχέσεις των δύο τόπων 
βοηθούσαν στη λειτουργία επιχειρηματικών μονάδων, δηλαδή ομάδων με 
πλοία, που λειτουργούσαν, είτε καθαρά πειρατικά, είτε μέσα από τη  χρήση 
διαπιστεύσεων, δηλαδή διπλωμάτων καταδρομής, των γνωστών κουρσάρι
κων. Η εξάλειψη της πειρατείας στο Ιόνιο είναι αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο, 
της έλευσης των Άγγλων, στο δε Αιγαίο με την εφαρμογή μέτρων του κυβερ
νήτη Ιωάννη Καποδίστρια, από τον ναύαρχο Μιαούλη.

Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια που ακριβώς είχε πωληθεί ως δούλος ο Β ί
κτωρας. Γνωρίζουμε όμως ότι έπραξε το αυτονόητο: δραπέτευσε. Μ ετά από 
διάφορες περιπλανήσεις κατέληξε σε έναν προορισμό που απλά επιβεβαιώνει 
την προηγούμενη αναφορά μας στους πειρατές και κουρσάρους: στη χερσό
νησο της Κριμαίας. Ε κ ε ί είχαν καταφύγει ο Λάμπρος Κατσώνης και οι 
κουρσάροι του μετά από τις αποτυχημένες περιπέτειές τους στο Αιγαίο, 
όπως κι άλλοι πρόσφυγες των Ορλωφικών γεγονότων από την Μάνη και την 
Νότια Πελοπόννησο7. Ο συγκεκριμένος προορισμός λειτούργησε ως μα γνή
της για όλους εκείνους τους κατατρεγμένους, αλλά και για κάθε λογής τυ 
χοδιώκτες από τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Το 1853 λοιπόν ο Κωνσταντίνος 
Βίκτωρας φτάνει στην περιοχή. Ασχολήθηκε με μεταπρατικό εμπόριο, κ α 
θώς η συγκεκριμένη εποχή είναι η περίοδος του Κριμαϊκού πολέμου και τ έ 
τοιες επιχειρήσεις αποφέρουν μεγάλα και γρήγορα κέρδη. Κ α ι μόνο αυτή 
την αναφορά να είχαμε θα καταδείκνυε τις επ ιχειρηματικές δυνατότητες 
του Κωνσταντίνου.

2. Η μετακίνηση στη Σμύρνη

Μετά το τέλος του πολέμου, έχοντας αποκτήσει αρκετή οικονομική επιφά
νεια, μετακινείται στη Σμύρνη. Ο Κριμαϊκός πόλεμος έληξε τον Φεβρουάριο 
του 1856, άρα μπορούμε να θεωρήσουμε, με ασφάλεια, πως αφού οι ευκαιρίες 
εξέλιπαν μετακινήθηκε προς τη Σμύρνη ακριβώς τότε. Άλλωστε υπήρχαν ήδη

νάμεις της εποχής θέσπισαν νέους κανόνες στη ναυσιπλοΐα και στο μεταξύ τους ανταγωνι
σμό. Εκεί συμφωνήθηκε η αμοιβαία κατάργηση της κούρσας ως θεσμού απόσπασης λείας 
στο διηνεκές.

7. Τπό την σημαία του Κατσώνη εκτός από τους άσπιλους πατριώτες είχαν συνταχθεί 
και άτομα με « εγκληματικό» παρελθόν: κλέφτες-ληστές και πειρατές. Όμως πρέπει να κα
ταλάβουμε πως τόσο οι κλέφτες όσο και οι πειρατές μετέρχονταν του επαγγέλματος, αρκετά 
συχνά, για βιοποριστικούς λόγους. Στιγματίζονταν δε ως εγκληματίες από τις εκάστοτε διοι
κήσεις.
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εκεί συγγενείς του, αλλά και συμπατριώτες και γνωστοί του κι αυτό διευκό
λυνε την εγκατάσταση8.

Οι Κυθήριοι ανιχνεύονται στη Σμύρνη από το 1806, ως οργανωμένη κοινό
τητα, αν και ομάδες εντοπίζονται ήδη πριν από το 17709. Λόγω των ιδιαζου- 
σών, οικονομικών κυρίως, συνθηκών που είχαν αρχίσει να δημιουργούνταί 
στην ευρύτερη περιοχή, αυτή φάνταζε ως η γη της επαγγελίας για τους με
τανάστες . Επίσης η τακτική ατμοπλοι'κή διασύνδεση με την Ευρώπη επέτρε
ψε την εύκολη πρόσβαση στη περιοχή10. Ήδη από το 1860 οι Κυθήριοι έχουν 
το, σχεδόν ολοκληρωτικό, μονοπώλιο στις φορτηγίδες και ρυμουλκά του λιμα
νιού της Σμύρνης. Το λιμάνι είχε το μειονέκτημα πως δεν επέτρεπε την προ
σέγγιση μεγάλων πλοίων προς φορτοεκφόρτωση, έως το 1880 οπότε και πήρε 
τη μορφή που γνωρίζουμε. Έ τσ ι υφίστατο η ανάγκη ύπαρξης φορτηγίδων,« 
οποίες αυξάνονταν καθώς η αγορά της Ανατολίας άνοιγε προς τη Δύση. Η 
προσπάθεια δημιουργίας λιμανιού υπήρξε κατά βάση τοπική και όχι κρατική 
πρωτοβουλία και οφείλεται στην ταχεία ανάπτυξη του διαμετακομιστικοό 
εμπορίου και της επιβατικής κίνησης της Σμύρνης11. Η αρχική προσπάθεια 
ξεκίνησε με μια μικρή ομάδα αναδοχών οι οποίοι στην συντριπτική τους πλει- 
οψηφία ήταν είτε αγγλικής καταγωγής είτε Άγγλοι υπήκοοι12. Όλοι ήταν 
μακροχρόνια μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας της πόλης. Παρόλο που 
το εγχείρημα θεωρήθηκε ως α γγλική ενέργεια αρχικά οι σχέσεις με τον τοπι
κό Άγγλο πρόξενο ήταν ανταγωνιστικές έως και εχθρικές, πόσο δε όταν οι αρ

8. Το επίθετο Αργυρής ή Αργυρόπουλος (όπως ο γνωστός Τάκης Μώμος/Δημήτριος Αρ- 
γυρόπουλος) ανιχνεύεται πολύ ενωρίς στη Σμύρνη, προ του 1880. Το Αργυρόπουλος είναι η 
εξευγενισμένη μορφή του επιθέτου, τακτική που ακολουθήθηκε κατά κόρον στη Σμύρνη.

9. Βλ. Μ Α Ρ Σ Ε Λ Λ Ο Σ  Η., «Οι Κυθήριοι της Διασποράς», «ένθετο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», Κυρια
κή 5 -7-1998 και Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ  Α.Θ., «Η  Μεγάλη Κυθηραϊκή Παροικία Σμύρνης ( 1 7 7 6 -  

1923)» στην Κυθηραϊκή Επιθεώρηση, έτος Α', εκδ. ΕΣΤΙΑ, Αθήνα 1923, σελ. 365. Όμως 
υπάρχουν παραδόσεις περί της ύπαρξης Κυθηρίων στην Μικρά Ασία, ακόμη και στην ενδοχώ- 
ρα, πριν το 1770. Αρχικά μετακινούνταν εποχικά για την συλλογή φαρμακευτικών και άλλων 
σπάνιων φυτών, τα οποία μεταπωλούσαν. Το μεταπρατικό αυτό εμπόριο δημιούργησε την 
ανάγκη ύπαρξης υποδομών στην Σμύρνη.

10. Βλ. Λ Ο Τ Ρ Α Ν Τ Ο Σ  Ν. και Κ Τ Ρ ΙΑ Ζ Ο Π Ο Γ Λ Ο Σ  Ε., Κύθηρα - Σμύρνη: «Η ατμοπλοϊκή ένω
ση δύο τόπων τον 19ο αιώνα και οι άγνωστες πτυχές της», στο Θ. Πυλαρινός και Π. Τζαβά- 
ρα (επιμ.), Πρακτικά I'Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Α , Κέρκυρα, 30 Απριλίου - 4 Μαΐου 
2014, σσ.249-263.

11. F R A N G A K IS -S Y R E T T , Ε. «The making of an Ottoman port - The quay of Izmir in the 
nineteenth century», στο The Journal o f Transport History, 22, 1, 2001, p. 23-46.

12. H F r a N G A K IS -S y r e t t  (ο.π.) αναφέρει πως αυτοί ήταν οι J.H. Charnaud, A. Barker και 
G. Guarracino καθώς επίσης και οι A. Cousinery (ήταν ο μοναδικός Γάλλος που συμμετείχε 
αρχικά), Baron Alliotti, Ρ. Alliotti, Ε. de Creamer, F. Charnaud, K. Abro, A. Spartali και A. 
Alliotti, οι οποίοι αποτελούσαν το διοικητικό συμβούλιο της Smyrna Quay Company που είχε 
δημιουργηθεί το 1868.
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χικοί ανάδοχοι έδωσαν την θέση τους στους Γάλλους -  λόγω ουσιαστικής χρε- 
ωκοπίας. Το κόστος της επιχείρησης είχε αρχικά υπολογιστεί σε 6 εκατομμύ
ρια φράγκα ή £ 240.000 (της εποχής), αλλά γρήγορα τα οικονομικά προβλή
ματα ανάγκασαν την εταιρεία να αναζητήσει νέες πηγές χρηματοδότησης. 
Όμως δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν κι έτσι οι Γάλλοι αδελφοί Dussaud13, 
που μέχρι τότε ήταν απλοί μέτοχοι και εργολάβοι, εξαγόρασαν όλες τις μετο
χές και ανέλαβαν την εταιρεία τον Μάιο του 1869. Αργότερα το 1891 ο Elie 
Dussaud πούλησε, εικονικά, την εταιρεία στον ανιψιό του Elie Jules G uiffray 
(Γκιφρέ), που μέχρι τότε ήταν διευθυντής τη ς14. Η  μελέτη κατασκευής προέ- 
βλεπε το μώλωμα της παραλίας ή τουλάχιστον μεγάλου τμήματός της, με 
την κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων και προκυμαίας, το περίφημο 
«Και» (Quai), καθώς και διαρρύθμιση της κοίτης και των εκβολών του ποτα
μού Έρμου (Γεντέζ ι) βορειοδυτικά του κάστρου (Σαντζάκ Κ αλεσ ί). Οι εργα
σίες ξεκίνησαν από την περιοχή του Ελληνικού Νοσοκομείου, γνωστή ως τα 
Σπιτάλια. Ο Guiffray συνεργάστηκε με τον Έ λληνα μηχανικό Κουρμουλή ως 
επιβλέποντα15. Ενδιαφέρον είναι πως τον Κουρμουλή τον συναντάμε αργότερα

13. Η F r a N G A K IS -S y r e t t  καταγράφει πως η οικογένεια των Dussaud ήταν διάσημοι κα
τασκευαστές, έχοντας ήδη συμμετάσχει στην κατασκευή των λιμένων της Brest και της 
Toulon, και ήταν συμμετείχαν στην κατασκευή του λιμανιού της Σμύρνης και του Και (Quai) 
και ως εργολάβοι αλλά και ως μέτοχοι, κατέχοντας το 16% των μετοχών της εταιρείας που 
ιδρύθηκε το 1867. Η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να τους πληρώσει, κι έτσι εξαγόρασαν τις υπό
λοιπες μετοχές κι έγιναν ιδιοκτήτες της εταιρείας διαχείρισης του λιμένα (Societe des quais de 
Smyrne).

14. Elie Jules Guiffray (1849-1926): Γεννήθηκε στην Μασσαλία και ήταν γιος του 
Francis Guiffray και Claire Dussaud. Η οικογένεια των Dussaud ήταν διάσημοι κατασκευα
στές, με ειδίκευση στην κατασκευή λιμένων και ήταν επιφορτισμένοι με την κατασκευή του 
λιμανιού της Σμύρνης και του Και (Quai). Η κοινοπραξία που είχε αναλάβει την εργολαβία 
δεν ήταν σε θέση να τους πληρώσει, έγιναν ιδιοκτήτες της εταιρείας διαχείρισης του λιμένα 
(Societe des quais de Smyrne) που ιδρύθηκε το 1867. Ο Guiffray μετακινήθηκε προς την 
Σμύρνη το 1871. Ο Α .θ. Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ  στο Η  Μεγάλη Κυθηραϊκή Παροικία Σμύρνης 1776- 
1923 (ό.π.) αναφέρει τον Guiffray ως: «... τον φοβερό διώκτην του Ελληνισμού, τον προσπα- 
θούντα δια των σατανικών προς τας Τουρκικάς Αρχάς μέσων του, δια της Γαλλικής του προ
στασίας και δια των κολοσσιαίων χρηματικών του δυνάμεων να επιτύχη την μονοπωλιακήν 
εκμετάλλευσιν του πλουσίου τούτου κλάδου του λιμένος...». Η αρνητικότητα πηγάζει από τον 
έντονο ανταγωνισμό αφού ο Guiffray ήταν ο πρόεδρος της εταιρείας και οι Κυθήριοι προσπά
θησαν και τελικά κατάφεραν να έχουν το μονοπώλιο ως λεμβούχοι και ιδιοκτήτες των μαου
νών που χρησιμοποιούνταν στο νέο λιμάνι. Αργότερα ο υιός του Elzear Jules Noel Guiffray 
(1878-1930) υπήρξε και αυτός σημαίνων στέλεχος της εταιρείας (Administrateur Delegue de 
la Societe des Quais de Smyrne) ενώ ο αδελφός του Fernand Guiffray (71882-1942) υπήρξε 
για κάποιο διάστημα πρόεδρος της εταιρείας των τραμ (Compagnie des tramways de Smyrne). 
Βλ. ιστότοπο http://levantineheritage.com/guiffraycert.htm, πρόσβαση 26/03/2014).

15. Σχετικά με τον Κουρμουλή ο Α .θ. Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ  στο άρθρο του «Η  Μεγάλη Κυθηραϊκή 
Παροικία Σμύρνης 1776-1923», δημοσιευμένο στην Κυθηραϊκή Επιθεώρηση του 1923, τον
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σε συνδυασμό με τον Βίκτωρα, καθώς αναφέρεται ως συνεταίρος του στην 
ατμοπλοϊκή εταιρεία του Βίκτωρα16. Επίσης ο Guiffray φαίνεται πως χρησι
μοποίησε φορτηγίδες (μαούνες), αρχικά στα έργα του λιμανιού, αλλά κατόπιν 
ανταγωνιζόμενος τους άλλους επαγγελματίες στις φορτοεκφορτώσεις.

Αναφέρεται πως πριν τον Guiffray, ο πρώτος μη Έλληνας που ασχολήθη
κε με τις μαούνες υπήρξε ο αξιωματικός του γαλλικού ναυτικού Αύγουστος 
Ντελαρώς17. Το 1874 έφερε κάποια μικρά ατμόπλοια ρυμουλκά, καθώς και 
κάποιες φορτηγίδες18. Τα σκάφη χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά εμπο
ρευμάτων και ειδικά σφουγγάρια, κυρίως από τη Δωδεκάνησο αφού αυτοί τα 
αλίευαν και τα εμπορεύονταν. Μεταξύ του Ντελαρώς και των Κυθηρίων μα- 
ουνιέρηδων ξέσπασε έντονος εμπορικός ανταγωνισμός, με κάθε θεμιτό και 
αθέμιτο μέσο. Θρυλείται πως οι Κυθήριοι έφτασαν στο σημείο να στείλουν κο
λυμβητές με τρυπάνια για να ανοίξουν τρύπες στα ύφαλα των σκαφών του 
Ντελαρώς, ώστε να καταστρέφονται τα εμπορεύματα. Ο Ντελαρώς μην 
αντέχοντας την κατάσταση αναζήτησε τον Βίκτωρα και του πούλησε όλο τον 
στόλο του. Ο Βίκτωρας είχε ήδη μπει στο χώρο των θαλασσίων μεταφορών, 
μέσω του γάμου του με την κόρη του εφοπλιστή Κοκκινάκη που του είχε πα
ραχωρήσει και το μερίδιό του από την επιχείρηση. Ο Κοκκινάκης, σύμφωνα με 
τον Νικόλαο Φωτεινό, ήταν Κυθήριος και από τους πρώτους που είχαν εμπλα- 
κεί με τις μαούνες, ενώ συγχρόνως συναντάμε και τον Κουρμουλή, τον επι- 
βλέποντα μηχανικό του G uiffray19. Σύμφωνα με τα θρυλούμενα ο Ντελαρώς

αναφέρει ως έναν των Κυθηρίων αρχιτεκτόνων, και μας αποδίδει το όνομά του ως Ηλίας. 
Στον ιστότοπο http://epitropesdiodiastop.blogspot.gr/2013/05/9.html, πρόσβαση 8/9/2013, 
βλέπουμε αναθηματική πλάκα που μνημονεύει τον Ηλία Α. Κουρμουλή ως αρχιτέκτονα εκ 
Σμύρνης. Πρόκειται για το ίδιο. Ο Φωτεινός αναφέρει πως είχε σπουδάσει στην Γαλλία. Ίσως 
γ ι’ αυτό και συνεργάστηκε με τον Guiffray.

16. Ο Νικόλαος Φωτεινός διατείνεται επίσης πως ο μηχανικός (αρχιτέκτονας) Κουρμου- 
λής και ο συνεταίρος του Βίκτωρα είναι το ίδιο πρόσωπο άρα και Κυθήριος την καταγωγή. 
Επίσης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον η χρήση της επωνυμίας Jolly-Carmoly ως τίτλου της ναυ
τιλιακής εταιρείας. Το δεύτερο συνθετικό σχετίζεται με το Κουρμουλή κι όχι με το εβραϊκό 
επίθετο Carmoly. Αλλωστε την άποψη μας υποστηρίζει φάκελος με σφραγίδα της εταιρείας 
(βλ. εικόνα 4). Οι μεταγενέστεροι, κυρίως Τούρκοι, μελετητές αναφέρουν το Carmoly, αντί 
του σωστού Κουρμουλή, ενώ όλες οι άλλες πηγές, Ελληνικές και μη, αναφέρουν τη σωστή 
επωνυμία. Εικάζουμε πως ο Carmoly ενεπλάκη, σε δεύτερο χρόνο, σε ναυτιλιακές υποθέσεις 
οπότε και γ ι’ αυτό υπήρξε η σύγχυση των δύο ονομάτων.

17. Βλ. Α.Θ. Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ό Σ , «Η Μεγάλη Κυθηραϊκή Παροικία Σμύρνης 1776-1923», ό.π.
18. Στα Γαλλικά υπάρχει η έκφραση «Bateau a Vapeur», δηλαδή πλοία με ατμό. Από εκεί 

επικράτησε ο όρος «βαπόρι» και το παράγωγό του «βαποράκι». Το βαποράκι του Μπουρνόβα 
είναι απλώς ατμομηχανή (...και καρότσα της στεριάς...) αφού στην Σμύρνη βαπόρι έλεγαν 
και το σιδηρόδρομο, όντας ατμοκίνητο μηχάνημα.

19. Ο Κοκκινάκης σύμφωνα με άλλες πηγές ήταν εκ Χίου. Οι Χιώτες υπήρξαν οι πρωτο
πόροι του μεταπρατικού εμπορίου μεταξύ Ανατολίας και Ευρώπης. Τείνουμε προς αυτήν την
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ενδεδυμένος με επίσημο ένδυμα προσήλθε στο καφενείο των μαουνιέρηδων, 
που βρισκόταν στο ισόγειο των ξενοδοχείων «Λέσβος» και «Κυδωνίαι» και το 
οποίο ανήκε σε Κυθήριο, ονόματι Καστρίσιο, και συνέχαρη ιπποτικότατα τον 
ανταγωνιστή του Βίκτωρα τείνοντας του το χέρι σε αναγνώριση των προσπα
θειών του.

Οι μαούνες εξυπηρετούσαν όχι μόνον το λιμάνι της Σμύρνης, αυτό καθ’ 
εαυτό, αλλά γενικά τον κόλπο της Σμύρνης. Γ ια  παράδειγμα έφταναν ως την 
«Παπά Σκάλα» (Bostanli), το επίνειο της Μενεμένης, διότι εκεί συγκεντρω
νόταν όλη η γεωργική παραγωγή της περιοχής καθώς και τα ψάρια, αφού ε ί
χε μεγάλο αλιευτικό στόλο. Όμως πέρα από τα προϊόντα τα «βαποράκια» αυ
τά μετέφεραν και επ ιβάτες.

Μετά το Guiffray μαούνες και ρυμουλκά έφεραν κι άλλοι Ευρωπαίοι επ ι
χειρηματίες της Σμύρνης, βλέποντας τα κέρδη που αποκόμιζαν οι Κυθήρωι20. 
Σύμφωνα με στοιχεία σκάφη έφεραν ο William Frederick van der Zee (Ολλαν
δός)21, δύο συνολικά, ο Vitel (Ά γγλος), που έφερε ένα, και ο Fondra (Ιταλός), 
που έφερε ένα στο οποίο ήταν συνεταίρος ο πατέρας του Νικολάου Φωτεινού, 
και η οποία διέθετε επίσης άλλα δύο ρυμουλκά. Οι κυθηραϊκές οικογένειες 
Μαρέντη και Αμελτώνη είχαν αρκετά κι αυτές, αλλά και πολλές άλλες, οι π ε
ρισσότερες των οποίων ήταν από τον Μυλοποτάμο22. Το συγκεκριμένο χωριό 
έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα ναυτιλιακά, καθώς οι περισσότεροι ναυτικοί

ερμηνεία καθώς το επίθετο δεν το έχουμε συναντήσει σε καμία κυθηραϊκή πηγή, εκτός του 
Φωτεινού. Η περίπτωση του παρεπίθετου όμως δεν πρέπει να απορρίπτεται, οπότε μπορεί να 
υφίσταται η άποψη του Φωτεινού.

20. Οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες ονομάστηκαν Λεβαντίνοι ή και Φραγκολεβαντίνοι (Le
vantines). Η έννοια κατέληξε να έχει μια όχι και τόσο καλή φήμη. Ειδικά οι Βρετανοί τους 
αντιμετώπισαν ως άτομα ευρωπαϊκής μεν καταγωγής αλλά οι οποίοι, έχοντας υιοθετήσει τον 
ανατολίτικο τρόπο ζωής, θεωρούνταν ως άτομα αμφιβόλου επιπέδου και ηθικής. Το ενδιαφέρον 
ήταν πως οι Φραγκολεβαντίνοι βρετανικής καταγωγής δημιουργούσαν αμηχανία στους ταξι
διώτες εξ Αγγλίας.

21. Στον ιστότοπο http://levantineheritage.com, πρόσβαση 12/7/2014, αναφέρεται οικο
γένεια με αυτό το όνομα στο Κορδελιό.

22. Στο (έμμετρο) έργο του Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η  Π ΡΟ Κ Ο Π ΙΟ Υ  Σεργιάνι στην Παλιά Σμύρνη, Αθήνα 
1949, σ. 141-144, αναφορά του οποίου γίνεται στο Κυθηραϊκή Μετανάστευση και Σωματεια
κή Οργάνωση της Κ Α Λ Υ Ψ Ω Σ  Μ ίΧ Α Λ Α Κ Α Κ Η  (Πειραιάς 2013) ως ιδιοκτήτες φορτηγίδων ανα- 
φέρονται πολλοί Κυθήριοι, και μη: «....Κι αφού για το Λιμάνι μας συμβαίνει να μιλούμε και τσι 
μαούνες, φυσικά δεν πρέπει να ξεχνούμε, που πάνω της φορτώνονται τόσες χιλιάδες τόννοι κι 
είναι κι αυτές ελληνικές: Βενάρδων τ ’ Αμελτώνη, του Φωτεινού, των Στρατηγών, του Νίκου 
και τ ’ Αντρέα, Λαμπρή, Ποτήρη, Κρητικού, Κεκώνη μια παρέα...». Τα κυθηραϊκά επίθετα 
υπερισχύουν: Βενάρδος, Αμελτώνης (αναφέρεται ως Κυθήριος από διάφορες πηγές), Φωτει
νός, Στρατηγός, Κρητικός. Το Κεκώνης ή Κεκιώνης είναι παρεπίθετο του Καρύδης και ανα- 
φέρεται και αυτός από πηγές. Όσον αφορά τον Λαμπρή μάλλον δεν είναι Κυθήριος, αν και 
έχουμε συναντήσει το παρεπίθετο στα Κύθηρα.

http://levantineheritage.com
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της νήσου προέρχονταν από αυτό. Γενικά η σχέση του χωριού με την Σμύρνη 
υπήρξε ιδιαίτερα στενή23.

3. Το Κορδελιό και ο Βίκτωρας

Ο Κωνσταντίνος Βίκτωρας όμως είναι και υπεύθυνος για την συνοίκηση 
του επινείου της Σμύρνης Κορδελιού. Μέχρι το 1870 η περιοχή ήταν αραιοκα
τοικημένη, καθώς υπήρχε σουλτανικό διάταγμα που δεν επέτρεπε την οικοδό
μηση κατοικιών, για να μην εξασθενίσει οικονομικά η Σμύρνη. Ο Βίκτωρας 
αγόρασε μια μεγάλη έκταση μεταξύ των περιοχών Αλάμπεη και Πετρωτά 
όπου έχτισε μεγάλη βίλλα με μεγάλο κήπο, θερμοκήπια και πέντε βοηθητικές 
κατοικίες. Από την έκταση αυτή άρχισε να μοιράζει τμήματα σε φίλους και 
γνωστούς, κυρίως Ευρωπαίους επιχειρηματίες (νατσιονάτους), και συγχρό
νως με έντονα διαβήματα στην κεντρική κυβέρνηση στην Κωνσταντινούπολη 
κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια συνοικισμού24. Μετά από αυτό η αύξηση των 
κατοικιών και η ανάπτυξη του Κορδελιού υπήρξε θεαματική μετατρέποντας 
την περιοχή σε θέρετρο της Σμύρνης. Η  σιδηροδρομική σύνδεση Σμύρνης -  
Μενεμένης υφίστατο ήδη από το 1865 και βοηθούσε στην πρόσβαση προς την 
περιοχή. Η ανάπτυξη όμως συνδυάστηκε με την ιδέα του Βίκτωρα για ναυτι
κή διασύνδεση του κόλπου.

Ήδη από πριν το 1880 είχε προχωρήσει σε ενέργειες ώστε να πάρει την 
προνομιακή εκμετάλλευση των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Η πρώτη προσπά
θεια είχε γίνει από τον D. Baltazzi το 1875, ως πρόταση για την διασύνδεση 
μεταξύ Σμύρνης-Κορδελιού αλλά και με το Καρατάς και το Γκιόζ Τεπέ25. 0

23. Ο επιτάφιος του I. Ν. του Αγιου Χαραλάμπους του Μυλοποτάμου διασώθηκε από την 
Σμύρνη. Κατά πάσα πιθανότητα βρισκόταν στο παρεκκλήσιο της Μυρτιδιωτίσσης του I. Ν. 
του Αγίου Δημητρίου Σμύρνης.

24. Νατσιονάτοι ονομάζονταν οι μόνιμοι κάτοικοι Τουρκίας, που ήταν κάτοχοι άλλης υπη
κοότητας προς την οθωμανική, και οι οποίοι λόγω των διομολογήσεων με τις διάφορες ευρω
παϊκές δυνάμεις απολάμβαναν ουσιαστικής ασυλίας από τις ενέργειες της κυβέρνησης. Οι 
(Φραγκο)Λεβαντίνοι επιχειρηματίες χρησιμοποιούσαν την ξένη τους υπηκοότητα ως εφαλτή
ριο των δραστηριοτήτων τους.

25. Βλ. ιστοσελίδα http://www.denizhaber.com/index.php?sayfa=yazar&id=0&yazi_id= 10 
0845, πρόσβαση 18/4/2014. Στην σελίδα αναφέρεται πως ο Baltazzi απαίτησε η διασύνδεση 
να επεκταθεί και στην Μενεμένη αλλά και στη Φώκαια ως και το Αϊβαλί, με δικαίωμα εκμε
τάλλευσης για 25 χρόνια. Ο Baltazzi αναφέρεται ως Έλληνας την καταγωγή, με βρετανική 
υπηκοότητα. Πρόκειται για οικογένεια εκ Χίου, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην Σμύρνη 
από παλαιά (τουλάχιστον από το 1746). Ο απόγονος και πρωτεργάτης του ιστότοπου 
www.levantineheritage.com Alex Baltazzi αναφέρει την καταγωγή της οικογένειας ως ιταλική 
(από Βενετία) και αυτοπροσδιορίζεται ως Λεβαντίνος, δίνοντας και στοιχεία που συνηγο

http://www.denizhaber.com/index.php?sayfa=yazar&id=0&yazi_id=
http://www.levantineheritage.com
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Βίκτωρας σε συνεργασία με τους George Oswald Joly, Paterson κι άλλους 
προσπάθησαν να εκδοθεί διάταγμα που να τους απονέμει το προνόμιο της 
γραμμής26. Διάμεσος, σε αυτήν την προσπάθειά τους, υπήρξε ένας πασάς, 
ονόματι Γ ιαγχιά  Κ α γιατή (Yahya Hayati). Ο πασάς έλαβε ένα πολύ μεγάλο 
ποσό για τη  διαμεσολάβησή του στην Υψηλή Πύλη. Αυτός όμως φρόντισε η 
άδεια να εκδοθεί στο δικό του όνομα. 'Ετσι όταν επέστρεψε δεν την παρουσία
σε αλλά αντίθετα απαίτησε επιπλέον χρήματα. Ο Βίκτωρας και οι υπόλοιποι 
επιχειρηματίες δεν ενέδωσαν27. Ο πασάς έχοντας το έγγραφο για μονοπώλιο 
της εξυπηρέτησης του κόλπου δημιούργησε το 1883 την εταιρεία Hamidiye 
(Izmir Hamidiye Vapur §irketi ή Izmir Hamid Steamboat Company) η οποία 
κατέχει το monopole de cobotage du golfe de Smyrne, όπως αναφέρουν οι σχε
τικές διαφημίσεις, για την εξυπηρέτηση των παραλιακών προαστίων28. Ο Β ί
κτωρας όμως είχε ήδη δημιουργήσει την δική του εταιρεία συνεργαζόμενος με 
τους Joly, Paterson, τον Ηλία Κουρμουλή και άλλους29. Εδώ πρέπει να αναφέ

ρούν σε αυτό (παράθεση οικογενειακού δένδρου, βλ. σχετικά τον ιστότοπο www.levantine 
heritage.com, στο Recollections). Αναφέρει επιγαμίες με την οικογένεια Μαυροκορδάτου. Ε ί
ναι όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρον πως υπήρξε και ο γνωστός Έλληνας πολιτικός Γεώργιος 
Μπαλτατζής (1868-1922) από την Σμύρνη, καταδικασθείς στη «Δίκη των Έ ξι», κι αυτός 
παντρεμένος με Μαυροκορδάτου.

26. Ο George Oswald Joly (1854-1905) ήταν ο κύριος συνεταίρος του Βίκτωρα. Αναφέρε- 
ται ως γραμματέας της Ισπανικής Πρεσβείας, και Άγγλος υπήκοος. Στον ιστότοπο: http:// 
www.ourfamilymoves.org.uk, πρόσβαση 6/4/2015, αναφέρονται στοιχεία του. Εικάζεται πως 
πέθανε και θάφτηκε στο νεκροταφείο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής (St. Mary Magda
lene’s church) στο Μπουρνόβα. Ο J.B. Paterson (1818-1889) ήταν Σκωτσέζος και υπήρξε 
επιχειρηματίας που δραστηριοποιήθηκε κατά τα μέσα του 19ου αιώνα στην Τουρκία εκμε
ταλλευόμενος ορυχεία χρωμίου. Κατά πάσα πιθανότητα ο Βίκτωρας συνεργάστηκε μαζί του 
ή με κάποιον από τους γιους του. Η οικογενειακή τους οικία διασώζεται στον Μπουρνόβα και 
θα χρησιμοποιηθεί από την δημοτική αρχή της Σμύρνη ως πνευματικό κέντρο, αν και δεν 
έχουν προχωρήσει οι εργασίες.

2 7 .  Ο  ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Αναμνήσεις και Ιστορήματα από τη Σμύρνη, αναφέρει πως αρχικά ζήτη
σε 15.000 χρυσές τούρκικες λίρες, κατόπιν ζήτησε να του αγοράσουν πολυτελή χαλιά για όλα 
τα δωμάτια της οικίας του, πράγμα που έγινε, και τέλος απαίτησε άλλες 5.000 χρυσές λίρες 
που όμως δεν του δόθηκαν. Βεβαίως οι πληροφορίες του προέρχονται από τον υιό του Κ . Βίκτω
ρα, τον Σόλωνα, οπότε μπορεί να υπάρχουν κάποια στοιχεία υπερβολής ή και εμπάθειας.

28. Βλ. ιστοσελίδα http://www.denizhaber.com/index.php?sayfa=yazar&id=28&yazi_id= 
100845, πρόσβαση 1/12/2015. Εκεί αναφέρεται ως ημερομηνία ίδρυσης της εταιρείας η 13η 
Ιουλίου 1883.

29. Ο Βίκτωρας είχε ξεκινήσει τη διασύνδεση πριν την ίδρυση της Hamidiye καθώς υπο
λόγιζε πως θα κατέληγε να εξασφαλίσει την άδεια του μονοπωλίου, πιστεύοντας πως ο πασάς 
θα ενέδιδε, πράγμα που δεν συνέβη. Αντίθετα ο πασάς έγινε ανταγωνιστής του, αφού εξασφά
λισε επ’ ονόματί του την άδεια. Πάντως οι Τουρκικές πηγές επικεντρώνονται συστηματικά 
στην Hamidiye, ως την πρώτη και σημαντικότερη εταιρεία του κόλπου της Σμύρνης, και 
απλά αναφέρουν επιγραμματικά τις άλλες εταιρείες.

http://www.levantine
http://www.ourfamilymoves.org.uk
http://www.denizhaber.com/index.php?sayfa=yazar&id=28&yazi_id=
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ρουμε πως ο μελετητής της Σμύρνης Ν. Καραράς τοποθετεί την εκκίνηση 
της διασύνδεσης από την εταιρεία του Βίκτωρα (Joly, Victora, Courmouli& 
Co Shipping Company) το 187430. Είναι ενδιαφέρον πως στις σύγχρονες τουρ
κικές πηγές που μελετήσαμε ο Βίκτωρας δεν αναφέρεται πουθενά31. 0  μεν 
Vehbl Mogol αναφέρει την εταιρεία ως Jolly Carmoly ενώ ο Sadik Kurt την 
αναφέρει ως lngiliz Juli Kumpanayasi, δηλαδή Α γγλική εταιρεία Ζολύ. Βέβαια 
παρακάτω στο κείμενο αναφέρει την εμπλοκή Ελλήνων, γενικά και αόριστα. 
Η  άποψή μας είναι πως και οι δύο μελετητές επικεντρώνονται στο διάδοχο 
σχήμα, δηλαδή την εταιρεία που δημιουργήθηκε όταν η πρώτη σταμάτησε τις 
εργασίες της και ανήκε, κατά μεγάλο μέρος, στον Joly. Τα δύο πρώτα ατμό
πλοια της εταιρείας ήταν τα «Κορδελιό» και «Goztepe».

Η εταιρεία στα πλαίσια του ανταγωνισμού της με την Hamidiye επεκτά
θηκε, δημιουργώντας τμήμα παραλιακής ακτοπλοΐας, που εξυπηρετούσε Σά
μο, Χ ίο  και Μακεδονία-Θράκη, ειδικά μετά το 1884. Αργότερα το τμήμα αυ
τό έγινε εντελώς ανεξάρτητο. Ο ανταγωνισμός όμως εξελίχθηκε σε πόλεμο. 0 
τουρκικός όχλος, με την παρακίνηση ατόμων που είχαν συμφέροντα στην 
Hamidiye, επετέθησαν στα ατμόπλοια του Βίκτωρα σκίζοντας και καταστρέ- 
φοντας την Α γγλική σημαία που έφεραν, αφού οι Jolly και Paterson ήταν Άγ
γλοι υπήκοοι32. Ο εξαγριωμένος όχλος κατέστρεψε επίσης τμήματα του σιδη
ροδρομικού δικτύου, της Α γγλικής Σιδηροδρομικής Εταιρείας του Αϊδινίου. 
Δημιουργήθηκε σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο και στάλθηκε Άγγλος δικα
στής για να διεξάγει ανακρίσεις33. Το ζήτημα έκλεισε με ευνοϊκούς όρους για 
τη σιδηροδρομική εταιρεία, αλλά όχι για τα συμφέροντα της εταιρείας του Βί
κτωρα. Του προτάθηκε να λάβει ως αποζημίωση αριθμό μετοχών της σιδηρο
δρομικής εταιρείας, αλλά δεν δέχτηκε αφού θεωρούσε εαυτόν ως αμιγώς ναυ
τικό επιχειρηματία. Η  ύπαρξη όμως του επίσημα θεσμοθετημένου πλέον μο
νοπωλίου και οι συνεχείς παρεμβάσεις της Οθωμανικής Διοίκησης έκαναν τον 
αγώνα άνισο και σταδιακά οικονομικά ασύμφορο. 'Ετσι ο Βίκτωρας αποσύρ

30. Ο ιστότοπος http://levantineheritage.com αναφέρει λεπτομέρειες, στηριζόμενος όμως 
στο βιβλίο του Ν. Κ Α Ρ Α Ρ Α  ( Το Κορδελιό, το καμάρι της Σμύρνης, Αθήνα, 1971) για το Κορ
δελιό.

31. Βλ. άρθρο του V e h b i  ModOL «Gegmi^teki Izmir Korfez Vapurlari» στον ιστότοπο 
http://issuu.com/vehbim/docs/izmirkorfezvapurlari, πρόσβαση 30/3/2015.

32. Ο ανταγωνισμός μεταξύ Άγγλων και Γάλλων ήταν απίστευτα έντονος. Οι Γάλλοι συ
νεργάζονταν με τους Οθωμανούς καλλιεργώντας την άποψη στην Οθωμανική κυβέρνηση 
πως οι Άγγλοι θα τους έκαναν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, μέσα από τις επιχειρήσεις που 
δημιουργούσαν: σιδηροδρομικές γραμμές, μεταλλεία κ.ά. και πως θα τους « χατελάμβαναν» 
και πολιτικά, αντίστοιχα με την Αίγυπτο.

33. Η αρχή της ετεροδικίας ήταν κατοχυρωμένη από τις συνθήκες που είχαν συνάψει οι 
ευρωπαϊκές χώρες με την οθωμανική κυβέρνηση, τις περίφημες Διομολογήσεις.

http://levantineheritage.com
http://issuu.com/vehbim/docs/izmirkorfezvapurlari
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θηκε από το εγχείρημά της διασύνδεσης του κόλπου και επικεντρώθηκε στην 
ανάπτυξη της εταιρείας και στην επέκταση των δρομολογίων εκτός Σμύρνης. 
Εξαγόρασε πλοία άλλων εταιρειών και τα δρομολόγιά του επεκτάθηκαν από 
τον Εύξεινο Πόντο έως την Συρία. Τα ατμόπλοιά του ήταν, σύμφωνα με τον 
Νικόλαο Φωτεινό, τα: «Β ικτώ ρια», «Κανάρης», «Π αναγιά», «Στέφανος», 
«Henri» και «Roger» (πρώην πλοία του Ντελαρώς), «M abel», «Γεώ ργιος», 
«Κορδελιό» (συνώνυμο εκείνου της Hamidiye), «Γ ιοζ Τεπέ» (Goztepe, προά
στιο της Σμύρνης), «Κωνσταντίνος», «Σ εμ ίρα μ ις» και «Μυρτιδιώτισσα»34. 
Το ενδιαφέρον στοιχείο που εντοπίσαμε σε τουρκικό άρθρο του Vehbi M ogol35 
για τα πλοία του κόλπου είναι πως οι ονομασίες των πλοίων της εταιρείας, 
την οποία και αναφέρει ως Joly Carmoly αποσιωπώντας τον Βίκτωρα, δίνο
νται διαφορετικές, σχεδόν όλες: Dikili (Δ εκ ελ ί ή Δ ικελί, πόλη απέναντι από 
τη Λέσβο, στο μέσο της οδικής αρτηρίας Σμύρνης-Α ιβαλί), Terakki (Πρόο
δος), Islahhane (πτωχοκομείο;), Karata§ (Μ ελάντια ή Μελανθία ή Καρατάσι, 
συνοικία της Σμύρνης), Adliye (Δικαστήριο;), Hamidiye (Αυτό που ανήκει 
στον Hamid, σουλτάνο της περιόδου Abdul Hamid II), Urla (Βουρλά), Izmir 
(Σμύρνη), Kar§iyaka (Κορδελιό) και Istanbul (Κωνσταντινούπολη). Βλέπου
με πως το μόνο όνομα που συμπίπτει είναι εκείνο του Κορδελιού (Kar§iyaka). 
Εικάζουμε πως ορισμένες των ονομασιών είναι μεταγενέστερες της εταιρεί
ας και αποκτήθηκαν κατόπιν της πώλησής τους και απλά διασώθηκαν με 
αυτές. Άλλωστε αρκετά από αυτά τα πλοιάρια συνέχισαν την διαδρομή τους 
έως και τη δεκαετία του 1950! Τα ονόματα που παραθέτει ο Φωτεινός είναι 
τόσο των ατμόπλοιων της γραμμής διασύνδεσης του κόλπου της Σμύρνης 
όσο και τα ακτοπλοϊκά. Πάντως είναι σημαντικό πως ο Βίκτωρας, όπως όλοι 
οι Κυθήριοι πλοιοκτήτες, ονόμασε ένα εκ των πλοίων του «Μυρτιδιώτισσα». 
Η ανεπίσημη προστάτιδα του νησιού έχει πάντα ιδιαίτερη σχέση την κυθηραϊ-
κή ψυχή36·

34. Σύμφωνα με μαρτυρία του υιού του Βίκτωρα-Σόλωνα προς τον Νικόλαο Φωτεινό τα 
πλοία που αγόρασε ο πατέρας του από τον Ντελαρώς ήταν πέντε: «Κανάρης», «Κρήτη», 
«Ελλήσποντος», «Πασβάντης» (η λέξη σημαίνει νυχτοφύλακας) και «Μυρτιδιώτισσα». Οι 
ονομασίες είναι βέβαια του Βίκτωρα κι όχι οι αρχικές του Ντελαρώς. To «Mabel» αναφέρεται 
ως ιδιοκτησία του Joly. Ίσως να ήταν αρχικά δικό του και να το προσέθεσε στο στόλο της 
εταιρείας ή αντίστροφα να το κράτησε μετά τη διάλυσή του συνεταιρισμού του με το Βίκτωρα. 
Το «Σεμίραμις» κατεστράφη περί το 1889 στο κόλπο του Φοίνικα (πλησίον του κόλπου της 
Αττάλειας) ξεκινώντας από την Σμύρνη. Είχε αδήλωτο φορτίο εκρηκτικών και η Οθωμανική 
Διοίκηση δημιούργησε τεράστιο θέμα, περί ασφάλειας. Όμως η ξένη σημαία επέτρεψε την μη 
καταδίκη του ιδιοκτήτη.

35. Βλ. άρθρο του VEHBI McXjOL, «Ge9mi§teki izmir Korfez Vapurlari», ό.π. To φωτογρα
φικό του υλικό είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό.

36. Ο επίσημος προστάτης της νήσου είναι ο όσιος Θεόδωρος, ο εν Κυθήροις ασκήσας, με 
καταγωγή (μάλλον) από την Κορώνη. Η Παναγία Μυρτιδιώτισσα όμως εξακολουθεί να είναι
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Το 1880 εμφανίζεται μια τρίτη εταιρεία διασύνδεσης, ιδιοκτησίας των 
Popovitch και Sadik Bey, η οποία δρομολογεί κι εκείνη δύο ατμόπλοια στη 
γραμμή. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Wikipedia, και το σχετικό με την Σμύρνη 
χρονολόγιο, οι εταιρίες διασύνδεσης ήταν τρεις και χρονολογικά ελαφρά διαφο
ρετικές από αυτές που αναφέραμε παραπάνω. Σύμφωνα με αυτό το χρονολό
γιο η Hamidiye ξεκίνησε το 1874, ενώ οι άλλες δύο, που δεν αναφέρονται ονο
μαστικά, το 1880 και 1884 αντίστοιχα. Άλλες πηγές αναφέρουν πως η εται
ρεία άρχισε να λειτουργεί άτυπα από το 1880 και πως συνέχισε ως το 188637. 
Επίσης είναι ενδιαφέρον πως συντελεστές της αρχικής εταιρείας του Βίκτω- 
ρα, και συγκεκριμένα ο Paterson, συνέχισαν να ασχολούνται με τα ατμόπλοια 
του κόλπου και μετά το 1922, ενώ ο Joly αναφέρεται πως δημιούργησε την 
εταιρεία Joly, Roboly & Co, μετά τη διάλυση της Joly, Victora & Co38.

Ένα νέο στοιχείο που ανέκυψε πρόσφατα (2016), μέσα από την μελέτη 
της εφημερίδας Αμάλθεια της Σμύρνης, μας αποκαλύπτει άλλη ένα στοιχείο, 
σχετικό με τον Βίκτωρα. Στην σελίδα που δημοσιεύονται τα δρομολόγια των 
ναυτιλιακών, πορθμειακών και όχι μόνον, γραμμών η εφημερίδα αναφέρει και 
αναλυτικά στοιχεία των εταιριών, παραθέτοντας ακόμη και τα μέλη του Διοι
κητικού Συμβουλίου. Βλέπουμε λοιπόν το όνομα του Βίκτωρα να υπάρχει όχι 
μόνον στην ομώνυμη εταιρεία αλλά και στην αντίπαλη Hamidiye! Συγκεκρι
μένα εντοπίζουμε το όνομα του Κ . Βίκτωρα τελευταίο στα μέλη της εταιρεί
ας . Η  μόνη λογική υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε είναι πως όταν ο πασάς 
Yahya Hayati εκμεταλλεύτηκε τη θέση του και εξέδωσε την άδεια διασύνδε
σης στο όνομά του η εταιρεία είχε ως μέλος τον Βίκτωρα, ο οποίος όμως δεν 
μετείχε πλέον ενεργά σε αυτήν και δημιούργησε την αντίπαλη, με τους γνω
στούς και φίλους του. Διαφορετικά θα πρέπει να υποθέσουμε πως ο Βίκτωρας 
είχε οικονομικά οφέλη από την αντίπαλή του εταιρεία και απλά κρατούσε την 
θέση μέλους για να εισπράττει και από εκεί. Τείνουμε προς την πρώτη μας 
υπόθεση, αν και δεν θα ήταν ασύνηθες να μετέχει ένας επιχειρηματίας και σε 
άλλο σχήμα.

Ο Κωνσταντίνος Βίκτωρας δεν λησμόνησε ποτέ τον τόπο καταγωγής του. 
Μ ετείχε στα τεκτενόμενα της Κυθηραϊκής Αδελφότητας Σμύρνης, ως μέλος. 
Δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε εάν μετείχε και ως στέλεχος των Διοι

το μεγαλύτερο και λαμπρότερο ιερό προσκύνημα-μονή των Κυθήρων, και θεωρείται η de facto 
προστάτις της νήσου. Το όνομά της δίνεται, πολύ συχνά, σε σκάφη Κυθηραϊκής ιδιοκτησίας.

37. Βλ. izMIR-Mubahat S. Kutukoglu στον ιστότοπο: http://www.tdvia.org/dia/ayrmetin. 
php?idno=230523, πρόσβαση 11/1/2016.

38. Βλ. ιστοσελίδα: http://www.denizhaber.com/index.php?sayfa=yazar&id=28&yazi_id= 
100845, πρόσβαση 4/6/2016, όπου αναφέρεται πως εκτός του Paterson και ο Guiffray, αλλά 
και άλλοι ξένοι επιχειρηματίες, συνέχισαν την εκμετάλλευση των ατμόπλοιων διασύνδεσης 
του κόλπου της Σμύρνης.

http://www.tdvia.org/dia/ayrmetin
http://www.denizhaber.com/index.php?sayfa=yazar&id=28&yazi_id=
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κητικών Συμβουλίων. Πάντως προφορικές παραδόσεις αναφέρουν διάφορες ευ
εργεσίες του στη νήσο και στους Κυθηρίους της Σμύρνης, όμως δεν ήθελε πο
τέ να το καταδεικνύει δημόσια. Το πλέον χαρακτηριστικό ευεργέτημά του προς 
την κυθηραϊκή κοινότητα της Σμύρνης ήταν πως διέθετε πλοίο για την εκτέλε
ση απ’ ευθείας δρομολογίου προς τα Κύθηρα, ώστε ot Κυθήριοι της Σμύρνης να 
μπορούν να μετακινούνται απρόσκοπτα και άμεσα, κατά τη διεξαγωγή εκλο
γών στην Ελλάδα. Η  ιδιαιτερότητα του να κρατούν οι Κυθήριοι της διασποράς 
τα εκλογικά τους δικαιώματα στη νήσο δεν είναι ασύνηθες φαινόμενο και επα
ναλαμβάνεται έως τις ημέρες μας. Οι Κυθήριοι της Αττικής, κυρίως, συνεχί
ζουν αυτή την τακτική. Η κίνηση του Βίκτωρα σαφώς δεν είναι ανιδιοτελής, 
αλλά δεν εμπεριέχει την εκμετάλλευση των ψηφοφόρων για οικονομικούς λό
γους39. Πάντως γνωρίζουμε πως ο βουλευτής των Κυθήρων εκλεγόταν χάρις 
στις ψήφους των Σμυρνιών Κυθηρίων, αφού για τη  διασφάλιση της ψήφου στο 
σκάφος οι επιβαίνοντες ορκίζονταν στο τοποθετημένο επί του σκάφους εικόνι
σμα της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, πως θα ψηφίσουν συγκεκριμένο υποψήφιο 
διαφορετικά δεν είχαν δικαίωμα ναύλου και τροφοδοσίας, μια πρακτική αρκετά 
συνήθη κατά τις παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις40.

4. Το τέλος του Βίκτωρα

Ο Βίκτωρας πέθανε ξαφνικά. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία ού
τε περισσότερα για τις συνθήκες του θανάτου του. Όμως ο θάνατός του είχε 
πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην οικογένειά του. Γ ια  κάποιους άγνωστους 
λόγους ο Βίκτωρας είχε αφήσει την διαχείριση της περιουσίας του σε κάποι
ον έμπιστο υπάλληλό του ονόματι Κατσαούνη41. Αυτός καταχράστηκε, ή 
έχασε λόγω κακών οικονομικών χειρισμών, το μεγαλύτερο μέρος της κι

39. Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ στο Αναμνήσεις και Ιστορήματα από τη Σμύρνη, σελ. παραθέτει πως ε ί
χε δει έγγραφα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προς τον Έλληνα Πρόξενο Σμύρνης 
που συνιστούσαν: ((...επίμονα κάθε δυνατή υποστήριξη στον Κων. Βίκτωρα...», με ημερομηνία 
1894.

40. Βλ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Αναμνήσεις και Ιστορήματα από τη Σμύρνη, σελ. 41. Οι βουλευτές 
Πάνος Κορωναίος (πρόκειται για τον γνωστό στρατηγό) και Σπυρίδων Στάης ήταν οι προτι- 
μώμενοι. Τα Κύθηρα εξέλεγαν έναν βουλευτή, τόσο στην Ιόνιο όσο και στην Ελληνική Βουλή. 
Όταν ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα αρχικά υπάγονταν στην Λακωνία (1866), αλλά γρήγο
ρα μετεπήδησαν στον νομό Αργολιδοκορινθίας (1868). Όταν αυτός διασπάστηκε στους νο
μούς Αργολίδος και Κορινθίας τα Κύθηρα επανήλθαν στην Λακωνία (1899). Το 1909 επανε- 
ντάχθηκαν στον, αναδημιουργηθέντα, νομό Αργολιδοκορινθίας. Τέλος το 1929 ακολούθησαν 
την πορεία των υπολοίπων νήσων του Αργοσαρωνικού και εντάχθηκαν στον νομό Αττικής.

41. Σύμφωνα με τον Ε. ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ στο Κυθηραϊκά Επώνυμα, σ. 169, το συγκεκριμένο 
επίθετο συνδέεται ως παρεπίθετο με την οικογένεια Τριφύλλη, μέλη της οποίας βρίσκονται
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έτσι ο γιος του Σόλων αναγκάστηκε να εργαστεί για να μπορέσει να επιβιώ
σει και να βοηθήσει την οικογένεια του. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Φω
τεινού ο Σόλων: «...Νεαρός έμεινε ορφανός. Υπηρετούσε τότε ως πρότακτος 
ναύτης και εί8ε σιγά-σιγά την περιουσία του να εξανεμίζεται ...» * 42. Τελικά ο 
Σόλων ξεκίνησε την καριέρα του ως τρίτος καπετάνιος της ατμοπλοΐας του 
Χατζή-Ν ταούντ Φαρκούχ (Hadji Daout Farkouh), γνωστή ως Archipelago- 
American Steamship Co., εξελισσόμενος έως τη θέση του Πλοιάρχου-Επιθε
ωρητή και Γενικού Διευθυντή, μέσα σ’ ένα διάστημα λιγότερο των είκοσι 
ετών, όπως υπολογίζουμε.43 Το όνειρό του όμως ήταν να αναστήσει την 
εταιρεία του πατέρα του Κωνσταντίνου, και σύμφωνα με τα λεγόμενα του 
Φωτεινού είχε αρχίσει, αλλά η καταστροφή του 1922 τον κατέστρεψε ολο
κληρωτικά.

Από τα παραπάνω μπορούμε να εξαγάγουμε αρκετά συμπεράσματα σχε
τικά με ημερομηνίες. Εάν ο Σόλων υπηρετούσε ως πρότακτος πρέπει να ήταν 
τουλάχιστον 18 ετών. Δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία γέννησής του. Στο βι
βλίο του Φωτεινού αναφέρεται πως ο Σόλων ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος του, 
και πως πέθανε σε πλήρη διαύγεια το 1973. Ο Φωτεινός είχε γεννηθεί το 1901 
και πέθανε το 1972. Άρα ο Σόλων πρέπει να γεννήθηκε πριν ή το 1880. Εικά
ζουμε λοιπόν πως ο θάνατος του Κωνσταντίνου Βίκτωρα πρέπει να τοποθετη
θεί κατά τη περίοδο 1895-8, όταν ο δεκαοκτάχρονος γιός του υπηρετεί, αφού ο 
Φωτεινός αναφέρει πως έμεινε ορφανός μικρός. Η διάλυση της εταιρείας δια
σύνδεσης του κόλπου της Σμύρνης Joly, Kourmoulis, V ic to ra & C (^ v  μας εί

στη Σμύρνη, και αναφέρονται και με τα δύο. Ο δε Φωτεινός αναφέρει το όνομα ως κυθηραϊκό, 
και παραθέτει το πρόσωπο ως αυτοσχέδιο ρήτορα σε χιουμοριστικό περιστατικό. Εντοπίσαμε 
όμως στην εφημερίδα ΚΤΘΗΡΑΪΚΗ Α ΤΓΗ της Πέμπτης 5 Μαρτίου 1898, το όνομά Κατσα- 
ούνης, και μάλιστα ως προέδρου της Κυθηραικής Αδελφότητας, σε ανοικτή επιστολή στήρι
ξης του Κυθήριου πολιτικού Νικόλαου Δελακοβία από τους Κυθηρίους της Σμύρνης. Μάλι
στα στην επιστολή αναφέρονται ως μέλη της Αδελφότητας τουλάχιστον άλλοι τρεις με το ίδιο 
επίθετο. Άρα ο περί ου ο λόγος διαχειριστής ήταν, ίσως, ο πρόεδρος της Αδελφότητας, δηλαδή 
πρόσωπο εμπιστοσύνης του Βίκτωρα. Η αναφορά του Φωτεινού πως επρόκειτο για καταχρα
στή είναι επηρεασμένη από τις συζητήσεις με τον Σόλωνα Βίκτωρα, ο οποίος είδε την περιου
σία της οικογένειας να εξανεμίζεται.

42. Πρότακτος = εκείνος που έχει μεν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και κα
λείται να καταταγεί μέσα στο τρέχον έτος, ωστόσο δεν έχει ακόμη κληθεί η κλάση του από 
τον συγκεκριμένο νομό που είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων αλλά επιθυμεί να κατατα
γεί νωρίτερα.

43. Ο Hadji Daout Farkouh ήταν Οθωμανός υπήκοος αλλά χριστιανός, τον οποίο ορισμένοι 
αναφέρουν ως Σύρο-'Ελληνα, ο οποίος δημιούργησε τη ναυτιλιακή εταιρεία Archipelago- 
American Steamship Co., μία από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες της Μέσης Ανατολής, 
με έδρα τη Σμύρνη. Βλ. σχετικά http://hadjidaoud.blogspot.com/2008/10/farkouh-family- 
izmir-and-elsewhere.html, πρόσβαση 30/1/2013, και https://forum.nautilia.gr/, πρόσβαση 
25/1/2014.

http://hadjidaoud.blogspot.com/2008/10/farkouh-family-izmir-and-elsewhere.html
http://hadjidaoud.blogspot.com/2008/10/farkouh-family-izmir-and-elsewhere.html
https://forum.nautilia.gr/
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ναι γνωστή. Εάν υποθέσουμε πως η διάλυσή της τοποθετείται το 188644, αυτό 
συμφωνεί με τα στοιχεία που έχουμε τα οποία αναφέρουν διάλυση της ακτο
πλοϊκής εταιρείας που τη διαδέχτηκε Joly, Victora & Co το 189845. Αυτή η 
ημερομηνία συνάδει με την ηλικία που θα είχε ο Σόλων: περί τα 16. Επίσης η 
καριέρα του Σόλωνα τον οδήγησε σε περίοπτες διευθυντικές θέσεις σε ναυτι
λιακή εταιρεία και δεν θα μπορούσε να είναι πολύ μικρότερος των 40 ετών για 
να μπορέσει να αναρριχηθεί σε τέτοιες θέσεις. Ίσως δε να ήταν και μεγα λύτε
ρος. Το τέλος όμως της Σμύρνης και του Μικρασιατικού Ελληνισμού έφερε 
και το τέλος του ονείρου του Σόλωνα. Τέλος, πρόσφατα (2016) εντοπίσαμε το 
όνομά του Κωνσταντίνου σε ανοικτή επιστολή των Κυθηρίων της Σμύρνης 
προς τον Κυθήριο πολιτικό Νικόλαο Δελακοβία στην εφημερίδα ΚΥΘΗΡΑΪ- 
ΚΗ  ΑΥΓΗ  της Πέμπτης 5 Μαρτίου 1898, με την οποία στηρίζουν τον εν λόγω 
πολιτικό. Μετά το 1899 δεν τον εντοπίζουμε σε κάποια άλλη αναφορά. Άρα ο 
θάνατος πρέπει να επήλθε μεταξύ 1898-1899, με πλέον πιθανή το 1898.

Σήμερα οι απόγονοι της οικογένειας δεν γνωρίζουν, όπως άλλωστε αρκετοί 
των προσφύγων, την απώτατη κυθηραϊκή τους καταγωγή, εκτός ίσως από 
εξαιρέσεις. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και αναλύεται διεξοδικά 
από την πανεπιστημιακό κ. Κ . Κασιμάτη στο βιβλίο της Σμύρνη: Τα Μείζονα 
Κύθηρα. Όμως ο Κωνσταντίνος Βίκτωρας υπήρξε ένας γνήσιος Τσιριγώτης 
που άφησε το στίγμα του στην ιστορία του Μικρασιατικού Κυθηραϊσμού και 
θα έπρεπε να πάρει τη θέση που του αξίζει στις σελίδες της τοπικής ιστορίας 
της νήσου.

44. Βλ. άρθρο του VEHBI McxSol, «Ge$mi§teki Izmir Korfez Vapurlari», όπου βρήκαμε ένα 
στοιχείο περί πώλησης σκάφους με τίτλο Karata§, που ανήκε στην εταιρεία Joly Carmoly, το 
1897. Άρα είναι πολύ πιθανή η ημερομηνία του 1886 που παραθέτουμε ως του τέλους της 
εταιρείας.

45. Βλ. ιστοσελίδα: http://www.ourfamilymoves.org.uk/individual.php?pid=U78&ged= 
joly, πρόσβαση 6/5/2015, όπου αναφέρονται όλες οι εταιρείες συμμετοχής του Joly. Επίσης 
στην ιστοσελίδα: http://tcqdev.edina.ac.uk/search/location/3113-Smyrna/document/167263, 
πρόσβαση 5/5/2016, εντοπίσαμε αναφορά του Foreign Office σχετικά με τη ναυτιλιακή κίνη
ση στη Θεσσαλονίκη κατά τα έτη 1891-2, όπου αναφέρει την ακτοπλοϊκή εταιρεία.

http://www.ourfamilymoves.org.uk/individual.php?pid=U78&ged=
http://tcqdev.edina.ac.uk/search/location/3113-Smyrna/document/167263
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ABSTRACT

Constantine Victor (or Viktor) was a, Kytherian by birth, Smyriot (Izmir) 
ship owner. He was responsible not only for operating the first ferry line in the 
Smyrna bay but also for the urban expansion of a seaside suburb, used a summer 
retreat by wealthy Smyrniots. He led an adventurous early life and took risks, 
which made him a prosperous and influential man. He never forgot his place of 
origin and participated to the island’s affairs. He was forced by the Ottoman 
government, and jealous competitors, to switch from small time ferry shipping 
to building a successful maritime company, with a fleet which travelled from the 
Black Sea to Syria and everywhere in between, in the Eastern Mediterranean. 
Unfortunately his untimely death and the destruction of the Greek element of 
the Asia Minor, after the Greek defeat, in the Greco-Turkish War of 1921-22, | 
stopped his son from continuing his legacy and made Viktor’s name just a 
historical footnote.
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Π Α ΡΑ ΡΤΗ Μ Α  ΕΙΚ Ο Ν Ω Ν

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
*ΟΑΪ· ΚΟΓΡΜΟΓΑΗ ΒΟΠΤΟΡΟΧ ΚΑΙ £Α.

Α » · « β Α · η · ΐ  ATStOt l  A l i a s .

ΙΊ.

Ixitsu
ΒχΧ Φώκα;

Μ&ΧΑο* 
ΙΙόρ ν  Αβγω

Λψ Β κ Ιιχ  
Χίνν
Μολδο&χνη 
Ν. Φώ**ς 
Μυτιλήνην 
Α%ινον
Δ«δ* ‘Α γ ί τ ζ

Κ *? λ ό 6 χ *
Α ίτζ *
Ζμάρ*η*
Τζ**Τ*ΰΧ%
Κ*&&*ίχ.ς
KaCiAAav

'k m y m p p K  w  A«t. Bdio; &* If *Β*ββνν rij* 
****** i x d i t m  1*€6*to j * *  Κ»ρλόβ2^ . Σ«ύβν*|» 
»a« .  τη* μ*τη«βρί*» t%  *ύχ%

Τ Ί  *ν τ* ·ϋ » ΠρΛ*τ«5ρ«Τδν U f t t m  su«o©tv«*r* **\ 
2ti X*j««c fvfe χροέκγγτζννα* r i  XTuthtAsctt ττ,ς 
ΊταΑΐχή; έτ*^**ς χ*1 της Arp*rt*x%/

Εικόνα 1.
Εφημερίδα ΣΑΜΟΣ 
("2 Φεβρουάριου 1883). 
Διαφήμισή της εταιρείας 
του Βίκτωρα για δρομολόγια 
στο κεντρικό και βόρειο 
Αιγαίο. Αναφέρει τον πλήρη 
τίτλο της:
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΖΟΛΤ ΚΟΤΡΜΟΤΛΗ  
ΒΙΚΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΑ.
πηγή: από τον ιστότοπο: 
http: / /www.nautilia.gr /

ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΙ
Π Ρ Ο Κ Υ Μ Α ΙΑ Σ

To rt&wiptvt τον 
μον τοντον δόττ,Μΐ ιίς την έτζ ι»  
Γ ·*ν τή ; »ρ®χνμ*{«;.

Τ2χ?χτι; /tXwjtj*. 5.
Δανδνντχί: A kl W m  *«1  Μίλλ 
*Ε Ε*λ ίγχτήί:  Μ. Τ ι* * * · : .
Άνχγ. :1 ίκ?τ>» « τ * ί.  χάδι 10 λ.

ΣΜ  Υ Ρ Ν Η Σ -Γ Κ ΙΟ Σ  Τ Ε 1 ΙΕ
ΤντΜΟνορδν τοδ τροχιοί^ν- 

jaov τούτον, δβτι; ύ *νχ^ ιβδτ*ι 
νχ htvuvxWt μίχρ» Bf'iO'jWuv*
&rh* * ι τφ x .X afiv ; xxl ly n  3k- 
«fXitav 44 έτβνάκν τον 1884.

K tf* ονοματικόν ‘25000 λ. 
δνχι^ονμίνην «ζ  5 0 0 0  αβτοχ. 
I V .  Δ ιίνδνντή; ; A . Σπίλ'/.j;. 
A' Γμ κμ μ χ τ .; Βογ. S i0 *sX r*  
Ε '» λ ιγ *τ ή ;  : Π. Γ ιο ν ίιτζ η . 
Τ * μ ί * ;  : *Ε$μ. Mzrtr,;.

ακτοπλΓ εταιριαι

Χ Α Μ Η Δ ΙΕ
Σ ν *τη δ ίΐσ * δν* «^οτνμίον 

χορηγτΐδίντος τ$  Λ . Ε . τ<Γ»
Γ ι* γ ι$  πχβ<?£ ύ *ό  τ ή ; Σ ιβ .  
Kv€ifvr,*iW;.
Γιχχ ιά  τκσσδ; *ρ . τνύ Σ νμ€. 
Έ**» Έ<ϊ*γ*£ν «ντίϊ». ·
Μ. Β χλιοζι**
Κ. Σχλζάνη;
Ν. Άλίύτης *
I .  Δ . Ά νδρε*; Μίλη 
Δ. 'A{WXtivrvyX«v; :
B ^ i ? 'ApKrw  
Λ. Βιχτωρζ;

11*
Δανδ. χιά Τ . θ .  λίιχκηλίδη;  
‘A pytypji. Αλή Ρ ιζ ί  Ιο*

Ν» Κ «Χ *^ τ4 *τ ί?  
Γρίμν-ΧΤ. Ν. Άρχνύτνγλονς  

Λχ·Λδ Μ. Β χ ?(* 
Ατμύ?τ>,Φΐκ : AtsuXvj, Χχμη- 

δ ΰ , Τ ιρχχϊ, Πινέλα,
Σμύρνη, ΚΆεΦμλν, ΑδΧιβ, 
I V i r i i s l ,  K * p r * ; ,  Ιτλα^χνε. 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ 
Κχδ’ ίχάττην Awt* 

μ ίχας Κ χρτχς, Χ ζλ-
y *v i, K xptvrV v , ΧνχρτχΧτ,, 
Γχνύττ ίίίΙ, Πίρπίκν.

Κ *0 ' ίχχστην i t; τά ; 0  i t *  
Β^ύννλα ίττιττρίτων it ;  τά ; 1 *- 

Κ«0* ίκάττ-ην Τρίτην x«t 
Hxfjwxivnv S t i  Φώχαι«ν, Δε- 
xiXr,, ΜντΛήνην, Μοτχνντ,- 
5tx atxi KvSvtvtx; if&rτρίτον 
την IwottivTiv.-^ETtfVV άτρώ- 
«Xvtov o ti Φώχζεχν Πζλαιχν,
Α χ*  Νί«ν, W m H hxzs, Κχλλ ν-
νήν, ΠλΜ;Λάριον
την twojtivY.v.—‘*Ettpvv
trXvtw KxpxCovpv* (Μνλ·
δν€άντ„ KtwiiTtpI, Xxtict, I V  
vl Autkvi) , Ηητον, X iV , Κρή
νην, Κ«ρΧύβ«<)ί», ΒχΟν Σά^νν,
Ίκχρίχν /.*» Ν. Έ^κτον.

ΖΟ Λ Υ  Β ΙΚ Τ Ο Ρ Α  «»* Χ«*.
AtivOwT*t : Γ. Ζύλν jwti Κ. 

BtxTtdjpxi· 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Ν 

Ιν»0’ *χά«την Δ«ντί?«ν ζλΙ 
ω^αν 4 {Α. {Λ. διά ΜντΛήνην, 
Μόλνβν*, Λήμνον, θϊβοχΧονί- 
κην, &»%'/}*$it Δκν ί?4<ί5 χλννί-

«0
χην xxl TtTXjirvjv ί τ π / ρ ;  Stx
Κχ€ίΚλ*ν,  ̂ΙΙ-ίότνΛζγώ, Δ ί-  
δίΛγχτ;, Μόλνδνν, ΜντΑήνην, 
94χν« *1; Χ(ΐύρην Χ *€€χτ«ν  
T.^ixv.

Κχτά δί'ΛΧ«Αν4η|*.ί^*ν Τρ»  
~r,v ά *ν τη ; 5 )17 *IWv V * v  χχΐ mxv 9 «. «ι. δ,* Χίν», 
Τ<ϊϊβ|Α4, TtWMMSV, Kjt^.VVX'it, 
BaSv, Ν. Έ ^ίΦ ον άνχχω^ίϊ
*%* Ν. Έ ? ιβον Τίτά^την ί-  
CKtpxi, η^τιγγιζίΛ  «{; -ri tltx 
ttif-n, ί * » ? ^ Μ  «ί< Xj*v^vnv 
ί!«^χτην hntpxi.

K xri i  r*njju«yv Tit-njv 
τη ; 1δ)24 , xad ΟΔδ.
« .  Jt. W A lM W ,» t T v iW ,  
ΜΜχννήτι*, Κν&ωνίχ;, fatyj#· 
ft? άπί KvIfemV Τιτίφτην  

»|Λβφγγ^ί4 it; τχ  t- 3k* pi}T, **v ixseTf«; 
Χ(»ύ^γην Tt?*jiTV5v

K * r i  15»*,jt»ft*v Τρίτην 
rn< 5)17 TscvsvagCv» «Sfxv 
9 w.jt. & x HX»j*3iftvv, *A»v*: 
δήχ*ί* ivxywfit Άχοδή- 
ΧΧ5 T«T*fTT,V «£<*?<V»γίζίχ
Σμύρνην T την

Κ χ τ* Ι5η|Αίβ. ίΐτ^χτχίνήν 
A*4 τη ; 1)13 Tstwvxfivv 9 Δ- 
f *v  « .  μ . $tx Δ ι«Χ ή , Mtrv- 
λήνην, Μ<«γηγήφ{χ,
Avŝ msi? **o K->Wx; Xig. 
Cxtm  «fidfxv 5t* Μ*φχ«νή«χχ 
ΜχτνΧήνην, AuttX^* ixwTet-

Σμύρνην Χ *€€ *τ«ν  V  

β*3**\
Κ χτ« 15r,^if. ΙΙ*Λ*«ί«νήν 

φχδ; τη ; 8)20 Tjc*^v*ftvv η**

ώβ*ν 9  χ. μ. Ik* Ν. 
Τ ζ *ν τ χ ^ ή , ΜχτνΧήνη», Πλ«^~ 
μ%ί5#ν, *Α?τνδήηχ;, 'Bftevvv* 
4vj^r«ftT ά«4 Έ^ΐΦβνν Σά£· 
€*τνν, χ^0Φ4γγίζ« tt« τ *  ϊ&χ  
μ*'ρ / ixWTfi^M «I; Σμύρνην 
ΚνβεχΛην ierxif*;.

K ^ t i  15ημχ*. i ! * f ΧΦjUvk* Λ*ν τή; 8)20 ‘l jtvavjefiov *»
4 μ . μ. ΐΛ  Χίον, Τ φ ίβμ ί, 
Κ *^λύΙ*« ι, Βχ^ν, Ν. *Βφ*«ο», 
7'ηγζνι, Μζ^χθ&χαμπ^ν, ΙΙχ« 
τμΔν, Λ»μ>ν, ΚάΧνμννν, Νίβ* 
τν^νν?Χ «λ*ηγ, Κάβ-
«ον* *iw> K*rf<rov Τρί
την τφνβιγγίζίΐ * ί ;  τ *  t&* μ*?η, lnwrYft̂ti *i; Σμύρνην II

txxsrvt Σάβδχτ&ν 4
^ f*v  μ, μ. S i *  ΜιτνΧήνην K v  
SwW*?, Λήμνον,
Κ*€*ΧΧ*ν· Κχ·
$χλ%χν Τρίτην δίΔ ΙΙόρν-Λ *- 
γώ, Δ ί$ ι*γ £ ? ;,  Λήμννν, Ιίό- 
Χν€νν, KvJlfem*;, ΜιτνΧήνην 

Σμ*ίρην ΐίι'μ ίττην ίσ *.

ατμοπαΓΕταιριαι

Α Υ Χ Τ Ρ Ο Ο Υ Γ . ΛΟΥΔ.ΙΈ*» τή« 8ίο5«« «Κ*.
Ο. Μντίττίχ  

Γ ^ *μ μ *τ . Α. Κ χ μ ^ ίν τ ,  
“Τ«2*λΧηλνί «ί χ, *Ι«*^γ»η; 

Δίζύ?ζιο, Γ ι« β ν . Μ*νδϊ*«Φ, 
'A W €*; Βογδ*>1τί, ΧΧ*ββ< 
Κίτ&ν^ϊτζ, Αεμ, M*ri<3«ty,
*  Β?χζζ*γΛ\\, Γ . Χ χζλι*- 

*Α ̂  Β*μ»β*χ.

Εικόνα 2. Από Οδηγό της Σμύρνης του 1888. Αναφέρει τα δρομολόγια της ναυτιλιακής 
του Βίκτωρα (ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ  ΖΟΛΥ ΒΙΚΤΩΡΑ και Σια) στο Αιγαίο. 

πηγή: από τον ιστότοπο: http://www.nautilia.gr/

http://www.nautilia.gr
http://www.nautilia.gr/
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Εικόνα 3. Ένα από τα δεκάδες «βαποράκια» που εξυπηρετούσαν τη διασύνδεση 
του κόλπου της Σμύρνης. Αεν γνωρίζουμε την πλοιοκτήτρια εταιρεία, αλλά η ονομασία 

ΙΩΝΙΑ παραπέμπει σε ελληνικών συμφερόντων. 
πηγή: από τον ιστότοπο http://levantineheritage.com/

Εικόνα 4. Αλληλογραφία διακινηθείσα μ ε ατμόπλοιο της εταιρείας διασύνδεσης 
του κόλπου της Σμύρνης του Κ . Βίκτωρα, καθώς φέρει σφραγίδα της: 

[COMPAGNIE DE] CABOTAGE A VAPEUR [JOLY] 
COURMOULI VICTOR A CO Smyrne (ημερομηνία δυσανάγνωστη). 

πηγή: φιλοτελικός ιστότοπος http://stampcircuit.com/Stamp-Auction- 
Collectable/greece- ma r itime -mail - agencies ?page=l /

http://levantineheritage.com/
http://stampcircuit.com/Stamp-Auction-Collectable/greece-
http://stampcircuit.com/Stamp-Auction-Collectable/greece-


Κωνσταντίνος Βίκτωρας 745

Εικόνα 5. Η  προβλήτα της εταιρείας Hamidiye στο λιμάνι της Σμύρνης. 
πηγή: ιστότοπος http://levantineheritage.com/

Εικόνα 6. Η  προβλήτα στο Κορδελιό. 
πηγή: ιστότοπος http://levantineheritage.com/

Γ '

http://levantineheritage.com/
http://levantineheritage.com/
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Εικόνα 7. Τμήμα παλαιού αγγλικού χάρτη (1915), όπου παρουσιάζεται 

ο Κόλπος της Σμύρνης με τα προάστειά της (κλίμακα 1:25.000). 
πηγή: ιστότοπος http://www.old-print.com/

Εικόνα 8.
Εφημερίδα ΑΜΑΛΘΕΙΑ (Σμύρνης), 
29 Σεπτεμβρίου 1879.
Αναφορά στο ταξίδι του πλοίου 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, του Κ . Βίκτωρα, 
στα Κύθηρα
προς εξυ7ΐηρέτηση 150 Κυθηρίων 
φηφοφόρων εκ Σμύρνης. 
πηγή: Βιβλιοθήκη Εστίας 
Νέας Σμύρνης.

http://www.old-print.com/

