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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Τα Κύθηρα είναι νησί νότια της Πελοποννήσου, στη διασταύρωση Ιονίου και 

Αιγαίου Πελάγους. Παρά τη γεωγραφική, οικονομική και παλαιότερα διοικητική 

σύνδεσή τους με την Πελοπόννησο και την Κρήτη, αλλά και την υπαγωγή τους στην 

Περιφέρεια Αττικής σήμερα, τα Κύθηρα συμπεριλαμβάνονται για ιστορικούς λόγους 

στα Επτάνησα, στο σύμπλεγμα των νησιών του Ιονίου πελάγους, αποτελώντας, 

μάλιστα, με έκταση 279,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το πέμπτο μεγαλύτερο νησί του 

συμπλέγματος αυτού. Ο επτανησιακός χώρος, βέβαια, δεν αποτελούσε ένα ενιαίο 

νησιωτικό σύνολο, αφού το κάθε νησί ακολουθούσε τη δική του πορεία, μέχρι τον 18ο 

αιώνα, όταν βενετικές πολιτικές και στρατηγικές συγκυρίες οδήγησαν στη συγκρότηση 

και την παγίωση του ως διακριτή διοικητική και -αργότερα- κρατική οντότητα. Ακόμη, 

όμως, και πριν τον 18ο αιώνα, η κοινή εμπειρία της βενετικής κυριαρχίας στα Ιόνια 

νησιά, έστω και σε διαφορετικές χρονικότητες, η υιοθέτηση φεουδαρχικών 

γαιοκτητικών θεσμών και οι επακόλουθες κοινωνικές ιεραρχήσεις, η θέση των νησιών 

στη βενετο-οθωμανική μεθόριο, η οποία τα κατέστησε σταυροδρόμι ιδεών και 

ανθρώπων, αλλά και ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία, αποτέλεσαν παράγοντες μίας 

κοινής «επτανησιακής ταυτότητας».1 

 Τα Κύθηρα αποτέλεσαν μία μακρόχρονη και σταθερή κτήση της Βενετίας στην 

Ανατολή, από το 1207 μέχρι και το 1797, με εξαίρεση τον έβδομο βενετο-οθωμανικό 

πόλεμο (1715-1718), όταν το νησί περιήλθε στην οθωμανική κυριαρχία. Από το 1797 

έως το 1864, έτος που προσαρτήθηκε στο νέο ελληνικό κράτος, το νησί γνώρισε 

αλλεπάλληλες αλλαγές στο πολιτικό του καθεστώς: αρχικά περιήλθε υπό γαλλική 

(1797-1799), ύστερα υπό μία κοινή οθωμανο-ρωσική (1799-1807), έπειτα ξανά υπό 

γαλλική (1807-1809) και τέλος υπό βρετανική κατοχή (1809-1864). 

 Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με τη σύντομη περίοδο της οθωμανικής 

κυριαρχίας στα Κύθηρα. Πρόκειται για την τριετία 1715-1718, όταν το νησί 

καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς στο πλαίσιο του τελευταίου βενετο-οθωμανικού 

πολέμου, αλλά επιστράφηκε στους Βενετούς με τη Συνθήκη του Πασάροβιτς το 1718. 

Η οθωμανική κατάκτηση και παρουσία στην Τσούκα -όπως ονόμαζαν οι Οθωμανοί το 

νησί- αποτελεί ένα σύντομο και εν πολλοίς άγνωστο συμβάν, το οποίο δεν έλαβε τη 

δέουσα σημασία στη βιβλιογραφία· συνήθως το γεγονός απουσιάζει πλήρως από τις 

                                                
1 Για το ζήτημα της ταυτότητας αυτής, βλ. Π. Πετράτος, «Η σχηματοποίηση/ ανάδυση της επτανησιακής 
ταυτότητας», στο Θ.Γ. Παππάς (επ.), Εγχειρίδιο Ιστορίας Ιονίων Νήσων, Κέρκυρα 2019, 517-545. 
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ιστορικές αφηγήσεις, με λίγες εξαιρέσεις, οι οποίες, αφιερώνοντας μόλις λίγες 

γραμμές, αδυνατούν να το ανασύρουν εντελώς από τη λήθη.2 

 Για την τοπική κυθηραϊκή ιστοριογραφική παραγωγή, από την άλλη, η οθωμανική 

κυριαρχία αποτελούσε πάντοτε ένα γεγονός άξιο αναφοράς, έστω και ως ένα μικρό 

κομμάτι των συνθετικών ιστοριών που ξεκινούσαν την αφήγηση από τα προϊστορικά 

χρόνια. Κινούμενοι, μάλιστα, στο πλαίσιο της παραδοσιακής ιστοριογραφίας, οι 

Κυθήριοι λόγιοι αντιμετώπιζαν την παρουσία του «Τούρκου» ως μία κακή παρένθεση, 

η οποία συνοδεύτηκε από λεηλασίες και αιχμαλωσίες, αλλά έληξε γρήγορα, με την 

επάνοδο του νησιού στους Βενετούς.3 Εξαίρεση στο σχήμα αυτό αποτελεί ο Γεώργιος 

Λεοντσίνης, ο οποίος αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ψυχραιμία την οθωμανική 

παρουσία στο νησί.4 Αν και ο λόγος του δεν διακατέχεται από τα γνωστά αρνητικά 

στερεότυπα για τους Οθωμανούς, δεν αποκλίνει ουσιαστικά του προαναφερθέντος 

ιστοριογραφικού πλαισίου. 

 Σημαντική συμβολή στην οθωμανική ιστορία των Κυθήρων, αποτελεί η μελέτη 

της οθωμανολόγου, Ευαγγελίας Μπαλτά, η οποία δημοσίευσε τη φορολογική 

απογραφή που διενήργησαν οι Οθωμανοί στο νησί το 1715.5 Μέχρι στιγμής, αποτελεί 

τη μοναδική μελέτη για το νησί η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε πρωτογενές 

οθωμανικό υλικό. Πρωταρχικός της στόχος ήταν η έκδοση και η μετάφραση της πηγής, 

αλλά αφιέρωσε λίγες σελίδες στην αρχή σε μία σύντομη ανάλυση της δημογραφίας και 

της αγροτικής παραγωγής του νησιού, εφόσον στην απογραφή καταγράφηκαν 

φορολογούμενοι και φόροι που σχετίζονται κατά βάση με αγροτικές καλλιέργειες. 

 Η παρούσα εργασία βασίζεται αποκλειστικά στη διενεργηθείσα από τους 

Οθωμανούς απογραφή και οι θεματικοί άξονές της είναι η δημογραφία και η οικονομία 

των Κυθήρων το 1715. Παρότι φαίνεται ότι οι στόχοι μας ταυτίζονται με αυτούς της 

Μπαλτά, η εργασία μας φιλοδοξεί να προχωρήσει περαιτέρω, να αναπτύξει διάλογο με 

                                                
2 Δ. Χατζόπουλος, Ο τελευταίος βενετο-οθωμανικός πόλεμος, 1714-1718, Αθήνα 2002. Δ. 
Παπασταματίου, «Η Βενετοκρατία», στο Δ. Παπασταματίου-Φ. Κοτζαγεώργης, Ιστορία του Νέου 
Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, Αθήνα 2015, 242. Ε. Τσουραπά, 
«Δίκτυα εξουσίας, δομές διακυβέρνησης, μηχανισμοί διαμαρτυρίας και ανακατατάξεις στην περιφέρεια 
του βενετικού κράτους: η περίπτωση των Κυθήρων (16ος-18ος αιώνας), στο ΙΑ’ Διεθνές Πανιόνιο 
Συνέδριο, Επτανησιακός βίος και πολιτισμός, Κεφαλονιά 21-25 Μαΐου 2018, Πρακτικά. Τόμος Ι: Πολιτική 
Ιστορία, Αργοστόλι 2019, 360. 
3 Μ.Κ. Πετρόχειλος, Ιστορία της νήσου Κυθήρων, Αθήνα 1940, 39, 43-45. Π. Τσιτσίλιας, Ιστορία των 
Κυθήρων, Τόμος Α’, Αθήνα 1993. Ε.Π. Καλλίγερος, Εδώ γεννήθηκε η Αφροδίτη…Συνοπτική ιστορία των 
Κυθήρων, Αθήνα 2001, 59-61. 
4 Γ.Ν. Λεοντσίνης, «Οθωμανική διοίκηση στα Κύθηρα και τοπική κοινωνική και πολιτική 
πραγματικότητα (1715-1718 περίπου), Πρακτικά ΙΗ’ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου (31 Μαΐου-1 
Ιουνίου 1997), Θεσσαλονίκη 1998, 67-90. 
5 Ε. Μπαλτά, Η οθωμανική απογραφή των Κυθήρων, 1715, Αθήνα 2009. 
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τις θέσεις της Μπαλτά και πολλές φορές να ακολουθήσει διαφορετική οδό, που θα 

οδηγήσει με τη σειρά της σε διαφορετικά συμπεράσματα. Επιπλέον, ζητήματα τα οποία 

απλώς θίγονται από τη Μπαλτά, όπως το οικιστικό δίκτυο, οι φορολογούμενοι, η έννοια 

του φορολογικού νοικοκυριού (χανές), η σύνθεση των διαφόρων καλλιεργειών και η 

επιβεβλημένη φορολογία από τους Οθωμανούς, θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι 

της ανάλυσης μας. 

 Ένα κατάστιχο μπορεί να μην βασιζόταν πάντοτε σε πραγματικές μετρήσεις 

αγροτικής παραγωγής, αλλά να ήταν αποτέλεσμα κρατικών θεωρήσεων και αναγκών 

για σιτάρι ή χρήμα από την απογραφόμενη περιοχή. Καθώς η έρευνα έχει επισημάνει 

τέτοιες περιπτώσεις, πρωταρχικό μέλημα της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της 

πιστότητας της καταγραφής των Κυθήρων από τους Οθωμανούς. Μόνο εάν αποδειχθεί 

ότι βασίστηκε σε πραγματικά δεδομένα, θα μπορέσουν οι καταχωρίσεις του να 

θεωρηθούν έγκυρες και να χρησιμοποιηθούν για την ανασύσταση -στο μέτρο του 

δυνατού- της δημογραφίας και της οικονομίας του νησιού. 

 Στο ζήτημα της οικονομίας του νησιού, η παρούσα εργασία θα αναλύσει το σύνολο 

των καταγεγραμμένων καλλιεργειών. Βασικό ερευνητικό μας ζητούμενο είναι το 

ζήτημα της σιτάρκειας, εάν δηλαδή οι χωρικοί μπορούσαν να επιβιώσουν με τη 

δεδομένη παραγωγή των διάφορων δημητριακών, τα οποία αποτελούσαν τη 

ραχοκοκαλιά του κυθηραϊκού αγροτικού τοπίου το 1715, όπως και στον υπόλοιπο προ-

νεωτερικό ελλαδικό χώρο. Η ίδια προσέγγιση θα επιχειρηθεί και για τις υπόλοιπες 

καταγεγραμμένες καλλιέργειες· παρόλο που η ανάλυση των δεδομένων στην 

περίπτωσή τους θα είναι διαφορετική από αυτή των δημητριακών, η φορολόγησή τους 

από τους Οθωμανούς μπορεί να δώσει μία εικόνα σχετικά με τη θέση της κάθε 

καλλιέργειας στη νησιωτική οικονομία. Επιπλέον, ο παράγοντας της γεωμορφολογίας 

του κυθηραϊκού εδάφους θα χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν κάποιες 

καλλιέργειες ευδοκιμούσαν σε ορεινό ή πεδινό έδαφος· η τοποθέτηση των 

καταγεγραμμένων οικισμών στον χάρτη, συνεπώς, δεν συμβάλλει απλώς στην 

ανάδειξη του οικιστικού δικτύου και στην αισθητοποίηση της αφήγησης, αλλά 

προσπαθεί να αναδείξει τη δυναμική και αλληλοεξαρτώμενη σχέση της αγροτικής 

παραγωγής με το περιβάλλον. 

 Στο ίδιο μήκος κύματος, η γεωγραφική θέση των Κυθήρων στη βενετο-οθωμανική 

μεθόριο θα ληφθεί υπόψη. Παρότι το κατάστιχο δεν μπορεί να βοηθήσει αναφορικά 

στο ζήτημα του μεθοριακού χαρακτήρα του νησιού, στοιχεία από την κοινωνία και την 

οικονομία της μεθορίου θα επισημαίνονται όποτε κρίνεται απαραίτητο. Στόχος είναι 
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μία πρώτη απόπειρα ανάδειξης της μεθοριακής διάστασης των Κυθήρων, στο πλαίσιο 

βέβαια της ευρύτερης περιοχής6. Ελλείψει επαρκών στοιχείων από την οθωμανική 

απογραφή, θα χρησιμοποιηθούν έμμεσες αναφορές από άλλες περιόδους, θέτοντας έτσι 

το θεμέλιο λίθο για μία συστηματικότερη ενασχόληση με το ζήτημα αυτό μελλοντικά. 

 Παρότι η παραγωγή που καταγράφεται και φορολογείται στο νησί αποτελούσε 

σαφώς σημαντικό τμήμα της κυθηραϊκής οικονομικής δραστηριότητας, θεωρείται 

δεδομένη η ύπαρξη και άλλων εισοδηματικών πηγών οι οποίες απλώς δεν ενέπιπταν 

στα δημοσιονομικά ενδιαφέροντα των Οθωμανών, όπως η αλιεία, το κυνήγι ή η 

οικογενειακή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Σημαντικός παράγοντας πλουτισμού του 

πληθυσμού, ιδίως των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, πρέπει να αποτελούσε και η 

πειρατεία, η οποία άνθιζε στην ευρύτερη περιοχή.7 Παρότι αυτοί οι οικονομικοί τομείς 

δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, ούτε σε έναν ελάχιστο βαθμό μέσα από την 

απογραφή, πληροφορίες από άλλες χρονικές περιόδους θα χρησιμοποιηθούν, όποτε 

κριθεί απαραίτητο, ως ενδείξεις μίας αφανούς, αλλά σημαίνουσας διάστασης της 

κυθηραϊκής οικονομίας. 

 Έχοντας ως δεδομένο το σύντομο διάστημα της οθωμανικής παρουσίας σε ένα 

νησί με μακραίωνη βενετική παρουσία, η βενετική πραγματικότητα θα ανακαλείται 

συχνά στην ανάλυση. Μέσα από επιμέρους ζητήματα, όπως ο διοικητικός 

καταμερισμός και το γαιοκτητικό καθεστώς, θα επιχειρηθούν να ανιχνευτούν συνέχειες 

και ασυνέχειες μεταξύ των δύο πολιτικών κυριάρχων, ώστε να διαφανεί ο βαθμός της 

αλλαγής την τριετία 1715-1718. Εκτός του μικρού χρονικού διαστήματος που έμειναν 

οι Οθωμανοί στο νησί, η στατική εικόνα που μας δίνει η οθωμανική απογραφή, μας 

οδηγεί στη χρησιμοποίηση και άλλων πηγών για την επαλήθευση, ή και τη 

συμπλήρωση σημείων που δεν μπορούν να απαντηθούν μέσα από την πηγή μας·  

                                                
6 Βλ. χαρακτηριστικά, Η. Κολοβός (επ.), Οθωμανικές πηγές για τη νεώτερη ιστορία της Λευκάδας, 
Ηράκλειο 2013. 
7 Για την πειρατεία ενδεικτικά, M. Greene, A Shared World. Christians and Muslims in the Early Modern 
Mediterranean, Πρίνστον 2000, 143. E. Dursteler, «Commerce and Coexistence, Veneto-Ottoman Trade 
in the Early Modern Era», Turcica 34 (2002), 105-133. Πανοπούλου, «Πειρατικά επεισόδια», 202-214. 
E. Kolovos, «Insularity and Island Society in the Ottoman Context: The Case of the Aegean Island of 
Andros (Sixteenth to Eighteenth Centuries)», Turcica 39 (2007), 49-122. Μ. Σαρηγιάννης, «Οθωμανοί 
κουρσάροι στη Λευκάδα: Με αφορμή ένα χωρίο του Εβλιγιά Τσελεμπή», στο Θ.Π. Κατωπόδης-Ε.Τ. 
Σκλαβενίτης (επ.), Δρόμοι και παράδρομοι της τοπικής ιστορίας. Πρακτικά ΙΕ’ Συμποσίου Εταιρείας 
Λευκαδικών Μελετών, Λευκάδα 18-20 Αυγούστου 2010, Αθήνα 2011, 60-65. L.T. Darling, «The 
Mediterranean as a Borderland», Review of Middle East Studies 46.1 (2012), 54-63. Κολοβός, 
Οθωμανικές πηγές, 1-4. A. Hadjikyriakou, «Envisioning Insularity in the Ottoman World», 
Interdisciplinary Journal of Middle Eastern Studies Vol XVIII: Insularity in the Ottoman World, 
Πρίνστον 2017, vii-xix. E.S. Gürkan, «Between Connectivity and Isolation: Insularity and Information 
Flow in Sixteenth-Century Mediterranean», στο G.D. Pagratis (επ.), War, State and Society in the Ionian 
Sea (Late 14th – Early 19th Century), Αθήνα 2018, 27-58. 
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συγκεκριμένα, νοταρικές πράξεις του 16ου αιώνα, απογραφές πληθυσμού που 

διενεργήθηκαν από το βενετικό κράτος τον 18ο αιώνα, μελέτες που βασίστηκαν στη 

φορολόγηση των Βενετών τον 15ο και τον 18ο αιώνα, ακόμη και μία βρετανική 

εκτίμηση για τη χρήση της γης στα Ιόνια νησιά του 1834, θα χρησιμοποιηθούν 

συμπληρωματικά στην ανάλυση του οθωμανικού καταστίχου. Επιπλέον, περιπτώσεις 

από τον οθωμανικό νησιωτικό κόσμο του Αιγαίου, όπως αυτός καταγράφεται στις 

απογραφές του 1670 και του 1715, θα επισημαίνονται κατά την αφήγηση, καθώς 

μπορούν να καλύψουν κενά που παρουσιάζονται στην περίπτωση των Κυθήρων. 

Επίσης, η δημιουργία ενός συγκριτικού πλαισίου θα μπορέσει να αναδείξει ομοιότητες 

και διαφορές στην οργάνωση, τον πληθυσμό ή την οικονομική δραστηριότητα των 

νησιωτικών κοινωνιών του οθωμανικού κόσμου. 

 Η εργασία θα δομηθεί σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο αποτελεί μία σύντομη 

αναφορά στα πολιτικά γεγονότα της περιόδου, με αφετηρία την έλευση των Venier στο 

νησί το 1207 και καταληκτικό σημείο το 1864, όταν τα Κύθηρα εντάχθηκαν στο νέο 

ελληνικό κράτος. Σημαντικό κομμάτι του κεφαλαίου αφιερώνεται στα σχετικά με την 

οθωμανική κατάκτηση του 1715 γεγονότα, αλλά και στον τρόπο που οργανώθηκε το 

νησί στο νέο πολιτικό πλαίσιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία μεθοδολογική 

«στροφή», καθώς αντικείμενο πραγμάτευσης είναι τα οθωμανικά κατάστιχα ως είδος 

πηγής. Το κεφάλαιο έχει γενικό χαρακτήρα, καθώς αναλύεται το περιεχόμενό των 

καταστίχων και ο τρόπος που προσεγγίστηκαν διαχρονικά από τους ιστορικούς. Παρότι 

εκ πρώτης όψεως φαίνεται να παρεκκλίνει του κύριου κορμού της εργασίας, το 

κεφάλαιο αυτό είναι απαραίτητο, καθώς δίνει το μεθοδολογικό πλαίσιο εντός του 

οποίου θα κινηθούμε στα επόμενα κεφάλαια· η δε επισήμανση των περιορισμών τους 

ως πηγές, μας καθιστά καχύποπτους σχετικά με την πιστότητα της καταγραφής, μας 

καλεί, συνάμα, να βρούμε λύση στις προβληματικές αυτές. Η περιγραφή του 

καταστίχου των Κυθήρων, στο τέλος, δρα ως συνεκτικό στοιχείο του κεφαλαίου αυτού 

με το κύριο θέμα της εργασίας. 

 Τα επόμενα δύο κεφάλαια αποτελούν τον κορμό της εργασίας, βασιζόμενα εξ 

ολοκλήρου στην οθωμανική απογραφή. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται τη 

δημογραφία του νησιού το 1715· ο συνολικός κυθηραϊκός πληθυσμός, το οικιστικό 

δίκτυο και ο διοικητικός καταμερισμός, σε συνδυασμό με τη διασπορά του πληθυσμού 

στον χώρο, καθώς και η μεθοδολογικής φύσης απόπειρα σκιαγράφησης της έννοιας 

του «νοικοκυριού» (χανέ) αποτελούν τα ζητήματα, τα οποία θα αναλυθούν σε αυτό. 

Αντικείμενο του τέταρτου κεφαλαίου είναι η οικονομία των Κυθήρων, σύμφωνα με τις 
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καταχωρίσεις του καταστίχου. Καθώς η όποια εικόνα μπορεί να δοθεί προέρχεται από 

τους φόρους που επέβαλαν οι Οθωμανοί στο νησί, η φορολογία θα αποτελέσει και αυτή 

σημαντικό τμήμα της ανάλυσης. 

 Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την 

ανάλυση. Στο παράρτημα θα παρατεθούν χάρτες που θα αισθητοποιήσουν την 

αφήγηση, ενώ θα συμβάλλουν σε μία πιθανή σύνδεση των ποικίλων καλλιεργειών με 

τη μορφολογία του κυθηραϊκού εδάφους. Τέλος, παρατίθεται η συνολική βιβλιογραφία 

πάνω στην οποία βασίστηκε η εργασία. 

 Κλείνοντας την Εισαγωγή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντά μου, 

επίκουρο καθηγητή Οθωμανικής Ιστορίας, κ. Δημήτρη Παπασταματίου, για την 

καθοδήγηση και τις πολύτιμες παρατηρήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης 

της μεταπτυχιακής μου εργασίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω και στον αναπληρωτή 

καθηγητή Οθωμανικής Ιστορίας, κ. Φωκίωνα Κοτζαγεώργη, για τις συμβουλές και τη 

πολύπλευρη βοήθεια που μου παρείχε. Ανεκτίμητη υπήρξε η προθυμία του επίκουρου 

καθηγητή Ποντιακής Ιστορίας, κ. Κυριάκου Χατζηκυριακίδη να με βοηθήσει στην 

εύρεση της τοπικής βιβλιογραφίας, η πρόσβαση στην οποία θα ήταν -σε διαφορετική 

περίπτωση- ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή. Καρπός της προθυμίας του ήταν και η 

-εξ αποστάσεως- γνωριμία μου με την κ. Ελένη Χάρου-Κορωναίου, η οποία εργάζεται 

στο Αρχείο Κυθήρων και ασχολείται με ποικίλα ζητήματα της κυθηραϊκής ιστορίας. Η 

διάθεσή της να μου αποστείλει διαδικτυακά το βιβλιογραφικό υλικό που χρειαζόμουν 

υπήρξε αξιοσημείωτη. Θερμές ευχαριστίες οφείλω και στον υποψήφιο διδάκτορα 

Οθωμανικής Ιστορίας, κ. Χρήστο Κυριακόπουλο, ο οποίος με τις συμβουλές του 

υπήρξε πολύτιμος αρωγός της προσπάθειάς μου αυτής. Εκτός αυτών, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω το προσωπικό της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών στην Αθήνα για την 

ευγένεια να μου επιτρέψει την πρόσβαση στο βιβλιογραφικό υλικό που φυλάσσεται 

στο εσωτερικό της. 

 Η εκπόνηση της εργασίας αυτής, όμως, δεν θα λάμβανε σάρκα και οστά χωρίς την 

ηθική στήριξη των δικών μου ανθρώπων. Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω 

από καρδιάς τη σύντροφό μου για την αμέριστη συμπαράσταση και την ακούραστη 

διάθεσή της να με ακούει για ώρες να αναλύω το θέμα της εργασίας και τους ποικίλους 

προβληματισμούς μου. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους φίλους και 

συνοδοιπόρους μου στο μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα· η παρέα που σφυρηλατήθηκε 

εντός και…εκτός της αίθουσας του Ιστορικού Αρχείου του Σπουδαστηρίου Νεότερης 
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και Σύγχρονης Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 

και οι πολύωρες συζητήσεις της επί παντός ιστορικού, έβαλαν και αυτές το δικό τους 

λίθο στην ιστορική μου σκέψη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, 

η οποία με την άνευ όρων ηθική και υλική της στήριξη όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησε 

τα μέγιστα στην πραγματοποίηση των στόχων και των ονείρων μου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (1207-1864) 

Μία βενετική κτήση 

 Η νέα πραγματικότητα που δημιουργήθηκε στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής 

Μεσογείου με τη Δ’ Σταυροφορία και τη δημιουργία διαφόρων λατινικών -εχθρικών 

προς το Βυζάντιο- κρατικών μορφωμάτων επηρέασε τις πολιτικές εξελίξεις στα 

Κύθηρα. Ήδη από το 1204 το νησί επιδικάστηκε στη Βενετία, η οποία το παραχώρησε 

το 1207 στη βενετική οικογένεια Venier. Από την άφιξή τους στο νησί, οι Venier 

βρίσκονταν σε συνεχή αντιπαράθεση με τους Ευδαιμονογιάννηδες, οικογένεια από τη 

Μονεμβασία, η οποία διοικούσε τα Κύθηρα από τα τέλη του 12ου αιώνα. Η σύγκρουσή 

τους λύθηκε το 1238, όταν ο Νικόλας Ευδαιμονογιάννης πάντρεψε την κόρη του με 

τον Bartolomeo Venier, δίνοντάς του το νησί ως προίκα. Ωστόσο, το 1275, στο πλαίσιο 

της ανάκαμψης των Βυζαντινών, το νησί ανακαταλήφθηκε από την οικογένεια Νοταρά, 

η οποία εγκατέστησε στο νησί τρεις διοικητές. Παρότι το 1301 ο εγγονός του 

Bartolomeo επέστρεψε στα Κύθηρα, διεκδικώντας τα δικαιώματά του, το 1308 εν τέλει 

το νησί επανήλθε στην κατοχή της βενετικής οικογένειας.8 

 Η αυτονομία δράσης των Venier στο νησί δεν διήρκεσε πολύ. Η συμμετοχή των 

περισσότερων στην εξέγερση των Κρητών φεουδαρχών εναντίον της βενετικής 

διοίκησης το 1363 («εξέγερση του Αγίου Τίτου»), είχε άμεσο αντίκτυπο και στα 

Κύθηρα. Βενετικές δυνάμεις υπό τον Βενετό καπετάνιο Domenico Michiel 

αποβιβάστηκαν στο νησί, φοβούμενες τυχόν επέκταση της εξέγερσης εκεί, δεδομένου 

του μεσολαβητικού ρόλου που μπορούσαν να διαδραματίσουν οι Venier.9 Με 

ορμητήριο το νησί, οι βενετικές δυνάμεις κατέστειλαν τελικά το 1366 την εξέγερση, 

εξορίζοντας, μάλιστα, στο μητροπολιτικό έδαφος όσους Venier συμμετείχαν σε 

αυτήν.10 

                                                
8 Για μία λεπτομερέστερη περιγραφή της εγκαθίδρυσης των Venier στα Κύθηρα, βλ. Χ. Μαλτέζου, 
«Μονεμβασία και Κύθηρα», στο Η Πελοπόννησος την εποχή των Παλαιολόγων. Συμπόσιο Ιστορίας και 
Τέχνης, Μονεμβασία, 20-23 Ιουλίου 1989, 1-9 (βρίσκεται στο Χ. Μαλτέζου, Βενετική παρουσία στα 
Κύθηρα. Αρχειακές μαρτυρίες, Αθήνα 1991). G.N. Leontsinis, The Island of Kythera. A Social History 
(1700-1863), Αθήνα 2000, 33-37. M. Koumanoudi, «Illi de Ca’ Venier: The First Venetian Lords of 
Kythera», στο M. Koumanoudi-C. Maltezou (επ.), Venezia e Cerigo. Atti del Simposio Internazionale. 
Venezia, 6-7 dicembre 2002, Βενετία 2003, 88-93. T. Gregory, «Sklere: A Place of Refuge After the 
Ottoman Sack of Kythera in 1537», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 29 (2008), 260. 
9 Η οικογένεια είχε δεσμούς με την Κρήτη, καθώς και σημαντική κτηματική περιουσία, που 
δικαιολογούν τη συμμετοχή τους στην εξέγερση. Βλ. Γ.Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα επτανησιακής 
κοινωνικής ιστορίας, Αθήνα 1991, 49. 
10 Λεοντσίνης, Ζητήματα, 49-50. Koumanoudi, «Illi», 101-104. 
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 Πλέον τα Κύθηρα πέρασαν στον άμεσο έλεγχο του βενετικού κράτους, με ανώτατο 

αξιωματούχο και διοικητή από το 1368 τον καστελλάνο (castellano), ο οποίος 

υπαγόταν στον δούκα του Χάνδακα. Στη νέα αυτή συγκυρία, όμως, τα δικαιώματα των 

Venier δεν εξαλείφθηκαν πλήρως. Ο διαχωρισμός του νησιού σε 24 κλήρους (carati), 

όπως είχε καθοριστεί από την οικογένεια στις αρχές του αιώνα, διατηρήθηκε, υπό το 

καθεστώς συγκυριαρχίας βενετικού κράτους και Venier11. Η οικογένεια όφειλε να 

παρέχει στο βενετικό κράτος τα μισά από τα έσοδά της, συμβάλλοντας παράλληλα και 

στην άμυνα του νησιού. Παρότι η πρωτοκαθεδρία που είχαν προηγουμένως στο νησί 

είχε παρέλθει, διατήρησαν μία έμμεση αλλά δυναμική παρουσία: μέλη της οικογένειας 

εξακολούθησαν να διορίζονται σε διάφορα αξιώματα, ενώ η διατήρηση μεγάλων -για 

τα δεδομένα του νησιού- κτηματικών εκτάσεων τους καθιστούσε κυρίαρχους στην 

κοινωνία του νησιού, διατηρώντας επιρροή σε σημαντικό μέρος του νησιωτικού 

πληθυσμού.12 

 Συνεπώς, τα Κύθηρα, από το β’ μισό του 14ου αιώνα, εντάχθηκαν και επισήμως 

στον άμεσο έλεγχο και το δίκτυο κτήσεων της Γαληνοτάτης, δίκτυο το οποίο 

αποτελούταν από μία αλυσίδα νησιωτικών και παραθαλάσσιων κτήσεων στον 

ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο μίας γενικότερης επιθετικής της πολιτικής από τη δεκαετία 

του 1370 και εξής.13 Το νησί εκπλήρωνε κατά βάση τις εμπορικές βενετικές 

στοχοθεσίες, χρησιμοποιούμενο είτε ως διαμετακομιστικός σταθμός διερχόμενων 

πλοίων που μετείχαν στα περιφερειακά εμπορικά δίκτυα της ευρύτερης περιοχής14, είτε 

ως αγκυροβόλιο σε περιπτώσεις κακοκαιρίας.15 

                                                
11 Το ζήτημα διευθετήθηκε οριστικά το 1394, με 11 κλήρους να επιδικάζονται στο βενετικό κράτος και 
13 στους Venier. Το τμήμα με κοινή χρήση, που αφορούσε τις πιο εύφορες περιοχές του νησιού, θα 
μοιραζόταν μεταξύ κράτους-Venier. Βλ. σχετικά, Koumanoudi, «Illi», 103. Χ. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα 
των καιρό που κυριαρχούσαν οι Βενετοί, Βενετία 2008, 32. 
12 Leontsinis, The Island, 52. Μ. Κουμανούδη, «Αγροτικά νοικοκυριά στα Κύθηρα του 15ου αι: η 
συμβολή των οικονομικών καταστίχων», στο Α. Νικηφόρου (επ.), Πρακτικά Θ’ Πανιόνιου Συνεδρίου. 
Παξοί, 26-30 Μαΐου 2010, Παξοί 2014, 229-230. Τσουραπά, 348-349. 
13 Η επιθετική αυτή πολιτική είχε ως αποτέλεσμα τον 15ο αιώνα να αναδειχθεί η Βενετία σε κυρίαρχη 
ναυτική δύναμη της περιοχής με την παράλληλη αποδυνάμωση της Γένουας. Βλ. σχετικά R. Gertwagen, 
«Venice’s Policy Towards the Ionian and Aegean Islands, c. 1204-1423», The International Journal of 
Maritime History 26.3 (2014), 1-20. 
14 Για την περίπτωση της θέσης των Κυθήρων στο εμπορικό δίκτυο της Κρήτης, βλ. C. Gasparis, «The 
Trade of Agricultural Products in the Eastern Mediterranean and the Regional Sea Routes from 
Thirteenth to Fifteenth Century», στο E. Kislinger-J. Koder-A. Külzer (επ.), Handelsgüter und 
Verkehrswege. Aspekte den Warenversorgung im Ӧstlichen Mittelmeerraum (4. bis 15. Jahrhundert). 
Akten des Internationales Symposions Wien 19-22 Oktober 2005, Βιέννη 2010, 95-96, 102.    
15 M. Sivignon, «Ο γεωγραφικός υπερκαθορισμός», στο Σ.Ι. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική 
ιστορία (ΙΕ’-ΙΘ’ αιώνας), Τόμος Α’, Αθήνα 2003, 67. Χ. Γάσπαρης, «Εμπόριο και φορολόγηση 
προϊόντων», στο Χ. Μαλτέζου, Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, Τόμος Α’, 
Αθήνα-Βενετία 2010, 253-254. 
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 Σε αντίθεση με άλλες βενετικές κτήσεις, όπως η Κρήτη ή η Κύπρος, τα Κύθηρα 

δεν αποτελούσαν σιτοβολώνα της μητρόπολης, δεδομένης της περιορισμένης 

αγροτικής παραγωγής του νησιού. Αναφορικά στη σιτεπάρκεια, στόχος των Βενετών 

ήταν η αποκλειστική κάλυψη των εσωτερικών επισιτιστικών αναγκών των Κυθηρίων, 

με τη λήψη επικουρικών μέτρων, όπως η συντήρηση σιταποθήκης16, ή η προσπάθεια 

τόνωσης της παραγωγής σιταριού, όπως φαίνεται από διάταγμα του 1595.17 Παρά τις 

όποιες απόπειρες πρόληψης, όμως, οι περιοδικοί λιμοί δεν αποφεύχθηκαν.18 Για την 

αντιμετώπιση των επισιτιστικών κρίσεων πολλές φορές εισάγονταν σιτηρά, κυρίως από 

την Κρήτη.19 Σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του κέντρου, ακόμη και στη λήψη 

δραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των λιμών διαδραμάτιζαν οι Βενετοί 

αξιωματούχοι του νησιού, αλλά και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των νησιωτών.20 Η πρόθεση 

δε των Venier το 1315 να πουλήσουν το νησί, παρά την τελική άρνηση των Βενετών, 

δείχνει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν σχετικά με τη μικρή παραγωγή.21 

 Κατασταλτικά στη λειτουργία της αγροτικής παραγωγής δρούσαν και οι 

κοινωνικοί καταναγκασμοί και ιεραρχήσεις. Αναπόσπαστο τμήμα της γης ήταν οι 

αγρότες-χωρικοί. Η εγκαθίδρυση φεουδαρχικών θεσμών με την έλευση των Βενετών 

κατέστησε τους χωρικούς «εξαρτημένους» (villani) και προσδεδεμένους στη 

φεουδαλική γη· υπήρχαν και αυτοί που απολάμβαναν το νομικό καθεστώς του 

                                                
16 Ο Λεοντσίνης αναφέρει ότι σιταποθήκη ιδρύθηκε το 1562, ενώ η Πατραμάνη αποδίδει στον προβλεπτή 
και καστελλάνο, Moisè Venier την ίδρυσή της, μεταξύ 1593 και 1595. Βλ. Μ.Γ. Πατραμάνη, «Λιμοί και 
λοιμοί στα Κύθηρα. Η στάση των βενετικών αρχών και του πληθυσμού (16ος-18ος αι.)», στο Ν.Μ. 
Παναγιωτάκης (επ.), Άνθη Χαρίτων: Μελετήματα εόρτια…, Βενετία 1998, 573. Leontsinis, The Island, 
214. 
17 Α. Πανοπούλου, «Οι Βενετοί και η ελληνική πραγματικότητα. Διοικητική, εκκλησιαστική και 
οικονομική οργάνωση», στο Χ.Α. Μαλτέζου (επ.), Όψεις της Ιστορίας του Βενετοκρατούμενου 
Ελληνισμού. Αρχειακά τεκμήρια, Αθήνα 1993, 293-296. Leontsinis, The Island, 79-80. 
18 Για ένα ολοκληρωμένο πανόραμα των κρίσεων επισιτισμού του νησιού από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, 
βλ. Πατραμάνη, «Λιμοί και λοιμοί», 569-619. Για τον λιμό του γ’ τετάρτου του 17ου αιώνα, βλ. Ι. Ψαράς, 
«Πείνα στα Κύθηρα (1666-1673)», Ελληνικά 38 (1987), 67-81.  
19 Οι επισιτιστικές κρίσεις δεν πρέπει να αποσυνδεθούν με το ενδεχόμενο κερδοσκοπίας των Venier. 
Εισήγαγαν σιτάρι από την Κρήτη, καθώς δεν πλήρωναν δασμούς, ενώ παράλληλα μπορούσαν να 
εξαγάγουν παράνομα ποσότητες σιτηρών από τα Κύθηρα, ενέργειες για τις οποίες είχαν, μάλιστα, την 
άδεια των κυθηραϊκών και των κρητικών αρχών. Βλ. C. Gasparis, «Cerigo sotto il dominio Veneto. 
Problemi economici di un’ isola di importanza strategica», στο M. Koumanoudi-C. Maltezou (επ.), 
Venezia e Cerigo. Atti del Simposio Internazionale. Venezia, 6-7 dicembre 2002, Βενετία 2003, 113-114. 
M. Koumanoudi, «Fragments of an Island Economy: The Venier Kytheran Estate Records (15th c.)», στο 
C. Maltezou-A. Tzavara-D. Vlassi (επ.), I Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-
XVIII sec.), Atti del Convegno Internazionale di Studi Venezia, 3-7 dicembre 2007, Βενετία 2009, 513-
514. Τσουραπά, 349. 
20 Βλ. Παπαδία-Λάλα, 253, όπου παραθέτει απόσπασμα ευχαριστήριου εγγράφου του πόπολου των 
Κυθήρων προς τον Βενετό προβλεπτή, Pasqualigo, σχετικά με τη συνδρομή του για την αντιμετώπιση 
μία σιτοδείας των αρχών του 17ου αιώνα (1604-1605). 
21 Koumanoudi, «Illi», 99-100. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 25, 93-98. Παπασταματίου, «Η Βενετοκρατία»,  
251-252. 
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«ελεύθερου» αγρότη (habitatores), το οποίο θα κυριαρχήσει από τον 16ο αιώνα και 

εξής, ωστόσο η υπεροχή τους ήταν θεωρητική, καθώς η θέση τους σε σχέση με τους 

ευγενείς γαιοκτήμονες που διαβιούσαν στη Χώρα δεν άλλαξε αισθητά. 

 Οι ποικίλες δημοσιονομικές υποχρεώσεις των χωρικών τους οδηγούσαν στην 

αναζήτηση χρηματικών διαθεσιμοτήτων, κυρίως μέσω της εμπορευματοποίησης των 

προϊόντων που παρήγαγαν, ώστε να κατορθώσουν να πληρώσουν τις διάφορες 

εισφορές. Η διοχέτευση των προϊόντων τους στην αγορά, βέβαια, δεν συνεπαγόταν 

πάντα την απόκτηση των απαραίτητων χρημάτων, πολλοί δε αδυνατούσαν ακόμη και 

να επιβιώσουν με την παραγωγή του νοικοκυριού τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

υποχρεώνονταν να εργάζονται παράλληλα σε κτήματα γαιοκτημόνων, ενώ συνήθης 

ήταν η καταφυγή τους στον δανεισμό. Ο δανειοληπτικός κύκλος του χωρικού ήταν 

συνεχής, με συνέπειες που μακροπρόθεσμα λειτουργούσαν σε βάρος του: προαγορά 

της σοδειάς, απώλεια της γης, ενεχυριασμός τιμαλφών για να καλυφθούν τα χρέη του. 

 Οι ευγενείς (nobili) αποτελούσαν την ανώτερη ιεραρχικά ομάδα του νησιού. Στα 

Ιόνια νησιά, συγκεκριμένα, επρόκειτο για μία ετερόκλητη ομάδα απογόνων παλαιών 

φραγκικών, βενετικών και βυζαντινών οικογενειών και άλλων προσφύγων. Δεν ήταν 

ευγενείς με την αυστηρή έννοια του όρου, ιδιότητα που απολάμβαναν κατά βάση άτομα 

βενετικής καταγωγής, αλλά «αστοί» (cittadini), οι επαγγελματικές ενασχολήσεις των 

οποίων σχετίζονταν με το εμπόριο, τη βιοτεχνία, την ιατρική, τη νομική ή την αγροτική 

παραγωγή. Οι cittadini επάνδρωναν τα κατά τόπους αστικά συμβούλια, γεγονός που 

τους επέτρεπε ένα αίσθημα ανωτερότητας, καθώς η «αστικότητα» (cittadinanza) τους 

βασιζόταν σε μία σειρά αυστηρών κριτηρίων ένταξής τους στα συμβούλια αυτά. Με 

τον καιρό, οι cittadini θα διαμορφώσουν μία ιδιαίτερη ταξική συνείδηση ως ευγενείς, 

(nobili), γι’ αυτό και στην περίπτωση των Κυθήρων οι ευγενείς ταυτίζονταν με τους 

αστούς, οι οποίοι, μάλιστα, το 1572 κατόρθωσαν να επιτύχουν το «κλείσιμο» του 

αριθμού των μελών του συμβουλίου τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα της 

κυθηραϊκής ευγένειας, οι όποιες εισδοχές στο συμβούλιο γίνονταν από μέλη των 

αστικών λαϊκών στρωμάτων (popolani), οι οποίοι ασχολούνταν με εμπορικές ή 

χειρωνακτικές εργασίες. 

 Για τους Κυθηρίους ευγενείς, η γη αποτελούσε προνομιακό πεδίο επένδυσης και 

πλουτισμού, γεγονός που υποδηλώνει τον κεντρικό ρόλο της αγροτικής παραγωγής στα 

Κύθηρα. Μέσα από τη διαδικασία της καταχρέωσης των χωρικών, η οποία 

επισημάνθηκε παραπάνω, το αγροτικό πλεόνασμα συγκεντρωνόταν στα χέρια μίας 

μικρής ελίτ, η οποία δεν συμμετείχε στην παραγωγική διαδικασία, αλλά το 
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εμπορευματοποιούσε, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη και αναπαράγοντας τη δύναμή 

της, οικονομική και κοινωνική, σε βάρος των αγροτών.22 

 Η μικρή αγροτική παραγωγή του νησιού ήταν ανάλογη και του μικρού 

δημογραφικού του αναστήματος. Είναι χαρακτηριστικές οι προσπάθειες των Βενετών 

ευθύς εξαρχής να προσελκύσουν εποίκους από άλλα μέρη, παρέχοντάς τους κίνητρα, 

όπως φοροαπαλλαγές ή παραχώρηση καθεστώτος ελεύθερου χωρικού23, σε 

αντιπαραβολή με τους ήδη εγκατεστημένους αγρότες που ήταν όλοι villani, 

προσδεδεμένοι, δηλαδή, στη φεουδαλική γη.24 Πέραν τούτου, το νησί αποτέλεσε 

ανέκαθεν σημείο υποδοχής προσφύγων, με το μεγαλύτερο ποσοστό τους να αφορά 

ομαδικές μετακινήσεις ατόμων από βενετικές περιοχές που καταλαμβάνονταν από τους 

Οθωμανούς· το 1383 Τενέδιοι, το 1501 Κορωναίοι, το 1540 Μονεμβασίτες και καθ’ 

όλη τη διάρκεια και μετά το πέρας του Κρητικού Πολέμου (1645-1669), Κρήτες, 

κατέφυγαν στο νησί, συνθέτοντας ένα πολύχρωμο μωσαϊκό ατόμων. Όμως, το νησί 

αδυνατούσε να απορροφήσει το προερχόμενο από τους επήλυδες αυτούς δημογραφικό 

πλεόνασμα και αποτέλεσε επί της ουσίας έναν προσωρινό σταθμό για τη διεκπεραίωσή 

τους σε άλλες περιοχές της βενετικής επικράτειας.25 

 Παρότι το νησί αποτέλεσε περισσότερο ενδιάμεση στάση, παρά τελικό προορισμό, 

υπήρξαν άτομα, είτε από μεμονωμένες, είτε από ομαδικές μετακινήσεις, που 

παρέμειναν και διαδραμάτισαν πολλές φορές πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή των 

                                                
22 Α. Παπαδία-Λάλα, «Οι Έλληνες και η βενετική πραγματικότητα. Ιδεολογική και κοινωνική 
συγκρότηση» στο Χ.Α. Μαλτέζου (επ.), Όψεις της Ιστορίας του Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού. 
Αρχειακά τεκμήρια, Αθήνα 1993, 192. Παπασταματίου, «Η Βενετοκρατία», 248-249. Η. Κολοβός, 
«Πίσω στα τεφτέρια; Οικονομικά μεγέθη και κοινωνική δομή στην Άνδρο του 17ου αιώνα με βάση το 
οθωμανικό κτηματολόγιο: Τρόποι ανάλυσης, μεθοδολογικά προβλήματα και ιστοριογραφικά 
ζητήματα», στο Σ. Πετμεζάς-Τ. Χαρλαύτη-Α. Λυμπεράτος-Κ. Παπακωνσταντίνου (επ.), Θεωρητικές 
αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, 
Ρέθυμνο, 10-13.12.2008, Αθήνα 2012, 80. Για τα χαρακτηριστικά των ευγενών του νησιού, βλ. 
Leontsinis, The Island, 58-59. 
23 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Leo Cassimati, ο οποίος το 1316 ήλθε στα Κύθηρα από 
την Κρήτη. Βλ. Ι. Μαντούβαλος-Ε. Τσουραπά, «Από την οικογένεια στην πολιτική: Εκφάνσεις της 
κοινωνικής ζωής των Κυθήρων μέσα από το παράδειγμα των οικογενειών Καλούτση, Κασιμάτη και 
Στάη (16ος-19ος αιώνας)», στο Ι’ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου-4 Μαΐου 2014. Τα 
Πρακτικά: 1. Ιστορία, Ενότητες Α’ και Β’, Κέρκυρα 2015, 734. 
24 Ε.Π. Καλλίγερος, Κυθηραϊκά επώνυμα. Ιστορική, γεωγραφική και γλωσσική προσέγγιση, Αθήνα 2006, 
292. Κουμανούδη, «Αγροτικά νοικοκυριά», 241-243. 
25 Οι Τενέδιοι επέλεξαν την Κρήτη, οι Κορωναίοι κατέφυγαν προς την Κεφαλλονιά ή και πολλοί Κρήτες 
προς τη Μήλο, τα άλλα Ιόνια νησιά και τη Βενετία. Βλ. C. Maltezou, «A Contribution to the Historical 
Geography of the Island of Kythera During the Venetian Occupation», Charanis Studies. Essays in 
Honor of Peter Charanis, 1980, 155. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 99-100. Επιπλέον, ο αρχιεπίσκοπος 
Μονεμβασίας, Μητροφάνης, το 1549, αποθάρρυνε τους συντοπίτες του για μετανάστευση στα Κύθηρα, 
λόγω του άγονου εδάφους του νησιού. Βλ. M.G. Patramani, «Profughi cretesi nell’ isola di Cerigo (1645-
1797)», στο M. Koumanoudi-C. Maltezou (επ.), Venezia e Cerigo. Atti del Simposio Internazionale. 
Venezia, 6-7 dicembre 2002, Βενετία 2003, 145. 
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Κυθήρων. Για παράδειγμα, σημαντικό μέρος του πυρήνα των πρώτων cittadini-

ευγενών του νησιού προερχόταν από άτομα που είλκαν την καταγωγή τους από την 

Κρήτη και από την Πελοπόννησο26, ενώ, επίσης, πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική, 

οικονομική, κοινωνική και πνευματική ζωή του τόπου διαδραμάτισαν οι Κρήτες που 

κατέφυγαν στο νησί τον 17ο αιώνα, εξαιτίας του πολέμου στην πατρίδα τους.27 

 Η προσάρτηση της Μεθώνης και της Κορώνης από τους Οθωμανούς το 1501, 

οδήγησε το βενετικό κράτος στον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής του στο χώρο 

της Ανατολής. Έχοντας απωλέσει σημαντικές εμπορικές ζώνες, αλλά έχοντας 

εδραιωθεί στον χώρο του Ιονίου πελάγους, με την κατάκτηση της Ζακύνθου (1484), 

της Κεφαλλονιάς (1500) και της Ιθάκης (1503), ο στόχος των Βενετών διαρθρωνόταν, 

πλέον, όχι μόνο στη διασφάλιση των εμπορικών προνομίων, αλλά κυρίως στην άμυνα 

και την επιβίωση, τόσο των κτήσεων, όσο και της ίδιας της μητρόπολης. Στο πλαίσιο 

αυτής της πολιτικής αναβαθμίστηκε και η αξία των Κυθήρων, στα οποία διοριζόταν, 

πλέον, προβλεπτής και καστελλάνος (provveditore e castellano). Εκλεγόταν από τους 

ευγενείς της μητρόπολης ή της Κρήτης και υπαγόταν διοικητικά στον δούκα του 

Χάνδακα. Ευρισκόμενα σε κομβική γεωγραφική θέση, τα Κύθηρα, στην ανανεωμένη 

βενετική στρατηγική, θα συνέβαλαν στην προστασία της Κρήτης και στον έλεγχο του 

Αρχιπελάγους.28 Για την επόπτευση του θαλάσσιου αυτού χώρου σημαντικό ρόλο 

διαδραμάτιζαν οι βίγλες που βρίσκονταν σε διάφορα σημεία του νησιού.29 

 Η κομβική τους θέση στα δίκτυα του σημαντικού τότε μεσογειακού εμπορίου, είχε 

ως αποτέλεσμα τα Κύθηρα να επηρεαστούν από τους στρατηγικούς σχεδιασμούς και 

κατ’ επέκταση τις πολεμικές συγκρούσεις του βενετικού κράτους με την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία.30 Το 1537, κατά τη διάρκεια του τρίτου βενετο-οθωμανικού πολέμου, 

οθωμανικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, αφού λεηλάτησε την Κέρκυρα 

                                                
26 Λεοντσίνης, Ζητήματα, 71-82, 127, 144. Τσουραπά, 359. 
27 Χ. Μαλτέζου, «Η σημασία του ιστορικού αρχείου Κυθήρων για την ιστορία της Κρήτης στη διάρκεια 
της βενετοκρατίας», Πεπραγμένα του Δ’ Διεθνούς Κρητολογικού  Συνεδρίου, Τόμος Β’, Αθήνα 1981, 180-
189. Koumanoudi, «Illi», 105. Patramani, «Profughi», 151-155. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 80, 102-103. 
28 Πετρόχειλος, 38. Πανοπούλου, «Οι Βενετοί», 281, 283. Παπαδία-Λάλα, «Οι Έλληνες», 180. Gasparis, 
«Cerigo sotto», 107-108. Σ.Ι. Ασδραχάς-Ν.Ε. Καραπιδάκης, «Οι πολιτικοί όροι του οικονομικού. Οι 
κατακτήσεις και η οικονομική τους λογική», στο Σ.Ι. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία (ΙΕ’-
ΙΘ’ αιώνας), Τόμος Α’, Αθήνα 2003, 273-274. Κ.Γ. Τσικνάκης, «Una Lanterna dell’ Archipelago. 
Ιστορική σκιαγράφηση των Κυθήρων κατά τη διάρκεια της βενετικής περιόδου», Νόστος 2 (2003), 98. 
Παπασταματίου, «Η Βενετοκρατία», 240-244. 
29 Γ.Κ. Βαρελίδης, «Βίγλες-βιγλάτορες: κοινωνικοπολιτικός ρόλος και δίκτυο χωροθέτησής τους στα 
Κύθηρα», στο Γ.Ν. Λεοντσίνης (επ.), Επιστημονική έρευνα στα Κύθηρα. Επιστημονικό συμπόσιο, 19-21 
Σεπτεμβρίου 2003, Αθήνα 2008, 47-71. 
30 E. Balta, «The Insular World of the Aegean (15th to 19th Century)», στο K. Emiroğlu κ.ά. (επ.), The 
Mediterranean World. The Idea, the Past and the Present, Κωνσταντινούπολη 2006, 98. 
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και άλλες νησιωτικές και παραθαλάσσιες βενετικές κτήσεις του Ιονίου, έκανε επιδρομή 

και σε τμήμα των Κυθήρων.31 Το διοικητικό κέντρο του νησιού κατά τη βυζαντινή 

περίοδο, Άγιος Δημήτριος, καταστράφηκε, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψή του, την 

υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και τη συνακόλουθη ανάπτυξη του Καψαλίου, 

στα νότια, ως νέου διοικητικού κέντρου.32 Οι καταγραφόμενες στη βιβλιογραφία 

οθωμανικές επιθέσεις στο νησί το 1571, το 157233, το 1580 και κατά τη διάρκεια του 

Κρητικού Πολέμου34, εντάσσονταν στις ευρύτερες συρράξεις της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας με τη Βενετία ή τους Αψβούργους.35 

 Η οριστική απώλεια της Κρήτης για τους Βενετούς το 1669 σήμανε και την 

παράλληλη απώλεια της θέσης που διαδραμάτιζαν τα Κύθηρα στη βενετική στρατηγική 

ως προπύργιο της Κρήτης. Από τα τέλη του 17ου αιώνα, τα Κύθηρα υπήχθησαν 

διοικητικά στον Γενικό Προβλεπτή Θάλασσας, ενώ, παρά την υποβάθμιση της 

στρατηγικής αξίας τους, διατήρησαν σημαντικό ρόλο στη ναυτική σύνδεση της Κρήτης 

με την Πελοπόννησο και τον υπόλοιπο ηπειρωτικό χώρο.36  

Η οθωμανική κατάκτηση 

 Παρότι η συνθήκη του Κάρλοβιτς (1699) δημιούργησε μία νέα πραγματικότητα με 

τη δυναμική επανεμφάνιση των Βενετών στο νότιο ελλαδικό χώρο, το εδαφικό αυτό 

status quo ανατράπηκε μόλις 15 χρόνια μετά, κατά το πρώτο έτος του έβδομου βενετο-

οθωμανικού πολέμου (1715-1718). Από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1715 

ανακαταλήφθηκε από τους Οθωμανούς η από το 1687 βενετοκρατούμενη 

Πελοπόννησος· η αντίσταση των Βενετών -εκτός από τις σύντομες πολιορκίες των 

φρουρίων του Ακροκορίνθου, του Ρίου και της Μεθώνης- ήταν ασήμαντη, ενώ κρίσιμη 

πολλές φορές ήταν η δήλωση υποταγής από τον ντόπιο πληθυσμό, που ήταν απρόθυμος 

                                                
31 Gregory, «Sklere», 261. 
32 Λεοντσίνης, Ζητήματα, 74. J. Bennet, «Fragmentary “Geo-Metry”: Early Modern Landscapes of the 
Morea and Cerigo in Text, Image and Archaeology», στο S. Davies-J.L. Davis (επ.), Between Venice and 
Istanbul. Colonial Landscapes in Early Modern Greece, Αθήνα 2007, 209. 
33 Πετρόχειλος, 36-37. 
34 M. Kiel, «The Smaller Aegean Islands in the 16th-18th Centuries According to Ottoman Administrative 
Documents», στο S. Davies-J.L. Davis (επ.), Between Venice and Istanbul. Colonial Landscapes in Early 
Modern Greece, Αθήνα 2007, 38. 
35 Για το γενικό πλαίσιο, C. Finkel, Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1300-1923, μετάφ. Μ. Δελέγκος, Αθήνα 
2007, 214-215, 224-225, 323-324, 351-354. 
36 Πανοπούλου, «Οι Βενετοί», 303. S. Davies-J.L. Davis, «Greeks, Venice and the Ottoman Empire», 
στο S. Davies-J.L. Davis (επ.), Between Venice and Istanbul. Colonial Landscapes in Early Modern 
Greece, Αθήνα 2007, 28. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 39. Τσουραπά, 346. 
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να βοηθήσει στρατιωτικά τους Βενετούς.37 Παράλληλα, οι Οθωμανοί κατέλαβαν από 

τους Βενετούς την Τήνο (5 Ιουνίου), την Αίγινα (7 Ιουλίου), τη Λευκάδα (6 

Οκτωβρίου), καθώς και τα φρούρια της Σούδας (22 Σεπτεμβρίου) και της Σπιναλόγκας 

(7 Οκτωβρίου) στην Κρήτη, εκμηδενίζοντας την παρουσία της Δημοκρατίας του Αγίου 

Μάρκου στον νότιο ελλαδικό χώρο.38 

 Με τους Οθωμανούς να προελαύνουν χωρίς ουσιαστική βενετική αντίσταση στα 

πολεμικά μέτωπα, η ανησυχία ήταν έκδηλη στο βενετικό στρατόπεδο σχετικά με την 

τύχη και των Κυθήρων. Χαρακτηριστική είναι η αίτηση του Γενικού Προβλεπτή 

Θάλασσας, Daniel Dolfin, για αποστολή προς το νησί στρατιωτικών ενισχύσεων από 

τη Μονεμβασία, όπου στην ήδη υπάρχουσα φρουρά είχαν προστεθεί και βενετικές 

δυνάμεις από τον Ακροκόρινθο, την Τήνο και την Αίγινα, ωστόσο το αίτημα δεν 

εισακούστηκε. Η υποβάθμιση της σπουδαιότητας των Κυθήρων στη μετά το 1669 

πραγματικότητα, σε συνδυασμό με την ευρύτερη στρατιωτική αδυναμία των Βενετών 

το 1715, είχε ως αποτέλεσμα την κρίσιμη αυτή στιγμή το νησί να μην αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα της Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου, σε αντίθεση με την Κέρκυρα, 

όπως φάνηκε τον επόμενο χρόνο.39 

 Η ανεπαρκής αμυντική δυνατότητα του νησιού, αλλά και η βενετική απροθυμία -

και αδυναμία- για αποστολή οιασδήποτε στρατιωτικής συνδρομής, επηρέασε τη στάση 

των Κυθηρίων απέναντι στα τεκταινόμενα. Καθώς ο οθωμανικός στόλος κατευθυνόταν 

προς τη Μεθώνη, ντόπιοι κάτοικοι άναψαν πυρές και απέστειλαν επιστολές, 

προσκαλώντας τους Οθωμανούς στο νησί. Εν τέλει, μετά την κατάληψη της Μεθώνης 

(17 Αυγούστου 1715) στάλθηκε οθωμανικός στόλος και αργότερα οθωμανική 

στρατιωτική δύναμη στα Κύθηρα για διαπραγματεύσεις. Το νησί, εν τέλει, παραδόθηκε 

αμαχητί την 1η Σεπτεμβρίου.40 Η αναφορά της βιβλιογραφίας σε αιχμαλωσία 100-200 

                                                
37 Για τα γεγονότα της οθωμανικής κατάκτησης της Πελοποννήσου το 1715, βλ. Α. Μάλλιαρης, «Η 
τουρκική εισβολή στη βενετική Πελοπόννησο (1715) και η στάση του πληθυσμού έναντι Βενετών και 
Τούρκων», Πελοποννησιακά 24 (2001-2002), 420-436. 
38 Για τις οθωμανικές κατακτήσεις το 1715 γενικά, βλ. Χατζόπουλος, 100-195. V. Aksan, Ottoman Wars, 
1700-1800. An Empire Besieged, Εδιμβούργο 2007, 98-100. Κολοβός, Νεώτερες πηγές, 12. π. Μ.Γ. 
Φώσκολος, «Η παράδοση της Τήνου στους Οθωμανούς (5-7 Ιουνίου 1715). Η ιστοριογραφία, οι πηγές 
και τα γεγονότα», στο π. Μ. Φώσκολος (επ.), Από την Τήνο του Βενετού δόγη στην Τήνο της Υψηλής 
Πύλης. 300 χρόνια από την παράδοση του κάστρου της Τήνου. Δήμος Τήνου, Α’ Ιστορικό Συνέδριο, Τήνος 
2017, 221-253. 
39 Χατζόπουλος, 130-131. Παρόμοια αντιμετώπιση από τους Βενετούς είχε και η Τήνος· είναι 
χαρακτηριστικό ότι τα δύο αυτά νησιά αποτελούσαν στους βενετικούς στρατηγικούς υπολογισμούς 
προπύργια της Κρήτης. Βλ. Leontsinis, The Island, 195. Φώσκολος, 229-232. 
40 Λεοντσίνης, «Οθωμανική διοίκηση», 79, 83-86. Καλλίγερος, Συνοπτική ιστορία, 60. Χατζόπουλος, 
183. 
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ντόπιων οικογενειών από τους Οθωμανούς με την κατάκτηση του νησιού41, δεν μπορεί 

να αποδειχτεί και πιθανόν δεν ευσταθεί.42 

 Γίνεται αντιληπτό, συνεπώς, ότι πέρα από την εγγενή αδυναμία των Βενετών, 

σημαντικό ρόλο στην έλευση των Οθωμανών διαδραμάτισε η στάση της πλειοψηφίας 

του γηγενούς πληθυσμού, ιδίως των ευγενών. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος του 

αστικού συμβουλίου, μπροστά στην οθωμανική επεκτατικότητα, τάχθηκε υπέρ της 

παράδοσης στους Οθωμανούς, με εξαίρεση άτομα που ήταν κοντινά στον προβλεπτή, 

όπως οι οικογένειες Καλούτση και Λαζαρέτη.43 Η υποστήριξη της θέσης της 

παράδοσης και από τον φρούραρχο Στάη, έθετε επιπλέον κωλύματα στους Βενετούς 

για οποιαδήποτε εκδήλωση αντίστασης. Η στάση αυτή των ευγενών, σύμφωνα με τον 

Λεοντσίνη, δεν ήταν πραγματικά φιλοοθωμανική, αλλά βασιζόταν σε μία ρεαλιστική 

προσέγγιση της κατάστασης με μόνο στόχο την προστασία του νησιού.44 Παρότι δίνει 

μία πιθανή εκδοχή της πολιτικής επιλογής των ευγενών, φαίνεται ότι οι περίπλοκες 

συμμαχίες και αντιπαλότητες που επικρατούσαν τόσο στις σχέσεις ευγενών-βενετικών 

αρχών, όσο και στο εσωτερικό της κοινότητας σκιαγραφούν καλύτερα την 

πραγματικότητα των ημερών. Η ανάληψη σημαντικών αξιωμάτων του νησιού από 

μέλη ντόπιων επιφανών οικογενειών, τους έδωσε κύρος και δύναμη, με αποτέλεσμα να 

αναδειχθούν σε έναν διόλου ευκαταφρόνητο εξουσιαστικό πόλο στα πολιτικά 

πράγματα του νησιού, πολλώ δε μάλλον να φτάσουν το 1715 στην έκφραση αυτόνομου 

λόγου για έξοδο από τη βενετική πραγματικότητα, εντός της οποίας αναδείχθηκαν.45 

Επιπλέον, τα χρόνια αντιβενετικά αισθήματα της οικογένειας Στάη, συνέβαλαν και 

αυτά, ώστε την κρίσιμη ώρα η οικογένεια να υποστηρίξει την παράδοση στους 

Οθωμανούς.46 

                                                
41 Πετρόχειλος, 44. Λεοντσίνης, «Οθωμανική διοίκηση», 90. Καλλίγερος, Συνοπτική ιστορία, 91. 
Τσικνάκης, 114. 
42 Παρόμοια θέση υπάρχει και για την περίπτωση της Τήνου· συγκεκριμένα, υποστηριζόταν ότι έγιναν 
σφαγές, εξανδραποδισμοί και μεταφορά 200 οικογενειών στα παράλια της Βόρειας Αφρικής, τα οποία 
ο Φώσκολος απορρίπτει ως μη γενόμενα. Βλ. Φώσκολος, 247. 
43 Λεοντσίνης, «Οθωμανική διοίκηση», 86. Καλλίγερος, Συνοπτική ιστορία, 59. 
44 Λεοντσίνης, «Οθωμανική διοίκηση», 86-89. 
45 Πρβλ. την περίπτωση της Πελοποννήσου του 1715, όπου τα προυχοντικά συμφέροντα ευνοούσαν τη 
μεταστροφή του πολιτικού καθεστώτος. Βλ. σχετικά Δ. Παπασταματίου, «Οικονομικοκοινωνικού 
μηχανισμοί και το προυχοντικό φαινόμενο στην οθωμανική Πελοπόννησο του 18ου αιώνα: η περίπτωση 
του Παναγιώτη Μπενάκη», Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009, 60. 
46 Συμπληρωματικά σε αυτό, πρέπει να επισημανθούν ότι το 1613 ζήτησαν να μην παρεμβαίνουν οι 
εκάστοτε προβλεπτές στα εσωτερικά ζητήματα της κοινότητας. Βλ. γενικά, Τσουραπά, 360. Για τα 
διάφορα αξιώματα που λάμβαναν οι Κυθήριοι ευγενείς, βλ. Μαντούβαλος-Τσουραπά, 731. 



22 
 

 Όσον αφορά την οθωμανική πολιτική, παρόλο που δεν είναι γνωστό εάν τα 

Κύθηρα βρίσκονταν μεταξύ των άμεσων οθωμανικών βλέψεων κατά τη διάρκεια του 

πολέμου, η επίθεση στη Λευκάδα λίγο αργότερα και στην Κέρκυρα το 1716, δείχνει 

μία ευρύτερη προσπάθεια των Οθωμανών να ισχυροποιηθούν στον θαλάσσιο χώρο του 

Ιονίου πελάγους, εξοβελίζοντας τους Βενετούς, αλλά και δημιουργώντας μία 

στρατιωτική βάση η οποία θα αποτελούσε άμεση απειλή για το ίδιο το βενετικό 

μητροπολιτικό έδαφος.47 

 Δύο σωζόμενα κείμενα από την περίοδο εκείνη, τα οποία είναι μεταφρασμένα στα 

ελληνικά, μπορούν να αποδώσουν σε αδρές γραμμές τα γεγονότα των ημερών. Πρώτο 

κείμενο αποτελεί η έκθεση του προβλεπτή και καστελλάνου του νησιού, Sebastiano 

Marcello, προς τον Βενετό δόγη στις 15 Οκτωβρίου 171548. Ο συγγραφέας του 

κειμένου υπερτονίζει τις ενέργειές του για οργάνωση άμυνας μέχρις εσχάτων, ακόμη 

και την ύστατη ώρα που οι Οθωμανοί έφτασαν στο νησί, οι οποίες όμως έπεσαν στο 

κενό λόγω της απογοήτευσης από τη γρήγορη πτώση της Πελοποννήσου και της 

γενικότερης απροθυμίας των ντόπιων για αντίσταση. Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η 

απόδοση προδοτικής συμπεριφοράς στη «φιλοοθωμανική» μερίδα, η οποία διαπερνά 

κάθετα ολόκληρη την έκθεση, σε αντιπαραβολή με τη δική του αυτοθυσία. Είναι 

ωστόσο εμφανές ότι ο Βενετός αξιωματούχος προσπάθησε να αποποιηθεί 

οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με την απώλεια του νησιού, την ίδια στιγμή, όμως, που 

αναγνώριζε το ευάλωτο των οχυρώσεων και το πρόβλημα ύδρευσης στο φρούριο του 

Καψαλίου στη Χώρα για το οποίο έφερε σημαντική ευθύνη, ενώ συμμετείχε και στις 

διαπραγματεύσεις παράδοσης και διασφάλισης της τιμητικής του εξόδου από το νησί.49 

 Σημαντικότερη πηγή αποτελεί η επιστολή του ορθόδοξου επισκόπου του νησιού, 

Νεκτάριου Βενιέρη, προς τον καπουδάν πασά, Mehmed Paşa (20 Αυγούστου 1715), με 

τον οποίον διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσεις παράδοσης. Στην επιστολή παρέχονται 

πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα των Κυθηρίων προς τον νέο πολιτικό κυρίαρχο50. 

                                                
47 Σ. Λαΐου, «Η περιγραφή μίας αποτυχημένης στρατιωτικής επιχείρησης. Ο Οθωμανός χρονικογράφος 
Raşid Efendi και η πολιορκία της Κέρκυρας το 1716», στο Ν.Ε. Καραπιδάκης-Α.Δ. Νικηφόρου (επ.), 
Οθωμανική Αυτοκρατορία και Βενετία. Η πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς το 1716. 
Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου. Κέρκυρα, 21-23 Οκτωβρίου 2016, Κέρκυρα 2019, 44-45. 
48 Παρατίθεται μεταφρασμένη στο Τσιτσίλιας, 303-306. 
49 Βλ. Τσιτσίλιας, 305. Σε σχολιασμό της έκθεσης προβαίνει ο Λεοντσίνης, «Οθωμανική διοίκηση», 77-
81, 86. 
50 Ο Λεοντσίνης θεωρεί ότι τα αιτήματα υποβλήθηκαν στους Οθωμανούς μετά τη συνθηκολόγηση. Βλ. 
Λεοντσίνης, «Οθωμανική διοίκηση», 81. Προχωρώντας σε μια υπόθεση εργασίας, στις 20 Αυγούστου 
δόθηκε στον επίσκοπο ένα κείμενο συνταχθέν από εκπροσώπους της αστικής κοινότητας με επικεφαλής 
τον Νικόλαο Λεβούνη και το τελικό κείμενο υποβλήθηκε μετά την 1η Σεπτεμβρίου, έχοντας την έγκριση 
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Πιο συγκεκριμένα, τα αιτήματα διαρθρώνονταν γύρω από την ελευθερία πίστης, τον 

σεβασμό της προσωπικής περιουσίας των κατοίκων («όσα μούλκια κρατεί καθ’ ένας») 

και τη διατήρηση ιεραρχήσεων, αξιωμάτων και συνηθειών της βενετικής περιόδου51. 

 Από το σύνολο των αιτημάτων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτά για διετή 

απαλλαγή από φόρους, «δια έλεος της μεγάλης μας πτοχήας». Το πρώτο αίτημα αφορά 

στην απαλλαγή από διάφορα δοσίματα για δύο χρόνια, ενώ με το πέρας του χρονικού 

αυτού διαστήματος ζητείται να δίνεται ως κεφαλικός φόρος ένα ρεάλι το κεφάλι και 

όχι παραπάνω52. Το δεύτερο αίτημα αφορά στην απαλλαγή από το «κυσήμι της γης» 

(φόρο επί της γης) για δύο χρόνια, ενώ μετά, το ποσό του να βρισκόταν σε επίπεδα ίδια 

με αυτά της βενετικής περιόδου. Εκτός αυτού, αιτήθηκαν την ελευθερία του Κυθήριου 

επισκόπου «από κάθε βαρίδι του πατριάρχου»53, την ολική απαλλαγή από φόρο 

αίματος, όπως και την υπαγωγή του νησιού στο βακούφι της «μεγάλης βασίλεισας της 

Βελαδέ» (βαλιντέ σουλτάνα), με στόχο την προστασία από διάφορες επιβουλές, ιδίως 

αυτές των «κορσάρων».54 

 Γνωρίζοντας το δίκαιο του πολέμου των Οθωμανών και χρησιμοποιώντας 

οθωμανικούς όρους, όπως ραγιάδες, μούλκια, κεσίμι, οι συντάκτες της επιστολής 

φαίνεται ότι προσπαθούν να αποσπάσουν την εύνοια του νέου κυριάρχου, με στόχο να 

ικανοποιήσουν τα αιτήματά τους, τονίζοντας τη σημασία της διαπραγμάτευσης και της 

συνεισφοράς των Κυθηρίων «αρχόντων» στη διενέργεια της απογραφής από τους 

Οθωμανούς.55 Αυτή η αλληλεπίδραση κρατικών-ντόπιων παραγόντων είναι σύμφωνη 

με τη μέθοδο της «οθωμανοποίησης» κατά τον 17ο και 18ο αιώνα· η επιβολή της 

οθωμανικής κυριαρχίας δεν θα βασιζόταν σε μία διακυβέρνηση απόλυτα ελεγχόμενη 

                                                
και υπογραφή του ιεράρχη, δείχνοντας έτσι το σημαντικό ρόλο που αυτός διαδραμάτιζε στα πολιτικά 
τεκταινόμενα των Κυθήρων. 
51 Πρόκειται για διατήρηση του διαχωρισμού αρχόντων (επιφανών αστών)-χωρικών, παραμονή των 
«νοδάρων» (νοταρίων), γερόντων και προεστών του νησιού στα αξιώματά τους, διατήρηση αγγαρειών 
και όσων κάνουν «βάρδια» για φύλαξη των «ραγιάδων» του νησιού, αλλά και διατήρηση του βενετικού 
ενδυματολογικού κώδικα. 
52 Με βάση τη Λιάτα, το 1733 στα Επτάνησα το ένα ρεάλι ισούταν με 100 άσπρα. Βλ. Ε.Δ. Λιάτα, 
Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον ελληνικό χώρο, 15ος-
19ος αι., Αθήνα 1996, 220. 
53 Το αίτημα αυτό μπορεί ίσως να συνδεθεί με την άποψη ότι η οθωμανική κατάκτηση των βενετικών 
κτήσεων συμβόλιζε και την «κατάκτηση» του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην εν λόγω περιοχή. Βλ. 
Η. Κολοβός, «Το μπεράτι για το φορολογικό καθεστώς της Τήνου μετά από την οθωμανική κατάκτηση 
(1719)», στο π. Μ. Φώσκολος (επ.), Από την Τήνο του Βενετού δόγη στην Τήνο της Υψηλής Πύλης. 300 
χρόνια από την παράδοση του κάστρου της Τήνου. Δήμος Τήνου, Α’ Ιστορικό Συνέδριο, Τήνος 2017, 276.  
54 Το σύνολο των προαναφερθέντων αιτημάτων στο Χ.Χ. Κολοβού (έκδ.), Κώδικας επισκόπου 
Νεκταρίου Βενιέρη Ιεράς Επισκοπής Κυθήρων (1697-1729), Αθήνα 2011, 132-135.  
55 Μπαλτά, Απογραφή, 21-24, 52, 242-243. Πρβλ. Η. Κολοβός, Όπου ην κήπος. Η μεσογειακή νησιωτική 
οικονομία της Άνδρου σύμφωνα με το οθωμανικό κτηματολόγιο του 1670, Ηράκλειο 2017, 16-17. 
Κολοβός, «Το μπεράτι», 276-279. 
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από το παντοδύναμο κέντρο, αλλά ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.56  

 Παρότι σώζονται τα κυθηραϊκά αιτήματα, δεν είναι γνωστό κάποιο έγγραφο το 

οποίο να περιέχει την απάντηση των Οθωμανών. Προς αυτήν την κατεύθυνση, χρήσιμα 

είναι τα οθωμανικά φιρμάνια που συνοδεύουν τη φορολογική απογραφή και έχουν 

μεταφραστεί από τη Μπαλτά. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι οι νησιώτες θα 

απαλλάσσονταν για δύο έτη από φόρους και χαράτσι γης, ενώ παράλληλα θα έδιναν 

ένα γρόσι για κεφαλικό φόρο, αντί τριών που έδιναν άλλα νησιά.57 Μετά το 1716, όταν 

θα έληγε η διετία φορολογικών ελαφρύνσεων, ο κεφαλικός φόρος θα ήταν και εκεί τρία 

γρόσια, ή τριακόσια άσπρα και το χαράτσι γης ένα γρόσι ή εκατό άσπρα. Συνεπώς, 

φαίνεται ότι το αίτημα των Κυθηρίων για πληρωμή ενός ρεαλιού, εκατό άσπρων, 

δηλαδή, για κεφαλικό φόρο μετά τη φορολογική ελάφρυνση δεν εισακούστηκε, αλλά 

οι φόροι θα εισπράττονταν κανονικά, εκτός από τα avarız και τους λοιπούς έκτακτους 

φόρους που φαίνεται ότι δεν επιβλήθηκαν. Η διεκδίκηση βακουφικού καθεστώτος, 

όπως θα αναλυθεί στο τέταρτο κεφάλαιο, δεν ευοδώθηκε, σε αντίθεση με τις 

κοινωνικές ιεραρχήσεις και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της βενετικής περιόδου, τα 

οποία φαίνεται ότι διατηρούνταν και στη νέα πολιτική πραγματικότητα. Όσον αφορά 

την εκκλησιαστική οργάνωση του νησιού, τίποτα δεν είναι γνωστό, ενώ τα αιτήματα 

των Κυθηρίων για σεβασμό της θρησκείας και της περιουσίας τους διασφαλίζονταν εκ 

του νόμου με την καταβολή του κεφαλικού φόρου και του φόρου επί της γης, βάσει 

του θεσμικού πλαισίου της dhimma/ zimmet.58 

 Λίγες είναι οι πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν για τη στρατιωτική 

οργάνωση των Κυθήρων. Στο κείμενο το οποίο ακολουθεί το κατάστιχο του κεφαλικού 

φόρου του νησιού, αναφέρεται ότι με την οθωμανική κατάκτηση τα φρούρια του 

νησιού γκρεμίστηκαν.59 Η ίδια ενέργεια καταγράφεται στην Τήνο, όπου 

εγκαταστάθηκε παράλληλα και μία μικρή οθωμανική φρουρά60, ενώ από την άλλη, ο 

χαρακτηρισμός της Άνδρου από τους Οθωμανούς ως «νησιού χωρίς φρούριο» 

                                                
56 A. Hadjikyriacou, «The Ottomanisation of Cyprus: Towards a Spatial Imagination Beyond the Centre-
Province Binary», Journal of Mediterranean Studies 25/2 (2016), 83. 
57 Σε αυτά τα ευνοϊκά φορολογικά μέτρα, πρβλ. τα αντίστοιχα για την Τήνο στην ίδια χρονική περίοδο 
(1719), στο Κολοβός, «Το φιρμάνι», 276-279. 
58 Βάσει της dhimma, οι μη μουσουλμάνοι, με την καταβολή αυτών των φόρων εξασφάλιζαν τη θέση 
τους ως προστατευόμενοι υπήκοοι (dhimmi, zimmi) του σουλτάνου. Βλ. σχετικά, Ε. Γκαρά-Γ. 
Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θεσμικό πλαίσιο και 
κοινωνικές δυναμικές, Αθήνα 2015, 32-35. 
59 Μπαλτά, Απογραφή, 242. 
60 Κολοβός, «Το μπεράτι», 275. 
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υποδηλώνει ότι εκεί δεν είχαν εγκατασταθεί Οθωμανοί στρατιώτες.61 Στην περίπτωση 

των Κυθήρων δεν είναι ευκρινές, με βάση το κατάστιχο, τι ακριβώς συνέβη με τα 

φρούρια και τη συνακόλουθη στρατιωτική οργάνωση του νησιού από τους Οθωμανούς, 

πάντως είναι πιθανό ο νέος πολιτικός κυρίαρχος να μην εγκατέστησε εκεί στρατιωτική 

φρουρά, όπως έκανε και στην Άνδρο.62 

 Λίγες είναι και οι πληροφορίες του καταστίχου σχετικά με τις διοικητικές δομές 

που επέβαλε ο νέος πολιτικός κυρίαρχος. Τα Κύθηρα ανήκαν στην ίδια δημοσιονομική 

ενότητα με τα Αντικύθηρα, ονομαζόμενα και τα δύο ως τα «νησιά της Τσούκας» (Çuka 

adaları)· τα Αντικύθηρα ήταν η Παλιά και τα Κύθηρα η Νέα Τσούκα. Σε όλο το 

κατάστιχο χρησιμοποιείται απλώς το Τσούκα για να προσδιορίσει μόνο τα Κύθηρα, 

καθώς τα Αντικύθηρα ήταν ακατοίκητα και δεν καλλιεργούνταν, οπότε δεν άπτονταν 

των δημοσιονομικών στοχοθεσιών των Οθωμανών. Όσον αφορά τη διοικητική 

διαίρεση, οι Οθωμανοί διατήρησαν την ήδη υπάρχουσα, απλά τη θέση των βενετικών 

διαμερισμάτων (distretta) πήραν οι οθωμανικοί ναχιγιέδες (nahiye), οι οποίοι ήταν 

συνολικά τέσσερεις σε όλο το νησί, συν τη Χώρα που αποτελούσε διακριτή διοικητική 

ενότητα. Αν και γειτονικά στον Μοριά, φαίνεται πως τα Κύθηρα εντάχθηκαν στο eyalet 

που διοικούσε ο καπουδάν πασάς (Cezayir-i Bahr-i Sefid), ο οποίος είχε δικαιώματα 

και επί των φορολογικών προσόδων του νησιού. Η ύπαρξη ναχιγιέδων είναι έμμεση 

απόδειξη ότι το νησί αποτελούσε διακριτό καζά για την οθωμανική διοίκηση.63 

 Όσον αφορά τις διοικητικές αρχές που εγκαταστάθηκαν στην Τσούκα, ο μόνος 

αξιωματούχος που απαντάται στο κατάστιχο είναι ο βοεβόδας (voyvoda), ο οποίος ήταν 

χριστιανός στο θρήσκευμα, επιφορτισμένος κυρίως με φορολογικές αρμοδιότητες και 

δευτερευόντως με διοικητικές. Πλην αυτού, όμως, δεν καταγράφεται άλλος Οθωμανός 

αξιωματούχος στο κατάστιχο. Η απουσία αυτή υποδηλώνει είτε τη μη ύπαρξη άλλων 

μελών της κρατικής μηχανής στα Κύθηρα, είτε τη μη καταγραφή τους στο τεφτέρι, 

ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι μουσουλμάνοι αξιωματούχοι, όντας απαλλαγμένοι από 

την καταβολή των ποικίλων δημοσιονομικών καταναγκασμών, δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στους φορολογούμενους μίας απογραφόμενης περιοχής. Είναι 

                                                
61 Κολοβός, Όπου ην κήπος, 14-15. 
62 Η εγκατάσταση φρουράς αφορούσε κυρίως τα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου, όπως ήταν η Τήνος. 
Βλ. Balta, «The Insular World», 102. Όπως θα επισημανθεί και παρακάτω, η σχετικά παρόμοια 
δημογραφική εικόνα Άνδρου-Κυθήρων, οδηγεί στην υπόθεση εργασίας ότι και στα Κύθηρα οι Οθωμανοί 
δεν έστειλαν στρατιωτική φρουρά. 
63 Μπαλτά, Απογραφή, 23-25, 49-53. 
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πολύ πιθανόν, πάντως, ο βοεβόδας να αποτελούσε τον μοναδικό εκπρόσωπο της 

οθωμανικής εξουσίας στο νησί.64 

 Εν τέλει, η οθωμανική κατοχή στα Κύθηρα υπήρξε βραχύβια, με αποτέλεσμα η 

Μπαλτά να θεωρεί αβέβαιη την είσπραξη φόρων ακόμη και ενός έτους από εκεί.65 Στη 

βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι οι Βενετοί είχαν κατορθώσει να ανακαταλάβουν το 

νησί ήδη από το καλοκαίρι του 1717, κατόπιν ναυμαχίας που διεξήχθη στην περιοχή.66 

Κατά τις διαπραγματεύσεις για τη συνομολόγηση ειρήνης στο Πασσάροβιτς το 1718, 

το νησί βρισκόταν μεταξύ των στόχων της Βενετίας, η οποία κινήθηκε στους άξονες 

της επιστροφής των χαμένων από τον πόλεμο κτήσεων και της διατήρησης περιοχών 

που καταλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της σύρραξης. Εν τέλει, με βάση την 

υπογραφείσα συνθήκη, στη Γαληνοτάτη επιδόθηκαν το Βουθρωτό, η Πρέβεζα, η 

Βόνιτσα, ορισμένες θέσεις στη δυτική Βαλκανική (Δαλματία, σημερινή Ερζεγοβίνη και 

Αλβανία), καθώς και τα Κύθηρα. Με βάση το 3ο άρθρο, συγκεκριμένα, προβλεπόταν 

ότι εντός 80 ημερών από την υπογραφή, το νησί έπρεπε να εκκενωθεί και να επιστραφεί 

στη Βενετία.67 

Οι πολιτικές εξελίξεις από το 1718 έως το 1864 

 Στη μετά του 1718 τάξη πραγμάτων, τα Κύθηρα εντάχθηκαν στο νέο αμυντικό 

πλέγμα της Βενετίας, που περιελάμβανε τις εναπομείνασες κτήσεις της στο Ιόνιο, είτε 

νησιωτικές είτε παραθαλάσσιες στην απέναντι ηπειρωτική ακτή, υπαγόμενα πλέον 

στον Γενικό Προβλεπτή της Ανατολής (Provveditore Generale del Levante), η έδρα 

του οποίου βρισκόταν στην Κέρκυρα.68 Παρότι τα εδάφη αυτά ήταν αποκομμένα 

μεταξύ τους, εξυπηρετώντας αποκλειστικά πολιτικές και στρατηγικές στοχοθεσίες της 

Γαληνοτάτης, η τύχη τους ήταν κοινή στις μεταγενέστερες εξελίξεις. Συγκεκριμένα, με 

την κατάλυση του βενετικού κράτους το 1797 από τον Ναπολέοντα, τα Ιόνια νησιά 

πέρασαν στη γαλλική κυριαρχία· τα Κύθηρα ανήκαν, πλέον, στο Νομό «Αιγαίου» μαζί 

με τα Αντικύθηρα και τη Ζάκυνθο, έχοντας επικεφαλής έναν Γάλλο επίτροπο. Η 

γαλλική παρουσία, όμως, στα Επτάνησα δεν διήρκεσε πολύ, καθώς το 1798 κοινός 

                                                
64 Μπαλτά, Απογραφή, 37. Η απουσία άλλων Οθωμανών αξιωματούχων συνάδει με την παραπάνω 
διατυπωθείσα υπόθεση ότι στα Κύθηρα δεν στάλθηκε επίσης στρατιωτική φρουρά. 
65 Μπαλτά, Απογραφή, 41. 
66 Τσιτσίλιας, 309. 
67 Χατζόπουλος, 428, 434, 459. Δ. Παπασταματίου, «Η πολιτική και στρατιωτική συγκυρία», στο Δ. 
Παπασταματίου-Φ. Κοτζαγεώργης, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής 
πολιτικής κυριαρχίας, Αθήνα 2015, 51. 
68 Leontsinis, The Island, 49. 
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ρωσο-οθωμανικός στόλος, στο πλαίσιο της μεταξύ τους αντι-γαλλικής συμμαχίας, 

διέβη τα Στενά του Ελλησπόντου, κατευθυνόμενος προς το Ιόνιο. Τα Κύθηρα 

καταλήφθηκαν πρώτα στις 7 Οκτωβρίου 1798, ενώ η όλη επιχείρηση ολοκληρώθηκε 

με την κατάληψη της Κέρκυρας στις 5 Μαρτίου 1799. Με τη Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης, στις 2 Μαρτίου 1800, μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Ρωσίας και 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ιδρύθηκε η «Πολιτεία των Επτά Ηνωμένων Νησιών», 

ένα αυτόνομο μόρφωμα, φόρου υποτελές στον σουλτάνο, υπό ρωσική προστασία. Ήδη 

από τις πρώτες ημέρες της ύπαρξής της, η Επτάνησος Πολιτεία ταλανίστηκε από 

έντονες εσωτερικές διαμάχες, ενώ εμφανής ήταν η απόπειρα των εγγυητριών 

δυνάμεων, κυρίως της Ρωσίας, να καταπατήσουν τη φαινομενική αυτονομία της 

Πολιτείας σε ζητήματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Εν τέλει, η πορεία του 

κράτους ήταν άμεσα συναρτώμενη των συμφερόντων των Δυνάμεων· με τη νέα 

σύρραξη Ρώσων και Οθωμανών (1806-1812), το κρατικό μόρφωμα διαλύθηκε και τα 

Ιόνια νησιά πέρασαν, με τη Συνθήκη του Τιλσίτ (1807),  ξανά στη γαλλική κυριαρχία. 

 Στο νέο πλαίσιο, τα Επτάνησα αποτέλεσαν επαρχία της Γαλλικής αυτοκρατορίας 

και οι νησιώτες έγιναν υπήκοοι του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, με επικεφαλής έναν 

γενικό διοικητή των νησιών. Η επέκταση, όμως, του βρετανικού αποκλεισμού και στα 

Επτάνησα, προκάλεσε έντονο επισιτιστικό πρόβλημα, αλλά και δυσαρέσκεια έναντι 

των Γάλλων, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από τη δράση Βρετανών πρακτόρων. Η 

κατάληψη των νησιών από τους Βρετανούς ήταν σταδιακή, αλλά έλαβε χώρα χωρίς 

ιδιαίτερες δυσκολίες: το 1809 καταλήφθηκαν τα Κύθηρα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλλονιά 

και η Ιθάκη· οι Παξοί και η Κέρκυρα αντιστάθηκαν περισσότερο, λόγω της παρουσίας 

ισχυρής γαλλικής φρουράς εκεί, αλλά εν τέλει καταλήφθηκαν το 1813 και το 1814, 

αντίστοιχα. Ανώτατος αξιωματούχος της ανασυσταθείσας στο Συνέδριο της Βιέννης 

(1814) «Επτανήσου Πολιτείας» ήταν πλέον ένας Βρετανός Ύπατος Αρμοστής, με έδρα 

την Κέρκυρα. Η βρετανική κυριαρχία διήρκεσε μισό αιώνα, μέχρι το 1864, όταν τα 

Επτάνησα προσαρτήθηκαν στο νέο ελληνικό κράτος. Από εκεί και στο εξής, η κοινή 

τους πορεία έληξε, καθώς τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα εντάχθηκαν σε διαφορετική 

διοικητική αρχή από τα υπόλοιπα νησιά, με αποτέλεσμα ο όρος Επτάνησα, ο οποίος 

χρησιμοποιείται και σήμερα, να είναι καταχρηστικός, ανακαλώντας πνευματικές και 

πολιτιστικές συνδηλώσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται περισσότερο σε ένα κοινό 

ιστορικό παρελθόν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΩΣ ΠΗΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 

(1715) 

Περιεχόμενο των καταστίχων 

 Η πηγή στην οποία θα βασιστεί η παρούσα εργασία είναι οθωμανική, προέρχεται 

από τη σύντομη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στο νησί στα 1715 και ανήκει 

στην κατηγορία των tapu-i tahrir defterleri, τα οποία είναι γνωστά στην ελληνική ως 

απογραφές, κατάστιχα, καταστιχώσεις ή τεφτέρια. Πρόκειται για καταγραφές των 

δημοσιονομικών προσόδων μίας περιοχής, οι οποίες συντάσσονταν αρχικά μετά την 

ολοκλήρωση της κατάκτησής της από τους Οθωμανούς. Στη συνέχεια ανανεώνονταν 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως κάθε 30 έτη σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, 

χωρίς, ωστόσο, το διάστημα αυτό να είναι σταθερό, καθώς επηρεαζόταν από ποικίλους 

παράγοντες69. 

 Μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα, οι καταγραφόμενες στα κατάστιχα πρόσοδοι 

αποδίδονταν ως εισόδημα σε μέλη της κρατικής μηχανής, κυρίως στους επαρχιακούς 

ιππείς (σπαχήδες), με τη μορφή τιμαρίων. Ως αποτέλεσμα, τα φορολογικά κατάστιχα 

αυτού του τύπου συνδέθηκαν άρρηκτα με το τιμαριωτικό σύστημα, το οποίο αποτέλεσε 

βασικό μέσο εδραίωσης της αυτοκρατορικής εξουσίας στην περιφέρεια. Μέσα από 

αυτήν την καταστιχωτική πρακτική, οι Οθωμανοί στόχευαν να ελέγξουν την αγροτική 

παραγωγή, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 

Συγκεκριμένα, με την παραχώρηση τιμαρίου, το κράτος εξασφάλιζε την παροχή 

στρατιωτικών και αστυνομικών υπηρεσιών από ένοπλους σε μόνιμη βάση, σε επαρχίες 

που απείχαν αρκετά από την πρωτεύουσα· η μισθοδοσία τους με τις προσόδους της 

περιοχής που είχαν στη δικαιοδοσία τους, διασφάλιζε, παράλληλα, για το κέντρο τη 

μηδενική ροή χρημάτων από την Κωνσταντινούπολη για την πληρωμή τους. Εφόσον 

το εισόδημά τους βρισκόταν σε άμεση συνάρτηση με την αγροτική παραγωγή, φαίνεται 

λογικό οι σπαχήδες να επεδίωκαν την απρόσκοπτη λειτουργία της.70 

                                                
69 Η ανάρρηση ενός νέου σουλτάνου ή η αλλαγή στο καθεστώς μίας περιοχής, για παράδειγμα, 
μπορούσαν να δρομολογήσουν τη διενέργεια νέας απογραφής. Βλ. L.T. Darling, Revenue-Raising and 
Legitimacy. Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire, 1560-1660, Λέιντεν 
1996, 31. 
70 H. İnalcık, «Ottoman Methods of Conquest», Studia Islamica 2 (1954), 103-129. Κολοβός, 
«Οικονομικά μεγέθη», 70. Για τα τιμάρια γενικά, βλ. Β. Μουταφτσίεβα, Αγροτικές σχέσεις στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία (15ος-16ος αιώνας), μετάφ. Ο. Αστρινάκη-Ε. Μπαλτά, Αθήνα 1990, 17-107. 
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 Υπήρχαν δύο είδη καταστιχωτικής πρακτικής. Από τη μία υπήρχαν τα 

«αναλυτικά» κατάστιχα (defter-i mufassal), που αποτελούσαν ένα λεπτομερές 

πανόραμα μίας περιοχής, συνήθως σαντζακιού, το οποίο περιελάμβανε το σύνολο των 

τιμαρίων μίας εδαφικής ζώνης. Αρχικά, καταγραφόταν ο κάθε οικισμός-φορολογική 

ενότητα που ανήκε διοικητικά στο σαντζάκι και από κάτω ακολουθούσαν τα ονόματα 

των μουσουλμάνων, χριστιανών ή εβραίων επικεφαλής των νοικοκυριών (hane). Εκτός 

από έγγαμους άρρενες, όμως, καταγράφονταν επίσης άγαμοι (mücerred) και χριστιανές 

χήρες (bive), καθώς υπόκεινταν και αυτοί σε φορολογία. Στη συνέχεια καταγράφονταν 

οι φόροι που αναμένονταν από τον οικισμό, αποτελούμενοι από δοσίματα ποικίλου 

είδους, με κυριότερο τις διάφορες δεκάτες επί των αγροτικών προϊόντων, ενώ στο τέλος 

αναγραφόταν το συνολικό ποσό (yekûn), το οποίο ήταν το άθροισμα της αξίας όλων 

των δοσιμάτων. Από την άλλη, υπήρχαν τα «συνοπτικά» κατάστιχα (defter-i icmal)· σε 

αυτά απουσίαζαν τα ονόματα των φορολογουμένων και η αναλυτική καταγραφή των 

φόρων και αναγράφονταν μόνο το όνομα του οικισμού, το σύνολο των 

φορολογουμένων και το σύνολο της εκτιμώμενης προσόδου.71 

 Οι απογραφές διενεργούνταν υπό σημαντική κρατική επίβλεψη, με στόχο την 

αποφυγή ιδιοποίησης παράνομων ή υπερβολικών προσόδων από τους σπαχήδες. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι τα ποσά δεν ήταν αυτά που εισπράττονταν το έτος της 

καταστίχωσης, αλλά τα προσδοκώμενα, βασισμένα σε μία κατά προσέγγιση εκτίμηση 

της παραγωγικής δυνατότητας του κάθε νοικοκυριού τα τρία προηγούμενα χρόνια. 

Επιπλέον, οι καταγραφόμενοι φόροι δεν ήταν το σύνολο των φορολογικών 

επιβαρύνσεων των χωρικών· εφόσον στα κατάστιχα περιλαμβάνονταν οι φόροι που 

καρπωνόταν ο τοπικός σπαχής, δοσίματα τα οποία κατευθύνονταν στο κρατικό 

θησαυροφυλάκιο, όπως ο κεφαλικός φόρος (cizye) ή ο προσωπικός φόρος των 

μουσουλμάνων (zekât) και οι έκτακτες εισφορές (avarız), καταγράφονταν σε άλλου 

τύπου κατάστιχα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξαχθεί το ύψος της συνολικής 

φορολογίας από τα τιμαριωτικά κατάστιχα. 

 Ο κλονισμός του τιμαριωτικού συστήματος ως αποτέλεσμα των ευρύτερων 

κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών στην αυτοκρατορία στα τέλη του 16ου αιώνα, είχε 

ως συνέπεια τη συνακόλουθη υποχώρηση της καταστίχωσης ως μεθόδου καταγραφής 

                                                
71 Σ. Φαρόκι, Προσεγγίζοντας την Οθωμανική Ιστορία. Εισαγωγή στις πηγές, μετάφ. Κ.Ε. Καμπουρίδης, 
Θεσσαλονίκη 2006, 132-135. Δ. Παπασταματίου, «Η οθωμανική διοίκηση», στο Δ. Παπασταματίου-Φ. 
Κοτζαγεώργης, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, 
Αθήνα 2015, 81-84. 
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φορολογικών προσόδων. Οι αυξημένες ανάγκες του κράτους για χρήμα οδήγησαν στην 

επέκταση του συστήματος της εκμίσθωσης των φόρων (iltizam), το οποίο αρχικά 

εφαρμοζόταν για τις αυτοκρατορικές προσόδους, τους δασμούς και τους φόρους της 

αγοράς. Με το iltizam, βάση της απογραφής δεν ήταν το σαντζάκι, αλλά μία 

φορολογούμενη εισοδηματική πηγή, το mukata’a, η οποία εκμισθωνόταν σε ιδιώτες 

(mültezim) για είσπραξη.72 Εκτός αυτού, από τις αρχές του 17ου αιώνα, επικράτησαν 

ως μέθοδοι απογραφής τα κατάστιχα του κεφαλικού και των έκτακτων εισφορών. 

Πρόκειται για μεθόδους καταγραφής που προϋπήρχαν, αλλά την περίοδο αυτή άρχισαν 

να συστηματοποιούνται, με αποτέλεσμα την οργάνωση αντίστοιχων καταλόγων (cizye 

και avarız defterleri). Παρότι και πάλι κατέγραφαν τους υποκείμενους στους 

προαναφερθέντες φόρους υπηκόους, τα κατάστιχα αυτά εμφανίζουν διαφορές από τα 

τιμαριωτικά κατάστιχα που συντάσσονταν μέχρι τότε. Πρώτα απ’ όλα, το βιλαέτι 

(vilayet), ο όρος που χρησιμοποιούταν για τον καθορισμό μίας φορολογικής ενότητας 

υποκείμενης στον κεφαλικό φόρο, δεν είχε τη διοικητική διάσταση του 15ου ή του 19ου 

αιώνα· αντίθετα, ένα vilayet κεφαλικού φόρου δεν ταυτιζόταν με τους καζάδες ή τα 

σαντζάκια των tahrir, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η ταύτιση των οικισμών 

και η συνακόλουθη εξαγωγή συμπερασμάτων για τη δημογραφία μίας περιοχής.73 

 Επιπλέον, σημαντικό εμπόδιο έθετε η διαφορετική χρήση της έννοιας του χανέ, ο 

οποίος, πλέον, μετατράπηκε σε μία λογιστική μονάδα, μη ταυτιζόμενη με την 

οικογενειακή εστία κατοίκησης. Μέσα σε έναν τέτοιο χανέ (cizyehane και avarızhane) 

μπορεί να συμπεριλαμβάνονταν περισσότερα του ενός νοικοκυριά, με αποτέλεσμα να 

μην μπορεί να αναδειχθεί τόσο το μέγεθος του ίδιου του χανέ, όσο και η δημογραφική 

εικόνα της περιοχής· ειδικά για το avarızhane, επισημαίνεται ότι ο αριθμός του μπορεί 

να ποίκιλλε από 3 έως 15 άτομα, ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα του κάθε 

νοικοκυριού που εντασσόταν σε αυτό. Εκτός αυτών, όμως, υπάρχουν πρόσθετα 

κωλύματα στην προσέγγιση των δύο αυτών πηγών· ο κεφαλικός φόρος αφορούσε μόνο 

τον μη μουσουλμανικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πληροφορίες για 

τους μουσουλμάνους υπηκόους. Η δε πιθανότητα καταβολής του εν λόγω φόρου κατ’ 

αποκοπή (maktu’) μπορεί να σημαίνει ότι οι καταγεγραμμένοι χανέδες ήταν προϊόν 

διαπραγμάτευσης, οπότε δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική εικόνα της περιοχής. 

                                                
72 Σχετικά με το iltizam, βλ. M. Çizakça, «Tax-Farming and Financial Decentralization in the Ottoman 
Economy: 1520-1697», The Journal of European Economic History 22 (1993), 219-250. 
73 Φ. Κοτζαγεώργης, «Το Άργος Ορεστικό κατά τον 17ο αιώνα», στο Ι.Σ. Κολιόπουλος (επ.), Όψεις του 
Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας) κατά την Τουρκοκρατία (1400-1912), Θεσσαλονίκη 2013, 74-76. 
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Σχετικά με τις έκτακτες εισφορές, συνήθης ήταν η απαλλαγή πολλών υπηκόων από την 

καταβολή τους, σε αντάλλαγμα της παροχής υπηρεσιών· για παράδειγμα, οι 

εργαζόμενοι σε αλυκές (çeltükçi) ή οι φύλακες των περασμάτων (derbenci) δεν 

πλήρωναν τα διάφορα avarız. Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό μεταξύ του 20 και του 

40% αντιπροσωπεύει τους πραγματικούς χανέδες που εξαιρούνταν από τα κατάστιχα 

αυτού του φόρου. Σε αυτά, βέβαια, πρέπει να προστεθεί και η προσπάθεια πολλών 

κατοίκων να διαφύγουν της καταγραφής.74 

 Οι αλλαγές αυτές στη φοροδοτική πρακτική, σε συνδυασμό με το ευρύτερο 

πολιτικό και διοικητικό πλαίσιο, συνδέθηκαν από πολλούς ερευνητές με το τέλος της 

«χρυσής εποχής» και με την παρακμή της αυτοκρατορίας, καθώς θεωρήθηκε ότι το 

κέντρο αδυνατούσε πλέον να ελέγξει την περιφέρεια. Η θεωρία αυτή αμφισβητείται 

από τη σύγχρονη έρευνα και προκρίνεται η έννοια του «μετασχηματισμού»75 του 

οθωμανικού κράτους από τα τέλη του 16ου αιώνα. Υπό αυτό το πρίσμα, το τιμάριο δεν 

αντιμετωπίζεται ως ένας παρηκμασμένος θεσμός ο οποίος μόνο κατ’ όνομα θύμιζε το 

ένδοξο παρελθόν, αλλά ως ένα φαινόμενο το οποίο επαναπροσδιορίστηκε στις νέες 

συνθήκες του 17ου αιώνα και συνέχισε να υφίσταται, μαζί και με τα tapu-i tahrir. 

Συγκεκριμένα, συνοπτικά κατάστιχα εξακολουθούσαν να συντάσσονταν κανονικά, 

ενώ τα αναλυτικά περιορίστηκαν σχεδόν αποκλειστικά σε περιοχές οι οποίες γνώρισαν 

αλλαγή στο πολιτικό τους καθεστώς.76 

 Τα αναλυτικά αυτά κατάστιχα έχουν απασχολήσει την έρευνα τα τελευταία χρόνια, 

θεωρούμενα ότι ανήκουν σε ένα διαφορετικό, «μετά-κλασικό» μοντέλο καταστίχωσης, 

σε αντίθεση με τις απογραφές που διενεργούνταν μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα. Η 

ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο καταστιχωτικών πρακτικών έγκειται στη 

μεταβολή της έννοιας του χανέ. Εφόσον, στη μετά τον 17ο αιώνα δημοσιονομική 

πρακτική του κράτους οι χανέδες αποτελούσαν λογιστικό όρο στον οποίον 

εντάσσονταν οι υπόχρεοι στην καταβολή του κεφαλικού φόρου και των έκτακτων 

                                                
74 M. Kiel, «Remarks on the Administration of the Poll Tax (Cizye) in the Ottoman Balkans and Value 
of Poll Tax Registers (Cizye Defterleri) for Demographic Research», Etudes Balkaniques 4 (1990), 71. 
Darling, Revenue-Raising, 80-87. Φαρόκι, Προσεγγίζοντας, 142-143. 
75 Darling, Revenue-Raising, 3-15. Σ. Φαρόκι, «Κρίση και αλλαγή, 1590-1699», στο H. İnalcık, D. 
Quataert (επ.), Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Τόμος Β’: 1600-1914, 
μετάφ. Μ. Δημητριάδου, Αθήνα 2011, 11-12. 
76 L.T. Darling, «Nasihatnameler, İcmal Defterleri and the Timar-Holding Ottoman Elite in the Late 
Sixteenth Century», Osmanlı Araştırmaları/ The Journal of Ottoman Studies 43 (2014), 201. L.T. 
Darling, «Nasihatnameler, İcmal Defterleri and the Timar-Holding Ottoman Elite in the Late Sixteenth 
Century-Part II, Including the Seventeenth Century», Osmanlı Araştırmaları/ The Journal of Ottoman 
Studies 45 (2015), 13-35. 
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δοσιμάτων, χάθηκε η έννοια της πυρηνικής οικογένειας που είχαν οι χανέδες στις 

«κλασικές» καταστιχώσεις. Συνεπώς, στη νέα μέθοδο καταστίχωσης, δεν 

καταγράφονταν χανέδες, δηλαδή οι έγγαμοι και άγαμοι άρρενες ενήλικες ή οι χήρες 

γυναίκες που υπόκειντο στους ποικίλους δημοσιονομικούς καταναγκασμούς, αλλά 

μόνον οι χωρικοί που κατείχαν γη στον οικισμό. Συγκεκριμένα, κάτω από την 

καταχώριση «zemin-i x», δηλαδή «η γη του τάδε», καταγράφονταν λεπτομερώς τα 

χωράφια (tarla) που καλλιεργούσε τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και αυτά που 

ήταν σε αγρανάπαυση, καθώς και οι αμπελώνες, οι οπωρώνες και οι κήποι που 

βρίσκονταν στην κατοχή του κάθε φορολογούμενου,. Στο τέλος κάθε οικισμού, ο 

γραφέας παρέθετε αθροιστικά τις εκτάσεις για το σύνολο της οικιστικής μονάδας.  

 Όποιες και αν είναι οι διαφορές τους, τα αναλυτικά «μετα-κλασικά» κατάστιχα 

συντάσσονταν -όπως και τα προγενέστερά τους- για τον υπολογισμό των 

προσδοκώμενων εισφορών που ανέμενε το κέντρο από την απογραφόμενη περιοχή. 

Απλώς, σε αντανάκλαση των ευρύτερων μεταβολών στη δημοσιονομική πολιτική της 

αυτοκρατορίας, άλλαξε και η λογική των αναλυτικών καταστίχων: η έννοια του χανέ 

έδωσε τη θέση της σε αυτή του «ατόμου», με την περιουσία του καθενός να 

καταγράφεται αναλυτικά και ξεχωριστά. Αυτό το πέρασμα από τον χανέ στο «άτομο», 

αποτυπώνει το παράλληλο πέρασμα από την προσδοκώμενη παραγωγικότητα του κάθε 

νοικοκυριού, στην παραγωγικότητα της γης, αλλαγές που αποδίδονται στη μετατροπή 

της αυτοκρατορίας σε κράτος «καθιστικό», με παγιωμένα σύνορα. Η εγκατάλειψη 

πολλών γαιών και η μείωση του πληθυσμού, γενικά, συνέβαλαν σε μία 

«προσεκτικότερη» καταγραφή των πηγών εσόδων, για την απόσπαση των μέγιστων 

δυνατών προσόδων.77 

Ιστοριογραφικές προσλήψεις 

 Η χρήση των καταστίχων ως ιστορικών πηγών γνώρισε ποικίλες «διαδρομές» στην 

οθωμανολογική ιστοριογραφική παραγωγή, με αποτέλεσμα η ερμηνεία τους να 

επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις τάσεις της εποχής μελέτης τους. 

                                                
77 Για τη νέα καταστιχωτική λογική, βλ. E. Kolovos, «Beyond ‘Classical’ Ottoman Defterology: A 
Preliminary Assessment of the Tahrir Registers Concerning Crete and the Aegean Islands», στο E. 
Kolovos-P. Kotzageorgis-S. Laiou-M. Sariyannis (επ.), The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek 
Lands: Toward a Social and Economic History. Studies in Honor of John C. Alexander, 
Κωνσταντινούπολη 2007, 201-235. S. Parveva, «Villages, Peasants and Landholdings in the Edirne 
Region in the Second Half of the 17th Century», στο P. Peykovska-G. Demeter (επ.), Region, Borders, 
Societies, Identities in Central and Southeast Europe, 17th-21st Centuries. Collected Studies, Σόφια-
Βουδαπέστη 2013, 17-23. 
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 Η πρώτη επαφή των ιστορικών με τέτοιου είδους πηγές έγινε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1930, με πρωτοπόρο τον Ömer Lütfi Barkan78. Ο Τούρκος ιστορικός 

ανέδειξε την ποσοτική διάσταση των καταστιχώσεων και την αξία του περιεχομένου 

τους για την εξαγωγή δημογραφικών συμπερασμάτων, ενώ με αυτόν αφετηρία 

ξεκίνησε η δημοσίευση και ανάλυση των στοιχείων μεμονωμένων καταστίχων. Το 

κατάστιχο της Αρβανιτιάς του 1432, το οποίο δημοσιεύτηκε από τον Halil İnalcık ήταν 

η πρώτη σχετική μελέτη79, την οποία ακολούθησαν και άλλες80. 

 Όλες αυτές οι μελέτες περιορίστηκαν αποκλειστικά στην «περίοδο ακμής» της 

Αυτοκρατορίας, η οποία θεωρούταν συμβατικά η χρονική περίοδος πριν από το 160081. 

Σε αυτές, μάλιστα, ο ρόλος του κράτους και των ελίτ υπερτονιζόταν, την ίδια στιγμή 

που ο ρόλος των χωρικών δεν τύγχανε της δέουσας σημασίας. Είναι αυτονόητο ότι τα 

αναγραφόμενα αριθμητικά δεδομένα γίνονταν συλλήβδην αποδεκτά ως πιστές 

αποτυπώσεις της πραγματικότητας· στο πλαίσιο της εξιδανίκευσης της προ του 17ου 

αιώνα εποχής, θεωρούταν ότι η κρατική μηχανή δούλευε άριστα, χωρίς σφάλματα και 

παραλείψεις στην καταστιχωτική πρακτική. 

 Εξαίρεση στη γενική αυτή τάση προσέγγισης, αλλά μη διαφεύγοντας του χρονικού 

πλαισίου αναφοράς αποτέλεσε η συμβολή του Bruce McGowan, ο οποίος 

χρησιμοποίησε τα δεδομένα καταστίχων του β’ μισού του 16ου αιώνα για την περιοχή 

του Δούναβη, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επιβίωση του 

χωρικού στην περιοχή.82 Η απόπειρά του, όμως, τότε δεν βρήκε την ανάλογη 

συνέχεια.83 

 Η δεκαετία του 1990 αποτέλεσε μία καμπή στη χρήση των καταστίχων από τους 

ιστορικούς, καθώς εμφανίστηκαν μελέτες οι οποίες ανέδειξαν τους περιορισμούς που 

                                                
78 Ενδεικτικά, βλ. Ö. L. Barkan, «Turkiye’de İmparatorluk devirlerinin buyuk nufus ve arazi tahrirleri ve 
hakana mahsus istatistik defterleri», İstanbul Universitesi İktisat Fakultesi Mecmuası 2 (1940-41), 20-
59 και 214-47. Του ίδιου, «Research on the Ottoman Fiscal Surveys», στο M. A. Cook (επ.), Studies in 
the Economic History of the Middle East, Οξφόρδη 1970, 163-71. 
79 H. İnalcık, Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-ι Arvanid, Άγκυρα 1954. 
80 B. McGowan Sirem Sancağı Mufassal Tahrir Defteri, Άγκυρα 1983. Ö.L. Barkan-E. Meriçli, 
Hudavendigar Livası Tahrir Defterleri, I, Άγκυρα 1988. 
81 Βλ. χαρακτηριστικά, Χ. Ιναλτζίκ, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η κλασική εποχή, 1300-1600, μετάφ. 
Μ. Κοκολάκης, Αθήνα 1995. 
82 B. McGowan, «Food Supply and Taxation on the Middle Danube (1568-1579)», Archivum 
Ottomanicum 1 (1969), 139-196. 
83 H. Lowry, «The Ottoman Tahrir Defterleri as a Source for Social and Economic History: Pitfalls and 
Limitations», στο H.W. Lowry, Studies in Defterology. Ottoman Society in the Fifteenth and Sixteenth 
Centuries, Κωνσταντινούπολη 1992, 5. Φαρόκι, Προσεγγίζοντας, 135, 146-149. E. Kolovos, 
«Introduction: Bringing the Peasants Back In?», στο E. Kolovos (επ.), Ottoman Rural Societies and 
Economies. Halcyon Days in Crete VIII. A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2012, Ρέθυμνο 
2015, xiii-xxiii, xviii. 
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ενέχουν οι καταστιχώσεις. Συγκεκριμένα, ασκήθηκε κριτική στην άκριτη αντιμετώπιση 

των καταστίχων ως απογραφών πληθυσμού και αγροτικής παραγωγής, ενώ αντιθέτως, 

υπογραμμίστηκε ότι πρόκειται για πηγές οι οποίες είχαν φορολογικές στοχοθεσίες. 

Εφόσον καταγράφονταν μόνο όσοι φορολογούνταν, ένα τμήμα του πληθυσμού το 

οποίο δεν πλήρωνε φόρους απουσίαζε σίγουρα από την καταγραφή. Η μη διάκριση, 

πολλές φορές, των φορολογικών μονάδων (hane-mücerred-bive) έχει ως αποτέλεσμα 

την εξαγωγή εσφαλμένων συμπερασμάτων σχετικά με τον πληθυσμό της 

απογραφόμενης περιοχής. Πρέπει να επισημανθεί ότι πολλοί χωρικοί προσπαθούσαν 

να διαφύγουν της καταγραφής, ενώ δεν έλειπαν και οι αντιδράσεις κατά τη διαδικασία, 

όπως μαρτυρείται από ιεροδικαστικά έγγραφα για την περιοχή της Παλαιστίνης.84 

 Παράλληλα με το ανθρώπινο δυναμικό, επισημάνθηκε ότι τα κατάστιχα δεν 

κατέγραφαν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της απογραφόμενης περιοχής·  

οι φόροι που εγγράφονταν στις απογραφές εξυπηρετούσαν πρωτίστως κρατικές 

δημοσιονομικές θεωρήσεις, με αποτέλεσμα δραστηριότητες που απέφεραν σημαντικά 

έσοδα στην περιοχή, όπως η αλιεία ή το κυνήγι, να μην καταγράφονται. Ακόμη, καθώς 

το κέντρο είχε ανάγκη για περισσότερο χρήμα ή σιτηρά, συχνά μία απογραφή δεν 

βασιζόταν σε αληθινή καταμέτρηση της παραγωγής, αλλά σε κρατικές εκτιμήσεις, οι 

οποίες απείχαν πολύ από την πραγματική εικόνα της επαρχίας·  εκτός αυτού, το 

φορολογικό βάρος μπορεί να ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ Οθωμανών 

απογραφέων και τοπικών παραγόντων, στο πλαίσιο πολλές φορές της πολιτικής του 

«istimalet». Συν τοις άλλοις, ένα κατάστιχο αποτελεί μία στατική εικόνα για την 

περιοχή που καταγράφηκε. Είναι άγνωστο, επομένως, εάν οι φόροι συλλέχθηκαν από 

όλους τους υπόχρεους στους δημοσιονομικούς καταναγκασμούς υπηκόους, πολλώ δε 

μάλλον εάν συλλέχθηκαν στα αναγραφόμενα ποσά και αναλογίες.85 

 Η εν λόγω κριτική, όσο και η γενικότερη στροφή των οθωμανολόγων προς άλλα 

πεδία της οθωμανικής ιστορίας, άφησε την «τεφτερολογία» στο περιθώριο της 

ιστοριογραφικής παραγωγής για σημαντικό διάστημα. Η εικόνα αυτή, όμως, έχει 

μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια και τα φορολογικά κατάστιχα έχουν επανέλθει στο 

                                                
84 A. Singer, «Tapu Tahrir Defterleri and Kadi Sicilleri: A Happy Marriage of Sources», Tarih 1 (1990), 
95-125. 
85 M. Öz, «Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı 
Düşünceler», Vakıflar Dergisi 22, 429-439. Lowry, 5-18. B. K. Ataman, «Ottoman Demographic History 
(14th-17th Centuries). Some Considerations», Journal of Economic and Social History of the Orient 35.2 
(1992), 187-198. M.L. Venzke, «The Ottoman Tahrir Defterleri and Agricultural Productivity: The Case 
of Northern Syria», Osmanlı Araştırmaları 17 (1997), 1-61. J.C. Alexander, «Counting the Grains: 
Conceptual and Methodological Issues in Reading the Ottoman Mufassal Tahrir Defters», Arab 
Historical Review for Ottoman Studies 19-20 (1999), 55-71. 
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προσκήνιο, με τη συμμετοχή μάλιστα και Ελλήνων ιστορικών.86 Η απαλλαγή δε από 

το «μοντέλο της παρακμής» της αυτοκρατορίας, έχει ως αποτέλεσμα την προσέγγιση 

και των καταστίχων της μετά του 1600 περιόδου· πρόκειται για μελέτες που είτε 

βασίζονται αποκλειστικά σε αυτά τα «μετα-κλασικά» κατάστιχα87 είτε συνδυάζονται 

με τις άλλες πρακτικές καταγραφής της περιόδου, τα κατάστιχα του κεφαλικού φόρου 

και των έκτακτων εισφορών.88 Οι περιορισμοί των καταστίχων ως πηγές αποτελούν 

πλέον κοινό τόπο της έρευνας, ενώ τα αναγραφόμενα αριθμητικά δεδομένα δεν 

γίνονται άκριτα δεκτά. Η χρήση δε και άλλων πηγών, εκτός από τα κατάστιχα, για την 

εκπόνηση μίας μελέτης προκρίνεται όλο και περισσότερο σήμερα· συνεπώς, αθέατες 

πλευρές των καταστίχων αναδεικνύονται, ενώ από την άλλη η ίδια η πιστότητά τους 

τίθεται υπό επαλήθευση.89  

 Λόγω της έλλειψης σχετικών πηγών, τα tahrir εξακολουθούν να αποτελούν 

σημαντική, πολλές φορές δε αποκλειστική, πηγή για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

σχετικά με τη δημογραφία μίας περιοχής. Συγκεκριμένα, οι καταγεγραμμένες 

φορολογικές μονάδες (hane-mücerred-bive) που καταγράφονται για μία περιοχή, 

πολλαπλασιάζονται με συντελεστές, δίνοντας, έτσι, μία πληθυσμιακή τάση τη 

                                                
86 Πρωτοπόρες για τα ελληνικά δεδομένα ήταν οι μελέτες του Ασδραχά και της Μπαλτά, βλ. Σ. 
Ασδραχάς, Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στην Τουρκοκρατία (ΙΕ’-ΙΣΤ’ αιώνας), Αθήνα 1978. E. 
Balta, L’Eubee a la fin du XVe siecle, Economie et population: Les registres de l’annee 1474, Αθήνα 
1989. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχουν αυξηθεί οι εκδόσεις που βασίζονται σε κατάστιχα του ελλαδικού 
χώρου, βλ. E. Balta, «Rural and Urban Population in the Sancak of Euripos in the Early 16th Century», 
Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 29 (1990-1991), 55-185. M. Delilbaşı-M. Arıkan, Hicrî 859 tarihli süret-i 
defter-i sancak-ı Tırhala, Άγκυρα 2001. H.W. Lowry, Fifteenth Century Ottoman Realities. Christian 
Peasant Life on the Aegean Island of Limnos, Κωνσταντινούπολη 2002. Κ. Καμπουρίδης-Γ. Σαλακίδης, 
Η επαρχία Σερβίων τον 16ο αιώνα μέσα από οθωμανικές πηγές, Θεσσαλονίκη 2013. Γ. Σαλακίδης-Ι. 
Θεοχαρίδης, Η Κεντρική Ελλάδα τον 15ο αιώνα. Το ανέκδοτο οθωμανικό κατάστιχο του 1485, 
Θεσσαλονίκη 2014. Κ.Ε. Καμπουρίδης, Η Λέσβος τον 16ο αιώνα. Οικονομία και πληθυσμός. Το 
οθωμανικό κατάστιχο απογραφής του 1548, Θεσσαλονίκη 2016. 
87 Ενδεικτικά, βλ. E. Balta, «The Ottoman Surveys of Siphnos (17th-18th Centuries)», Osmanlı Tarihi 
Arastırma Merkezi 18 (2005), 51-69. F. Zarinebaf J. Bennet, J.L. Davis, A Historical and Economic 
Geography of Ottoman Greece. The Southwestern Morea in the 18th Century, Αθήνα 2005. Ε. Μπαλτά-
M. Oğuz, Το οθωμανικό κτηματολόγιο του Ρεθύμνου. Tapu-Tahrir 822, Ρέθυμνο 2007. Γ. Βίδρας, «Η 
αγροτική οικονομία και κοινωνία της Σύρου μέσα από τις οθωμανικές φορολογικές καταστιχώσεις του 
1670/71», Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2008. B.J. Slot, «Το 
οθωμανικό defter της Τήνου το 1716 ως πηγή για τη δημογραφία και την οικονομία της», στο π. Μ. 
Φώσκολος (επ.), Από την Τήνο του Βενετού δόγη στην Τήνο της Υψηλής Πύλης. 300 χρόνια από την 
παράδοση του κάστρου της Τήνου. Δήμος Τήνου, Α’ Ιστορικό Συνέδριο, Τήνος 2017, 257-272. 
88 Ε. Μπαλτά, «Η Θάσος στις οθωμανικές απογραφές του 16ου και 17ου αιώνα», Θασιακά 10 (1996-
1997), 503-521. Φ.Π. Κοτζαγεώργης, Μικρές πόλεις της ελληνικής χερσονήσου κατά την πρώιμη νεότερη 
εποχή: η περίπτωση της Ξάνθης (15ος-17ος αι.), Ξάνθη 2008. E. Balta, «Venetians and Ottomans in the 
Southeast Peloponnese (15th-18th century)», στο Halil İnalcık Armağanı-1, Tarih Arastırmaları, Άγκυρα 
2009, 168-204. Σ.Ι. Ασδραχάς-Η. Κολοβός, «Δεδομένα και προβλήματα της δημογραφίας της Λευκάδας 
στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας», στο Δρόμοι και παράδρομοι της τοπικής ιστορίας. Πρακτικά ΙΕ’ 
Συμποσίου, Λευκάδα 18-20 Αυγούστου 2010, Αθήνα 2011, 67-89. 
89 Βλ. για παράδειγμα την προαναφερθείσα μελέτη της Singer. 
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δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Barkan πρώτος ακολούθησε τη μέθοδο αυτή, 

πολλαπλασιάζοντας τους καταγεγραμμένους χανέδες με το 5 και προσθέτοντας στο 

γινόμενο ένα πρόσθετο 10%, το οποίο θεωρούσε ότι ανταποκρινόταν στους 

φοροαπαλλαγμένους αξιωματούχους που δεν καταγράφονταν. Ο Τούρκος ιστορικός 

δεν πρότεινε κάποιον συντελεστή για τους άγαμους και τις χήρες, όπως και οι 

Beldiceanu, που πρότειναν τον πολλαπλασιασμό των μουσουλμανικών χανέδων με το 

6. Ο Lowry αναγνωρίζοντας την παράλειψη αυτή, διατήρησε το 5 για τους χανέδες και 

πρότεινε το 4 για τις χήρες, εφόσον θεωρούσε ότι από το αρχικό πενταμελές νοικοκυριό 

δεν καταγραφόταν ο εκλιπών επικεφαλής άνδρας· οι άγαμοι, συνεπώς, 

αντιμετωπίζονταν ως μέρος του νοικοκυριού. Ο Μουστάκας λαμβάνει υπόψη τους 

αγάμους, προσθέτοντάς τους ως μονάδες στα πληθυσμιακά σύνολα, ακολουθώντας τον 

Πετμεζά· παράλληλα, δεν υιοθετεί τον πολλαπλασιασμό των bive με το 4, αλλά με το 

3, διότι θεωρεί ότι τα παιδιά της είχαν φύγει από το πατρικό σπίτι. Η Leila Erder, από 

την άλλη, αποσυνέδεσε τον υπολογισμό του πληθυσμού από το μέγεθος των χανέδων, 

προτείνοντας τον πολλαπλασιασμό των ενήλικων αρρένων με το 3 και το 4, με το 

γινόμενο να δίνει το εύρος του πληθυσμιακού όγκου μίας περιοχής.90 

 Πέραν της δημογραφίας, τα κατάστιχα αποτελούν σημαντική μαρτυρία για την 

οικονομία των περιοχών του οθωμανικού κόσμου, κυρίως στην αγροτική έκφανσή της, 

δεδομένης της σχεδόν αποκλειστικής ενασχόλησης των ραγιάδων με τον πρωτογενή 

τομέα, αλλά και της φορολόγησης του από τους Οθωμανούς. Για τη σκιαγράφηση της 

οικονομικής δραστηριότητας, χρησιμοποιούνται οι αναγραφόμενες φυσικές αξίες των 

διάφορων προϊόντων του κάθε καταστίχου. Εφόσον, όμως, τα στοιχεία αυτά 

αντιπροσώπευαν αποκλειστικά τα μεγέθη που φορολογούσαν οι Οθωμανοί, η συνολική 

παραγωγή του κάθε αγαθού αναζητείται στους κανουνναμέδες (kanunname). Ο 

κανουνναμές ήταν νομικός κώδικας που εκδιδόταν από την κεντρική διοίκηση μαζί με 

το αναλυτικό κατάστιχο και ρύθμιζε τις φορολογικές υποχρεώσεις των κατοίκων της 

περιοχής αυτής.91 Ουσιαστικά, επρόκειτο για έναν τοπικό φορολογικό κανονισμό, ο 

οποίος όριζε ρητά τις διάφορες αναλογίες που θα χρησιμοποιούσαν οι Οθωμανοί για 

την κάθε εισοδηματική πηγή· για παράδειγμα, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, στην 

                                                
90 Για μία σύνοψη των προτάσεων των ερευνητών σχετικά με τους συντελεστές πολλαπλασιασμού, βλ. 
Ataman, 190-191. K. Moustakas, «The Transition from Late Byzantine to Early Ottoman Southeastern 
Macedonia (14th-15th Centuries). A Socioeconomic and Demographic Study», Αδημοσίευτη διδακτορική 
διατριβή, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Μπέρμιγχαμ 2001, 188-189. 
91 Βλ. J.C. Alexander, Toward a History of Post-Byzantine Greece: The Ottoman Kannunames for the 
Greek Lands, circa 1500-circa 1600, Αθήνα 1985, 18-19. 
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Πελοπόννησο του 1715 οι Οθωμανοί απαιτούσαν για τα διάφορα δημητριακά το 1/8 

της παραγωγής από τους μουσουλμάνους και το 1/7 από τους χριστιανούς.92 Πρέπει να 

τονιστεί, βέβαια, ότι υπάρχει πιθανότητα να μην βρίσκονταν σε ευθύ συσχετισμό με 

την αγροτική παραγωγή, αλλά να βασίζονταν σε εξω-αγροτικούς παράγοντες, όπως η 

διαπραγμάτευση με τους απογραφείς. Επίσης, δεν είναι γνωστό εάν και κατά πόσο οι 

φοροεισπράκτορες εφάρμοζαν τις αναγραφόμενες στον κανουνναμέ αναλογίες κατά τη 

συλλογή των φόρων. Παρά τους όποιους περιορισμούς τους, μέσα από αυτά τα 

δεδομένα μπορεί -με προσεκτική αντιμετώπιση- να δοθεί σε αδρές γραμμές σημαντικό 

τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας μίας περιοχής.93 

 Εκτός όμως της -ήδη γνωστής τους- χρησιμότητας σε πληθυσμιακά και οικονομικά 

ζητήματα, τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον της και σε 

άλλα ερευνητικά ζητούμενα και ερωτήματα που μπορούν να προσεγγιστούν μέσα από 

τα φορολογικά κατάστιχα. Θέματα, όπως η «γεω-ιστορία», η ανασύσταση του 

οικιστικού δικτύου μίας περιοχής, οι εξισλαμισμοί, η σκιαγράφηση κοινωνικών 

σχέσεων και δυναμικών, τα τσιφλίκια (çiftlik), ακόμη και η ψηφιακή χαρτογράφηση 

σχετίζονται με τις νέες αυτές τάσεις, υποδεικνύοντας τις προοπτικές των φορολογικών 

καταστίχων στην ανάδειξη ποικίλων άλλων ζητημάτων.94 Παράλληλα, η αναθεώρηση 

της εικόνας του κράτους ως παντοδύναμου οργανωτή της αγροτικής παραγωγής, έφερε 

στο επίκεντρο της έρευνας τους χωρικούς ως δρώντα πρόσωπα, ενώ ζητήματα προς 

έρευνα είναι η επιβίωση τους και η διατροφική επάρκεια της αγροτικής παραγωγής 

τους.95 

                                                
92 Ε. Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες του Μοριά», Ίστωρ 6 (1993), 52-53. 
93 Venzke, 13-14, 30-34, 60. 
94 M. Delilbaşı, «Christian Sipahis in the Tırhala Taxation Registers (Fifteenth and Sixteenth Centuries)» 
στο A. Anastasopoulos (επ.), Provincial Elites in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete V. A 
Symposium Held in Rehtymno, 10-12 January 2003, Ρέθυμνο 2005, 87-114. A. Hadjikyriacou-E. 
Kolovos, «Rural Economies and Digital Humanities: Prospects and Challenges», στο E. Kolovos (επ.), 
Ottoman Rural Societies and Economies. Halcyon Days in Crete VIII. A Symposium Held in Rethymno, 
13-15 January 2012, Ρέθυμνο 2015, 415-421. S. Laiou, «Some Considerations Regarding Çiftlik 
Formation in the Western Thessaly, Sixteenth-Nineteenth Centuries», στο E. Kolovos-P. Kotzageorgis-
S. Laiou-M. Sariyannis (επ.), The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and 
Economic History. Studies in Honor of John C. Alexander, Κωνσταντινούπολη 2007, 255-277. P.P. 
Kotzageorgis, «Conversion to Islam in Ottoman Rural Societies in the Balkans: The Cases of Vallahades 
and Pomaks», στο E. Kolovos (επ.), Ottoman Rural Societies and Economies. Halcyon Days in Crete 
VIII. A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2012, Ρέθυμνο 2015, 131-162. P. Kotzageorgis, 
«Ottoman Tax Registers and Geo-History», Ιστορικογεωγραφικά 16-17 (2018), 1-14. 
95 N. Moačanin, Town and Country on the Middle Danube, 1526-1690, Λέιντεν 2006, 183-193. Kolovos, 
«Introduction», xv-xvi. D. Kołodziejczyk, «A Ukranian Village in Podolia under Ottoman Rule: Changes 
in Social Structure and Peasant Strategies», στο E. Kolovos (επ.), Ottoman Rural Societies and 
Economies. Halcyon Days in Crete VIII. A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2012, Ρέθυμνο 
2015, 49-64. S. Parveva, «Agrarian Surplus and Agrarian Strategies in the Village Micro-Economy in 
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Το κατάστιχο των Κυθήρων 

 Σημαντική συμβολή στις «μετα-κλασσικές» καταστιχώσεις αποτελεί η έκδοση του 

defter-i cezire-i ada-ı Çuka, της οθωμανικής απογραφής των Κυθήρων του 1715 από 

την Ευαγγελία Μπαλτά, η οποία δημοσιεύτηκε το 2009. Με την κατάκτηση των 

Κυθήρων, οι Οθωμανοί προέβησαν στη διενέργεια απογραφής, η οποία σώζεται στην 

Άγκυρα, στο αρχείο Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-i Kadime Arşivi 

(Vakf-ı Cedîd Tasnifi). Φέρει από τους υπαλλήλους του αρχείου αριθμό ταξινόμησης 

128, είναι σε γραφή siyakat και το έτος σύνταξής της είναι το 1127 (1715)· τα φύλλα 

του καταστίχου είναι 42 και οι διαστάσεις του 15,5 x 44 εκατοστά.96 

 Στην πρώτη σελίδα του καταστίχου βρίσκεται ένα φιρμάνι του Σεπτεμβρίου 1715, 

στο οποίο δίνεται εντολή στον Ali Küçük Efendi, τεσκερετζή της οικονομικής 

υπηρεσίας της αυτοκρατορίας, να προβεί σε απογραφή φορολογουμένων και γης του 

νησιού της Τσούκα. Οι σελίδες 2b-27a περιέχουν το defter-i mufassal του νησιού. 

Πρώτα αναφέρεται ο nahiye και από κάτω οι οικισμοί που υπάγονται σε αυτόν· κάτω 

από το όνομα του οικισμού καταγράφονται όλοι οι φορολογούμενοι κάτοικοί του 

(nefer), με το όνομα και το πατρώνυμό τους συνήθως.97 Μερικές φορές αναφέρονται 

με το επώνυμό τους, τον τόπο καταγωγής ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό τους. 

Ακολουθούν οι φόροι, κυρίως δεκάτες αγροτικών προϊόντων, στους οποίους ήταν 

υπόλογοι, σε φυσικές και χρηματικές αξίες, ενώ στο τέλος παρατίθεται το σύνολο της 

χρηματικής αξίας των δοσιμάτων του κάθε οικισμού. 

 Από τη σελίδα 28b ξεκινάει το κατάστιχο κεφαλικού φόρου (cizye defteri) του 

νησιού, μετά από μία σύντομη γεωγραφική περιγραφή του από τον γραφέα98. 

Πρόκειται για τους ίδιους οικισμούς με αυτούς που αναφέρονταν στην απογραφή της 

αγροτικής παραγωγής, η διαφορά όμως εδώ είναι ότι δεν υπολογίζονται nefer, αλλά 

hane, νοικοκυριά, τα οποία ήταν υπόλογα στον εν λόγω φόρο. Στο τέλος παρατίθεται 

κείμενο το οποίο συνοψίζει την υπαγωγή του νησιού στους Οθωμανούς και προσθέτει 

την ευνοϊκή φορολογική ρύθμιση υπέρ των κατοίκων του για τα έτη 1127 και 1128.99 

                                                
the South-West Peloponnese in the Early Eighteenth Century», στο E. Kolovos (επ.), Ottoman Rural 
Societies and Economies. Halcyon Days in Crete VIII. A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 
2012, Ρέθυμνο 2015, 65-94. 
96 Μπαλτά, Απογραφή, 45-46. 
97 Αξίζει να επισημανθεί ότι πολλές φορές το πατρώνυμο καταγράφεται πρώτο, πιθανόν λόγω λάθους 
του γραφέα.  
98 Όπως αναφέρει η Μπαλτά, η γεωγραφική αυτή περιγραφή βρίσκεται στο αντίγραφο του καταστίχου 
του κεφαλοχάρατσου που βρίσκεται στο Οθωμανικό Πρωθυπουργικό Αρχείο (Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi) της Κωνσταντινούπολης. 
99 Βλ. Μπαλτά, Απογραφή, 47-243. 
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 Αν και χρονικά εντάσσεται στα «μετα-κλασικά» κατάστιχα, το τεφτέρι των 

Κυθήρων παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που το διαχωρίζουν από απογραφές αυτής της 

«κατηγορίας», αποδεικνύοντας την πολυμορφία του τρόπου διοίκησης των Οθωμανών, 

αλλά και την απουσία μίας κοινής καταστιχωτικής πρακτικής από το κέντρο.100 

Καταγράφονται οι υπόλογοι σε φόρους κάτοικοι, χωρίς να γίνεται αναφορά στη γη που 

είχε ο καθένας, όπως αντίθετα παρατηρήθηκε στις απογραφές της Κρήτης, των 

Κυκλάδων και της Αδριανούπολης το 1670, καθώς και της Πελοποννήσου το 1715, με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να σκιαγραφηθεί η οικονομική διαστρωμάτωση στο 

εσωτερικό του κάθε κυθηραϊκού οικισμού, που σίγουρα θα υπήρχε. Εφόσον δεν 

καταχωρίστηκαν οι επιμέρους περιουσίες, η φορολογία, αντίστοιχα, καταγράφηκε σε 

συνολικές αξίες για ολόκληρη την οικιστική μονάδα, θυμίζοντας τις καταστιχώσεις που 

διενεργούνταν μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα. Πάντως, σε πλήρη σύμπλευση με τη μετά 

το 1600 καταστιχωτική πραγματικότητα, οι χανέδες αποτελούσαν φορολογική μονάδα 

η οποία κατέγραφε αποκλειστικά τους υπόχρεους στην καταβολή του κεφαλικού φόρου 

υπηκόους. Συνακόλουθα, ο διαχωρισμός μεταξύ έγγαμων-άγαμων ανδρών και χηρών 

γυναικών φορολογουμένων, όπως γινόταν στα παλιότερα κατάστιχα, δεν παρατηρείται 

εδώ, αντιθέτως, καταγράφονται μόνον άνδρες, με τη σχέση πατέρα-γιου/ γιων και 

αδερφών να υπολανθάνει. 

 Ένα βασικό ζητούμενο της σύγχρονης έρευνας, δεδομένων των περιορισμών και 

των αναξιόπιστων πολλές φορές στοιχείων των φορολογικών καταστίχων, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι εάν τα αναγραφόμενα στοιχεία τους είναι βασισμένα σε 

πραγματική καταμέτρηση της γης και υπολογισμό των παραγόμενων ποσοτήτων της 

περιοχής. Όπως θα αναλυθεί περαιτέρω στο οικείο κεφάλαιο, φαίνεται ότι το τεφτέρι 

των Κυθήρων είναι αποτέλεσμα επιτόπιας έρευνας, εφόσον η ετήσια προσδοκώμενη 

παραγωγή δημητριακών δεν βασίστηκε σε κάποιον «συντελεστή συσχέτισης».101 

  

                                                
100 J.C. Alexander, «Conquest and Assimilation: Urban and Rural Real Estate in the Town of Tripolitsa, 
1698-1716», Archivum Ottomanicum 23 (2005/2006), 29-46. Kolovos, «Ottoman Defterology», 201-
218. Slot, «Το οθωμανικό defter», 257-272. 
101 Βλ. Alexander, «Counting», 55-70. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

 Οι οθωμανικές φορολογικές απογραφές, παρά τους όποιους περιορισμούς ενέχουν, 

παραμένουν το βασικό εργαλείο του ιστορικού για την εξαγωγή τάξεων δημογραφικών 

μεγεθών για μία περιοχή. Στην περίπτωση των Κυθήρων, πέρα από το οθωμανικό 

τεφτέρι και το κατάστιχο κεφαλικού φόρου, έχουν δημοσιευθεί οι απογραφές που 

διενεργήθηκαν στο νησί από το βενετικό κράτος μεταξύ των ετών 1721 και 1788.102 Σε 

αυτές δεν καταγράφονταν μόνον οι άρρενες φορολογούμενοι, αλλά ολόκληρος ο 

πληθυσμός του νησιού, όπως και η ηλικία του. Στην παρούσα εργασία, οι βενετικές 

απογραφές των ετών 1721 και 1724 θα χρησιμοποιηθούν, όποτε κριθεί απαραίτητο για 

συγκρίσεις με την οθωμανική απογραφή ή ως συμπλήρωμά της. 

Οι φορολογούμενοι 

 Στο τεφτέρι και το κατάστιχο του κεφαλικού φόρου του νησιού καταγράφονται οι 

ενήλικες άρρενες που ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν τους ποικίλους κεντρικά 

καθορισμένους δημοσιονομικούς καταναγκασμούς. Όσον αφορά την ηλικία των 

φορολογουμένων, το οθωμανικό tahrir δεν θέτει κάποιο όριο μετά το οποίο οι Κυθήριοι 

θεωρούνταν ενήλικες και επομένως υπόχρεοι καταγραφής και καταβολής φόρων. 

Απάντηση στο ερώτημα αυτό, όμως, μπορούν να δώσουν οι απογραφές που 

διενεργήθηκαν από τη Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου, στις οποίες καταγράφονταν οι 

ηλικίες των κατοίκων. Για να διαφανεί η ηλικία των νησιωτών το 1715, 

χρησιμοποιήθηκε η βενετική απογραφή του 1721, ενώ οι συγκρίσεις έγιναν μεταξύ 

ατόμων που μπόρεσαν να ταυτιστούν μεταξύ των δύο απογραφών. Με την απαραίτητη 

αφαίρεση των 6 ετών που μεσολαβούν μεταξύ του 1715 και του 1721, φαίνεται ότι ο 

Οθωμανός γραφέας θεωρούσε ως όριο ενηλικίωσης τα 13-15 έτη.103 Υπάρχουν βέβαια 

περιπτώσεις καταγραφής ατόμων το 1715, που φαίνονται να ήταν μικρότεροι από το 

                                                
102 Α. Μαρμαρέλη-Μ. Πατραμάνη-Ε. Δρακάκης, Απογραφές πληθυσμού Κυθήρων (18ος αι.), τ. Α-Γ’, 
Αθήνα 1997. 
103 Το ίδιο ηλικιακό όριο αναφέρει και ο Κοτζαγεώργης, βλ. Κοτζαγεώργης, Μικρές πόλεις, 28. Για 
παράδειγμα, ο Manoli, γιος του Liyo Karo, κάτοικος Μανιτοχωρίου/Τσικαλαρίου (Manitohori nam-i 
diğer Çikalari) ο οποίος το 1721 καταχωρίστηκε 18 ετών, το 1715, που ήταν 12, δεν καταγράφηκε. Το 
ίδιο ισχύει και για τον Jani, γιο του Athanasi Sclavo, κάτοικο Μητάτων (Mitata) και για τον Pero, γιο 
του Stamati Melita, κάτοικο Μελιτιάνικων (Melityanika), οι οποίοι ήταν και αυτοί 18 ετών το 1721. 
Αντιθέτως, ο Manea, γιος του Draco Durente, κάτοικος του βαροσιού, ο οποίος το 1721 ήταν 19 ετών, 
καταχωρίστηκε και στην οθωμανική απογραφή. Βλ. Απογραφές, Α’, 37, 48, 88, 110. 
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προαναφερθέν όριο, γεγονός που πρέπει να αποδοθεί περισσότερο σε λάθη κατά την 

καταστιχωτική πρακτική, αδυναμία εγγενής σε ένα προνεωτερικό κρατικό μόρφωμα.104 

 Αν και μεταξύ των δύο οθωμανικών πηγών εμφανίζονταν κατά βάση τα ίδια 

πρόσωπα, παρατηρείται διαφορετική πρακτική καταγραφής των φορολογουμένων. Στο 

tahrir καταγράφονταν άτομα-φορολογούμενοι, ενώ στο κατάστιχο του κεφαλικού 

φόρου χανέδες-νοικοκυριά. Στον χανέ δεν περιλαμβανόταν μόνο ένα άτομο, αλλά ο 

αριθμός τους ποίκιλλε από ένα έως έξι άτομα, γι’ αυτό και ο συνολικός αριθμός των 

χανέδων ήταν μικρότερος των ατόμων, 1.139 έναντι 1.664, αντίστοιχα. Ο αριθμός των 

χανέδων σε έναν οικισμό δεν ήταν ούτε σταθερός, ούτε σε άμεση συνάρτηση με τον 

αριθμό των ατόμων· τα 12 άτομα του Καραβοχωριού (Karavohoryo) κατανεμήθηκαν 

σε 7 χανέδες, ενώ τα 12 του Αγίου Ηλία (Ayo İlya) σε 10. Μόλις σε τρία χωριά του 

νησιού, Λικουβάρα (Likuvara), Καρτεριάνικα (Karteryanika) και Λουραντιάνικα 

(Luradiyanika), ο αριθμός μεταξύ των δύο φορολογικών μονάδων ήταν ίδιος. 

 Εφόσον οι φορολογούμενοι που καταγράφηκαν στις δύο φορολογικές μονάδες 

ήταν οι ίδιοι, ένα βασικό ζήτημα είναι η λογική της ένταξής τους στον χανέ. Αν και για 

το κράτος ο χανές είχε πρωτίστως φορολογικά σημαινόμενα, φαίνεται η ένταξη των 

Κυθηρίων φορολογουμένων σε έναν χανέ ήταν σε άμεση συνάρτηση και με την 

οικογενειακή τους κατάσταση.105 Αν και τα επώνυμα απουσίαζαν στις περισσότερες 

περιπτώσεις, φαίνεται ότι κάτω από τον φορολογούμενο-επικεφαλής του χανέ 

καταχωρίζονταν ο γιος ή οι γιοι του, όπως συμπεραίνεται από το πατρώνυμό τους106. 

Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται και από τη σύγκριση της οθωμανικής με τις αμέσως 

επόμενες βενετικές απογραφές. Πέραν των οικογενειακών σχέσεων που υπολανθάνουν 

σε πρώτη φάση, είναι πιθανό ο χανές να ταυτιζόταν ειδικότερα και με μία εστία 

κατοίκησης.107 Ο συνηθέστερος τρόπος κατοίκησης αφορούσε πατριαρχικές 

οικογένειες, όπου συμβίωναν κάθετα μέλη, με επικεφαλής τον πατέρα αρχηγό του 

                                                
104 Παραδείγματος χάριν, το 1715 καταχωρίζεται ο Andriya, γιος του Yanuli, κάτοικος βαροσιού, ο 
οποίος το 1721 ήταν, σύμφωνα με τον Βενετό γραφέα, 12 ετών. Αντίστοιχα, ο δεκαπεντάχρονος το 1721 
Manoli, γιος του Yorgi, κάτοικος Αλεξανδράδων, καταγράφηκε στην οθωμανική απογραφή. Βλ. 
Απογραφές, Α’, 30, 44. 
105 Πρβλ. Δ. Δημητρόπουλος, Μαρτυρίες για τον πληθυσμό των νησιών του Αιγαίου, 15ος-αρχές 19ου 
αιώνα, Αθήνα 2004, 30-31. Κολοβός, Όπου ην κήπος, 18-19. Ο Δημητρόπουλος, αναφερόμενος στον 
χώρο του Αιγαίου, αναφέρει ότι η έννοια του χανέ, παρά τους όποιους περιορισμούς του, δεν είναι πολύ 
απομακρυσμένη από αυτή του νοικοκυριού. 
106 Από τα πολλά παραδείγματα αναφέρονται ενδεικτικά οι Papa Lorenco Dirako, Dirako Lorenco, 
Todori Lorenco, Aloyize Lorenco, Corci Papa Lorenco στο χωριό Κεραμωτά (Keramota), οι Manol 
Yorgi, Andriya Yorgi, Nikola Yorgi στο χωριό Κίπερι (Kiperi). 
107 Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η Μπαλτά, βλ. Μπαλτά, Απογραφή, 25, 29-33. 
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νοικοκυριού. Με μικρότερη συχνότητα εμφανίζονται και περιπτώσεις οριζόντιας 

συμβίωσης μελών, δηλαδή συμβίωση αδερφιών108. 

 Η σύγκριση της οθωμανικής απογραφής με τη βενετική του 1721, καταδεικνύει το 

φαινόμενο της διάσπασης της αρχικής οικογένειας. Συγκεκριμένα, άτομα τα οποία το 

1715 καταγράφηκαν μαζί με τον πατέρα και/ ή τα αδέρφια τους, το 1721 καταγράφηκαν 

ξεχωριστά. Η διαφορετική καταχώριση οφειλόταν στον γάμο και την απόκτηση 

τέκνων, που οδηγούσε συνακόλουθα στην αλλαγή οικίας. Για παράδειγμα, στο χωριό 

Σταθιάνικα (İstatyanika), ο Nikola Manoli, ο οποίος το 1715 καταγράφηκε στον ίδιο 

χανέ με τον πατέρα του, Manol Papa Kalogerno, το 1721 καταγράφηκε ξεχωριστά, με 

τον Βενετό γραφέα να προσθέτει κάτω από αυτόν τη σύζυγό του και την ενός έτους 

κόρη τους. Παρομοίως, στο χωριό Ρίζες (Rizes), οι Papa Nikola Papa, Pavlo Papa, Yani 

Papa και Yorgi Papa, οι οποίοι το 1715 καταγράφηκαν μαζί, το 1721 καταχωρίστηκαν 

όλοι ξεχωριστά, μαζί με τις συζύγους και τα νεογέννητα παιδιά τους.109 

 Παρότι η μονοπυρηνική οικογένεια αποτελούσε τον συνηθέστερο τύπο 

κατοίκησης στα Κύθηρα, υπήρχαν και νοικοκυριά διευρυμένων οικογενειών110, όπου 

στην αρχική πυρηνική οικογένεια προστίθεντο επιπλέον συγγενείς. Τέτοιες 

περιπτώσεις στα Κύθηρα αφορούσαν τον έγγαμο γιο/ αδελφό, ο οποίος καταγράφηκε 

με τον πατέρα ή τα αδέλφια του. Για παράδειγμα, στα Καστρισιάνικα (Kastrisiyanika), 

ο Kozma Todori ήταν ενταγμένος στον ίδιο χανέ με τον αδελφό του, Manoli Todori·  

βάσει των απογραφών του 1721 και του 1724 συμπεραίνεται ότι ο ένας από τους δύο 

ήταν έγγαμος και μάλιστα το 1715 είχε ήδη ένα παιδί.111 Επιπρόσθετα, μπορεί σε έναν 

χανέ να καταγράφονταν και φορολογούμενοι, η οικογενειακή σύνδεση των οποίων να 

μην είναι εμφανής. Παραδείγματος χάριν, οι κάτοικοι του βαροσιού (Varoş), Kiryako 

Hardari, Kostandin Egriboz και Luka Korfyati, δεν φαίνεται να συνδέονταν μεταξύ 

τους με κάποια συγγένεια· αντιθέτως, η δήλωσή τους με το μέρος καταγωγής τους 

υποδηλώνει περισσότερο εργατικό δυναμικό το οποίο κατέφυγε στα Κύθηρα και δη 

στην πρωτεύουσα του νησιού. Το γεγονός ότι δηλώθηκαν στον ίδιο χανέ υποδηλώνει 

πιθανόν συγκατοίκηση.112 

                                                
108 Για παράδειγμα, Yorgi Mihali, Vreto Mihal, Manoli Mihali, Atanasi Mihali στα Μητάτα. Για αυτούς 
τους τύπους οικογένειας, βλ. Σ.Ι. Ασδραχάς-Ν.Ε. Καραπιδάκης, «Το ανθρώπινο δίχτυ», στο Σ.Ι 
Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία (ΙΕ’-ΙΘ’ αιώνας), Τόμος Α’, Αθήνα 2003, 124. 
109 Απογραφές, Α’, 63, 77. Μπαλτά, Απογραφή, 194, 208. 
110 Για τον συγκεκριμένο τύπο οικογένειας, βλ. Α. Παπαδάκη, «Η οικογένεια στα Κύθηρα την εποχή της 
ύστερης βενετοκρατίας», Νόστος 2 (2003), 176. 
111 Μπαλτά, Απογραφή, 214-215. 
112 Μπαλτά, Απογραφή, 178, 214. Για τις συγκατοικήσεις, βλ. Ασδραχάς-Καραπιδάκης, «Το ανθρώπινο 
δίχτυ», 124. 
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 Πέραν της οικογενειακής του διάστασης, ο χανές αποτελούσε για το 

αυτοκρατορικό κέντρο μία μονάδα πρωτίστως φορολογικής σημασίας. Το νοικοκυριό 

αυτό, τα μέλη του οποίου συνδέονταν μεταξύ τους και με οικογενειακές σχέσεις, είχε 

κοινή υποχρέωση στην εξόφληση του κεφαλικού, πιθανόν και των λοιπών έγγειων 

φόρων.113 Είναι πιθανόν οι άγαμοι γιοι που περιλαμβάνονταν σε έναν χανέ να 

αναλάμβαναν μικρότερο μερίδιο στην εξόφληση της συνολικής φορολογικής 

υποχρέωσης.114 

 Παρά το γεγονός ότι και οι δύο πηγές αφορούν τα ίδια άτομα, υπάρχουν μερικοί 

κάτοικοι οι οποίοι δεν ταυτίζονταν μεταξύ των δύο οθωμανικών καταστίχων. Στο 

ταχρίρι καταγράφηκαν 1.664 φορολογούμενοι, οι οποίοι μαζί με τους 8 

φοροαπαλλαγμένους της Χώρας δίνουν τον συνολικό αριθμό των 1.672 ατόμων·  από 

αυτούς, οι 17 δεν μπόρεσαν να βρεθούν στο κατάστιχο του κεφαλικού φόρου115. Όσον 

αφορά τους υποκείμενους στον κεφαλικό φόρο, 16 άτομα παρέμειναν αταύτιστα. Tο 

ενδεχόμενο αποκλίσεων μεταξύ των δύο καταστίχων λόγω θρησκεύματος των 

φορολογουμένων αποκλείεται, καθώς στο νησί δεν καταγράφηκε κανένας 

μουσουλμάνος κάτοικος. Είναι πιθανό κάποια από αυτά τα άτομα να ταυτίζονταν 

μεταξύ τους, επομένως η καταγραφική απόκλιση να οφείλεται σε λάθος κατά τη 

διαδικασία της απογραφής. Ωστόσο μία προσπάθεια ταυτοποίησης αυτών των 

προσώπων ενέχει κινδύνους, καθώς τα ονόματά τους δεν φέρουν ομοιότητα μεταξύ 

τους116. Εκτός αυτού, όμως, δεν είναι απίθανο κάποιοι από τους αταύτιστους 

φορολογουμένους να μην βρίσκονταν στο άλλο κατάστιχο, εφόσον η υποκαταγραφή 

ατόμων και οι παραδρομές δεν ήταν πρωτόγνωρα φαινόμενα για τα οθωμανικά 

δεδομένα.117 

                                                
113 Η ταύτιση πραγματικού και φορολογικού χανέ δεν ήταν αυταπόδεικτη. Στο Άργος Ορεστικό, ο 
Κοτζαγεώργης, συγκρίνοντας κατάστιχα τιμαρίων και κεφαλικού φόρου του β’ μισού του 16ου αιώνα 
παρατηρεί μία σχέση hane:cizyehane 1:1,15. Αντίστοιχα, στον καζά Νευροκοπίου το α’ μισό του 17ου 
αιώνα το αντίστοιχο κλάσμα είναι 1:2,33. Βλ. Κοτζαγεώργης, «Άργος Ορεστικό», 75, 78, υποσημ. 74. 
114 Πρβλ. Ασδραχάς-Κολοβός, «Δεδομένα», 72. Αναφορικά στο ζήτημα αυτό ο Kiel θεωρεί ότι οι άγαμοι 
γιοι δεν πλήρωναν κεφαλικό φόρο, επομένως 1/3 των φορολογουμένων δεν πλήρωνε στο πλαίσιο της 
ευνοϊκής φορολογικής ρύθμισης της Πύλης προς το νησί. Βλ. Kiel, «The Smaller», 39. Πρβλ. Parveva, 
«Agrarian Surplus», 73. 
115 Υπάρχουν άλλα δύο άτομα που απαντώνται μόνο στο tapu tahrir, αλλά εφόσον ο γραφέας δεν τα 
υπολογίζει ούτε στο σύνολο των ατόμων του οικισμού, ούτε στον υπολογισμό της σπέντζας (ispence), 
που ήταν φόρος επί του προσώπου, δεν επισημαίνονται εδώ. 
116 Πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου μπόρεσαν να ταυτιστούν μεταξύ τους, για 
παράδειγμα στα Φράτσια (Fraca), ο Petro Yani του tahrir ταυτίστηκε με τον Yani Petrohilo του τεφτεριού 
του κεφαλικού φόρου. 
117 Darling, Revenue-Raising, 100-103. Kiel, «Poll Tax», 89-90. Ασδραχάς-Καραπιδάκης, «Το 
ανθρώπινο δίχτυ», 95, 101. Για τη Σαντορίνη και τη Σίφνο, η Μπαλτά επισημαίνει ότι οι αταύτιστοι στο 
κατάστιχο του κεφαλικού φόρου αποτελούν το 30 και 36% αντίστοιχα επί του συνόλου των 
φορολογουμένων, ενώ στη Σύρο το ποσοστό αυτό είναι 23,4%. Βλ. Balta, «Siphnos», 64. Βίδρας, 45. 
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 Ο αριθμός των αταύτιστων και στα δύο κατάστιχα των Κυθήρων είναι πολύ μικρός 

και επιβεβαιώνεται περαιτέρω από την ιδιαίτερα χαμηλή ποσοστιαία του 

εκπροσώπηση, η οποία περιορίζεται στο 2%.118 Το χαμηλό αυτό ποσοστό σε σύγκριση 

με τα κατάστιχα του 17ου αιώνα οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι η οικονομική 

κατάσταση των κατοίκων ήταν πιο βελτιωμένη από αυτήν που επικρατούσε έναν αιώνα 

νωρίτερα119. Εξίσου πιθανόν είναι ότι απλά η πρακτική καταγραφής των 

φορολογουμένων ήταν καλύτερη και πιο ακριβής. Στο πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να 

δοθεί σαφής λύση, πάντως η δεύτερη ερμηνεία φαίνεται να ανταποκρίνεται καλύτερα 

στην πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη προσπάθεια του κράτους για 

εξορθολογισμό της φοροεισπρακτικής διαδικασίας· η μεταρρύθμιση του 1691, με την 

οποία ο κεφαλικός φόρος στο εξής επιβαλλόταν κατά πρόσωπο, άσχετα με την 

εφαρμογή της στην πράξη, δείχνει ότι για τη μείωση της φοροδιαφυγής ήταν προς το 

κρατικό συμφέρον η καλύτερη καταγραφή των υπόλογων στον φόρο.120 

 Ένα ακόμη ζήτημα που ανακύπτει από τα κατάστιχα είναι αυτό των αγάμων 

(mücerred) και των χηρών (bive). Μεταξύ των καταγραφόμενων εμφανίζονται μόλις 2 

δηλωμένοι άγαμοι, καθώς από το 1691 ο διαχωρισμός εγγάμων-αγάμων στην 

καταγραφή δεν υφίστατο.121 Πάντως, και οι δύο καταχωρίστηκαν στο βαρόσι, με τον 

έναν μάλιστα να δηλώνεται επικεφαλής ενός χανέ στο κατάστιχο του κεφαλικού 

φόρου122. Η ύπαρξη ενός τόσο μικρού αριθμού αγάμων στην οθωμανική απογραφή δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τη στιγμή που, όπως προαναφέρθηκε, πολλοί 

από τους άρρενες που δηλώνονταν στον ίδιο χανέ με τον πατέρα ή τον αδερφό τους, 

συνήθως δεν είχαν δική τους οικογένεια123. Συνεπώς, προκύπτει ότι αυτοί που 

δηλώθηκαν ως «άγαμοι», πέραν της οικογενειακής τους κατάστασης, πιθανόν 

απολάμβαναν και ένα πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, ενώ οι υπόλοιποι, κι αυτοί 

άγαμοι, δεν φαίνεται να φορολογούνταν ευνοϊκότερα. Η ειδική καταχώριση μπορεί, 

                                                
118 Συγκεκριμένα ακολουθήθηκε η μέθοδος του Βίδρα· προστέθηκαν οι αταύτιστοι (17+16=33) και το 
ποσοστό τους αναζητήθηκε στο σύνολο του φορολογούμενου πληθυσμού (1.664 άτομα του 
ταχριριού+16 αταύτιστα άτομα του κατάστιχου του κεφαλικού φόρου+8 φοροαπαλλαγμένοι=1.688). 
119 Όσοι είχαν εισόδημα κάτω από 300 άσπρα δεν πλήρωναν κεφαλικό φόρο. 
120 Κοτζαγεώργης, Μικρές πόλεις, 33-34. Βέβαια, μέσα από την περίπτωση του Άργους Ορεστικού, 
φαίνεται ότι χρειάστηκε ορισμένο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του 1691, 
μέχρι οι κάτοικοι να αρχίσουν να καταγράφονται κανονικά. Βλ. Κοτζαγεώργης, «Άργος Ορεστικό» 80-
81. 
121 Σ. Λαΐου, «Τα Τρίκαλα στα τέλη του 17ου αιώνα με βάση δύο κατάστιχα κεφαλικού φόρου», Μνήμων 
28 (2006-2007), 11. 
122 Πρόκειται για τον Yorgi İstati Milyano. Βλ. Μπαλτά, Απογραφή, 175. 
123 Ο Βίδρας επισημαίνει ότι οι άγαμοι της Σύρου ενσωματώθηκαν στην κατηγορία του χανέ. Βλ. Βίδρας, 
30. Ο Ασδραχάς προσθέτει ότι όσοι δηλώνονται ως hane στα κατάστιχα του κεφαλικού φόρου δε 
σημαίνει απαραίτητα ότι είναι έγγαμοι. Βλ. Ασδραχάς-Καραπιδάκης, «Το ανθρώπινο δίχτυ», 95. 
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από την άλλη, να δηλώνει ότι είχαν διακριτή εστία κατοίκησης σε αντίθεση με τους 

άλλους άγαμους. Αυτές βέβαια είναι υποθέσεις οι οποίες δεν μπορούν να 

υποστηριχθούν με βεβαιότητα, δεδομένης της έλλειψης στοιχείων για τον κάθε 

φορολογούμενο χωριστά. Πάντως, είναι πιθανό ότι και οι άγαμοι που δηλώνονταν μαζί 

με τους οικείους τους συνεισέφεραν μικρότερο μερίδιο στη φορολογική υποχρέωση, 

στο πλαίσιο του επιμερισμού του φόρου στο εσωτερικό του χανέ. 

 Στα οθωμανικά κατάστιχα, γενικά, η μόνη περίπτωση όπου καταγράφονταν 

γυναίκες ήταν όταν ο σύζυγός τους είχε πεθάνει και έτσι η χήρα γυναίκα του δηλωνόταν 

ως αρχηγός του νοικοκυριού. Στα Κύθηρα το 1715, όμως, δεν καταγράφεται καμία 

χήρα· η πλήρης απουσία τους από το tahrir124 δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν στο νησί. 

Εφόσον η επιβάρυνση των χηρών σε φόρους, όπως η σπέντζα, ήταν χαμηλότερη σε 

σχέση με την αντίστοιχη των έγγαμων και άγαμων φορολογουμένων, είναι πιθανόν η 

απουσία τους να είναι πλασματική, καθώς τυχόν καταγραφή τους θα συνεπαγόταν και 

λιγότερα έσοδα για το κρατικό θησαυροφυλάκιο.125 Συνεπώς, ο Οθωμανός γραφέας 

τεχνηέντως απέφυγε την καταγραφή τους, δηλώνοντας ως αρχηγό του χανέ είτε τον 

εκλιπόντα σύζυγο, είτε τον ενήλικο γιο. Εάν το άρρεν τέκνο δεν είχε ακόμη 

ενηλικιωθεί, δηλωνόταν ως αρχηγός ο σύζυγος, ο οποίος δεν ζούσε τη δεδομένη 

χρονική στιγμή126, ειδάλλως δηλωνόταν ως επικεφαλής ο ενήλικος γιος127. 

Η «ταυτότητα» των φορολογούμενων 

 Εκτός των οικογενειακών σχέσεων που υπολανθάνουν μέσα από τα ονόματα και 

τα πατρώνυμα των φορολογουμένων, πολλώ δε μάλλον από την ένταξή τους σε μία 

κοινή φορολογική μονάδα, η οθωμανική απογραφή παρέχει τη δυνατότητα 

σκιαγράφησης περαιτέρω πτυχών της κοινωνικής ζωής των Κυθήρων.  

 Πρώτον, μέσα από το κατάστιχο του 1715 μπορούν να μελετηθούν τα κύρια 

ονόματα των καταγραφέντων Κυθηρίων φορολογουμένων. Η μακρά βενετική 

κυριαρχία στο νησί είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση πολλών «δυτικών» ονομάτων, 

                                                
124 Οι χήρες δεν πλήρωναν κεφαλικό φόρο, επομένως δεν καταγράφονταν στα αντίστοιχα κατάστιχα. 
125 Πρβλ. Μπαλτά, «Η Θάσος», 511. 
126 Παραδείγματος χάρη, ο Yorgi Nikolaki των Φρατσίων το 1715, το 1721 δηλώθηκε εμμέσως δια της 
χήρας γυναίκας του (Gligoria Petroghilo quondam Giorgi). Ο γιος του, Nicola, με βάση την 
αναγραφόμενη ηλικία του το 1721 θα ήταν 7 ετών το 1715. Επομένως, είναι πιθανόν ότι ο πατέρας του, 
ακόμη και αν δεν ζούσε το 1715 καταγράφηκε κανονικά λόγω της μικρής ηλικίας του γιου του. Βλ. 
Απογραφές, Α’, 68. 
127 Στο χωριό Drimona, ο Yorgi Andriya του 1715, το 1721 καταγράφηκε κάτω από τη μητέρα του η 
οποία εμφανίζεται ως η επικεφαλής της οικογένειας (Gligoria quondam Andrea Casimati Afado), Βλ. 
Απογραφές, Α’, 46. 
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όπως Agusti, Aloyize, Badista, Culo, Dandolo, Linardo, Lorenco, Martino, Portalo, 

Vazeno, Valeryo. Πέρα από αυτά, κοινά ονόματα, όπως τα Βρετός, Γιάννης, Γιώργος, 

Κοσμάς, Νίκος, Παύλος, Πέτρος, εμφανίζονται ενίοτε με τα δυτικά αντίστοιχά τους: 

Vitore/Vitori, Covani/ Zovani, Corci, Kozimo, Nikolo, Polo, Pero. Η παρουσία και των 

δύο ονοματολογικών τύπων εντοπίζεται κυρίως στη Χώρα· στην ύπαιθρο, η παρουσία 

«δυτικών» ονομάτων είναι περιστασιακή, ενώ όσον αφορά τα κοινά ονόματα, οι 

φορολογούμενοι καταγράφονταν κατά τα ειωθότα, παραδείγματος χάριν Yani, Yorgi, 

Nikola, Pavli/ Pavlo. Βέβαια, το σχήμα αυτό δεν είναι καθολικό, καθώς υπάρχουν 

εξαιρέσεις και, κυρίως, πολλές παραλλαγές του ίδιου ονόματος σε έναν οικισμό·128 

αυτό, σε συνδυασμό με την καταγραφή πολλών ατόμων με το υποκοριστικό τους129, 

υποδηλώνει, ίσως, ότι το δηλωθέν στην απογραφή όνομά τους ήταν και αυτό με το 

οποίο ήταν γνωστοί στους οικείους και τους συντοπίτες τους. 

 Παρά την ποικιλία ονομάτων, επικρατούσαν τα κοινά ονόματα με τις διάφορες 

παραλλαγές τους, όπως Γιάννης, Γιώργος, Δημήτρης, Θοδωρής, Μανώλης, Νικόλας, 

τα οποία αποτελούσαν το 60% των ονομάτων του νησιού. Αναλυτικά130: 

Όνομα Αναφορές στην απογραφή Ποσοστό επί του συνόλου των 
φορολογουμένων 

Γιώργος 250 14,8% 
Γιάννης 214 12,7% 
Νικόλας 170 10,1% 

Μανώλης 146 8,6% 
Θοδωρής 120 7,1% 
Δημήτρης 117 6,9% 

 1.017 60,2% 

Φαίνεται ότι τα ονόματα Γιώργος και Γιάννης ήταν τα πιο συχνά στα Κύθηρα του 1715, 

παρόμοια με τη Σύρο του 1670131· από την άλλη, η σχετικά μεγάλη διάδοση του 

ονόματος Θοδωρής πιθανόν οφείλεται στον πολιούχο του νησιού, όσιο Θεόδωρο.132 

                                                
128 Για παράδειγμα, στο βαρόσι καταγράφηκε ο Covani Meletiyo, από τη μία, και οι Yani Kozma και 
Yani Harkomate, από την άλλη, ενώ στη συνοικία Μικρά Φαρδουλιάνικα (Fardulyanika Sagir) του 
Ποταμού, εντοπίζονται ο Yorgi Todori, από τη μία, και οι Corci Nikola και Corci Yani από την άλλη. 
129 Αναφέρονται ενδεικτικά οι Yorgaki Yani (βαρόσι), Manolaki Palata (βαρόσι), Yorgi Pavlaki 
(Φράτσια).  
130 Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 1.688 συνολικά άτομα που εμφανίζονται στην οθωμανική 
απογραφή. 
131 Βίδρας, 131, ο οποίος αποδίδει τη συχνή χρήση των δύο αυτών ονομάτων στο ότι οι δύο 
σημαντικότεροι καθολικοί ναοί του νησιού ήταν αυτοί του Αγίου Γεωργίου και Ιωάννη. 
132 Είναι, ίσως, ενδεικτικό αυτής της τάσης ότι στα γειτονικά στη μονή Λογοθετιάνικα, με 59 συνολικά 
nefer, το όνομα Θοδωρής απαντάται 14 φορές, όντας το πιο σύνηθες όνομα του οικισμού. Βλ. Μπαλτά, 
Απογραφή, 152-154. 
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Όπως γίνεται διακριτό από τις καταχωρίσεις, οι περισσότεροι γιοι λάμβαναν το όνομα 

του παππού τους από τη μεριά του πατέρα τους.133 

 Επιπλέον, τα ονόματα των φορολογουμένων θα μπορούσαν να αναδείξουν την 

ύπαρξη καθολικών στο νησί. Μία τέτοια ενέργεια, βέβαια, ενέχει κινδύνους, δεδομένου 

ότι ο γραφέας δεν καταγράφει το θρήσκευμα των φορολογουμένων, ενώ τα ονόματα 

δεν είναι πάντα ασφαλής οδηγός.134 Πάντως, υπάρχουν κάποια άτομα στην οθωμανική 

απογραφή, τα οποία, ταυτίζοντάς τα με τη βενετική αντίστοιχη του 1721, είχαν 

«δυτικό» ονοματεπώνυμο, επομένως είναι πιθανόν να ήταν καθολικοί, δεδομένης της 

ύπαρξης καθολικών ναών και ιερέων στη Χώρα.135 Ανεξάρτητα, όμως, από τον αριθμό 

τους, ο οποίος δεν μπορεί να ανασυσταθεί από το οθωμανικό κατάστιχο, οι καθολικοί 

του νησιού ήταν πολύ λιγότεροι σε αριθμό σε σχέση με τους ορθοδόξους και η 

παρουσία τους περιοριζόταν αποκλειστικά στην πρωτεύουσα του νησιού.136  

 Η καταχώριση πολλών νησιωτών με τα επώνυμά τους δίνει περαιτέρω 

πληροφορίες, πρώτα απ’ όλα για την καταγωγή τους. Συγκεκριμένα, στο κατάστιχο 

εμφανίζονται πολλά επώνυμα τα οποία είχαν κρητική προέλευση: Βλαντής, 

Βασμούλος, Δουρέντε, Καστρίσιος, Μουάτσος, Μπαρμπαρήγος, Πάτερος137, ενώ 

καταγράφηκε και το τοπωνυμικό Kritiko. Κρητικά επώνυμα υπήρχαν στα Κύθηρα ήδη 

από τα πρώτα χρόνια της βενετικής κυριαρχίας, γεγονός που δείχνει πληθυσμιακές ροές 

από τον 14ο αιώνα, με μεγαλύτερη πύκνωση στα μέσα του 17ου αιώνα, λόγω του 

Κρητικού Πολέμου. Με βάση την απογραφή, φαίνεται ότι οι περισσότεροι Κρήτες 

διέμεναν στη Χώρα, ενώ στην απογραφή του 1721 καταχωρίστηκε η Parochia di San 

                                                
133 Ενδεικτικά αναφέρονται οι Marko Papa Mina και Mina Marko (Σταθιάνικα), οι Pavli Papa Andon και 
Andoni Pavli (Καλοκαιρινές) και οι Yorgi Vasili και Vasili Yorgi (Αρέοι). Βλ. και Παπαδάκη, 178, 190-
191. Για μία εικόνα της ονοματοδοτικής συμπεριφοράς ελληνικών πληθυσμών που ζούσαν στη Βενετία, 
όπου μπορούν να βρεθούν αντιστοιχίες με τα Κύθηρα, βλ. Ρ.Ν. Τσακίρη, «Έλληνες στη Βενετία. Τάσεις 
ελληνοβενετικής προσέγγισης και επιρροές του περιβάλλοντος χώρου στην ονοματοδοσία (17ος 
αιώνας)», Θησαυρίσματα 31 (2001), 305-322. 
134 Φ. Κοτζαγεώργης, «Οι πληθυσμοί», στο Δ. Παπασταματίου-Φ. Κοτζαγεώργης, Ιστορία του Νέου 
Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, Αθήνα 2015, 159. 
135 Δύο τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι Bortolo Sanguinazzo (Portalo veled-i Yorgi της οθωμανικής 
απογραφής) και Alvise Vizamano (Aloyizo Sanyano), και οι δύο στη Χώρα των Κυθήρων. Βλ. 
Απογραφές, Α’, 25, 37. Μπαλτά, Απογραφή, 53, 65. 
136 Λεοντσίνης, Ζητήματα, 228. Πατραμάνη, «Ορθόδοξοι και καθολικοί», 165-167. Η Μαλτέζου 
παραθέτει στοιχεία της απογραφής του 1757, τα οποία είναι ενδεικτικά και για το 1715· συγκεκριμένα, 
καταγράφονται 28 Λατίνοι (καθολικοί), αποκλειστικά στη Χώρα, και 6155 «Έλληνες» (ορθόδοξοι), 
αναλογία που ισχύει και για τους ιερείς (3 καθολικοί και 187 ορθόδοξοι). Βλ. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 
108-109. 
137 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα επώνυμα, βλ. Καλλίγερος, Κυθηραϊκά επώνυμα, 
147, 172-173, 228, 299, 500, 516, 555. Κάποια επώνυμα ταυτίστηκαν κατόπιν σύγκρισης με τη βενετική 
απογραφή του 1721. Για παράδειγμα, ο Todori Pisaski Frankâ, είναι ο Thodori Muazo Pissaschi του 
1721. Απογραφές, Α’, 41. 
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Salvator Sfaciana, η οποία αποτελούσε το μέρος όπου κατέφυγαν πολλοί Σφακιανοί 

πρόσφυγες.138 Εκτός, όμως, της κρητικής παρουσίας, απαντώνται και επώνυμα από 

άλλα μέρη του ελλαδικού χώρου, δείχνοντας πιθανόν και άλλες πληθυσμιακές ροές 

προς τα Κύθηρα. Επώνυμα, όπως Λογοθέτης, Μεγαλοκονόμος, Μελιτάς, Πανάρετος139 

συνδέονταν με την Πελοπόννησο, ενώ χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των Luka 

Korfyati (Κορφιάτης-Κερκυραίος140) και Kostandin Egriboz (Ευβοιώτης), οι οποίοι 

δηλώθηκαν με τον τόπο καταγωγής τους.141 Και οι δύο ήταν δηλωμένοι στη Χώρα των 

Κυθήρων και δη στον ίδιο χανέ και πιθανόν ήλθαν στο νησί για αναζήτηση εργασίας, 

αποτελώντας περιπτώσεις ατομικών μετοικεσιών. Αυτός ο τύπος μετανάστευσης ήταν 

ο πιο συνήθης, αλλά συνάμα και ο πιο άγνωστος, δεδομένης της δυσκολίας ανάδειξης 

της ροής τέτοιου είδους μεμονωμένων περιπτώσεων.142 

 Επιπλέον, μέσα από καταχωρίσεις ατόμων με το επώνυμό τους, αναδεικνύονται 

και κάποιοι από τους ευγενείς του νησιού, οι οποίοι αποτελούσαν ήδη από τη βενετική 

περίοδο σημαντικό εξουσιαστικό πόλο πλάι στους Βενετούς αξιωματούχους. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι Δαρμάρος, Καλούτσης, Κασιμάτης, Λεβούνης, Μπελέσης, 

Πάτερος, Στάης, όπως διακρίνονται από το κατάστιχο του κεφαλικού φόρου, αλλά και 

από τη βενετική απογραφή του 1721, όλοι κάτοικοι της Χώρας.143 Επρόκειτο για άτομα 

που είλκαν την καταγωγή τους είτε από το βενετικό μητροπολιτικό έδαφος, είτε από 

άλλα μέρη του ελλαδικού χώρου. Οργανωμένοι γύρω από το συμβούλιο της αστικής 

κοινότητας του νησιού, αναμείχθηκαν μεταξύ τους, αποκτώντας, έτσι, μία ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία και ταξική συνείδηση ως ευγενείς.144 Εκτός αυτών, στο βαρόσι και στον 

Δρυμώνα (Drimona) καταχωρίζονται και απόγονοι των Venier145, οι οποίοι φαίνεται 

ότι εξακολουθούσαν να έχουν σημαντική θέση στην κυθηραϊκή κοινωνία του 18ου 

                                                
138 Απογραφές, Α’, 39. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 104. Μπαλτά, Απογραφή, 173-182. 
139 Η βενετική απογραφή του 1721 λειτούργησε και σε αυτήν την περίπτωση επικουρικά στην 
ταυτοποίηση ατόμων με το επώνυμο αυτό. Σχετικά με τα επώνυμα, βλ. Καλλίγερος, Κυθηραϊκά 
επώνυμα, 424-430, 476-481, 483-486, 541-544. 
140 Ο Yeronimo Yani που το 1715 καταγράφηκε στο χωριό Κατούνι (Katuni), το 1721 καταγράφηκε ως 
Geronimo Corfiati quondam Jani. Η καταχώριση αυτή, παρόλη τη δυσκολία ανασύστασης των δικτύων 
των μετοικεσιών μεμονωμένων ατόμων στα Κύθηρα, δείχνει ότι το νησί βρισκόταν μεταξύ των 
υποψήφιων προορισμών των Κερκυραίων. Βλ. Απογραφές, Α’, 59. 
141 Στα Τρίκαλα των τελών του 17ου αιώνα, υπήρχε ειδική καταχώριση για τους «ξένους» (yabancılar), 
κάτι το οποίο δεν παρατηρείται στα Κύθηρα, εμποδίζοντας κάθε απόπειρα ανασύστασης δικτύων 
μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Βλ. Λαΐου, «Τρίκαλα», 16. 
142 Κοτζαγεώργης, «Οι πληθυσμοί», 162. 
143 Κλάδοι αυτών των οικογενειών, τα οποία όμως δεν ήταν μέλη της αστικής κοινότητας, απαντώνται 
και στην κυθηραϊκή ύπαιθρο, όπου είχαν κτηματική περιουσία, ακόμη και εκτός νησιού, όπως πολλοί 
Κασιμάτηδες οι οποίοι διαβιούσαν στα Χανιά. Βλ. Μαντούβαλος-Τσουραπά, 734. 
144 Για τις διάφορες στρατηγικές που ακολουθούσαν οι ευγενείς με στόχο την ανάπτυξη δεσμών και 
συμμαχιών, βλ. Στο ίδιο, 738. 
145 Μπαλτά, Απογραφή, 174, 178, 182, 199-200. 
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αιώνα. Ήταν μέλη του συμβουλίου των ευγενών, κατείχαν γη και αναλάμβαναν 

αξιώματα· ο επίσκοπος και παράλληλα πρόξενος της Βρετανίας στο νησί, Νεκτάριος 

Βενιέρης, αποτελεί το κατεξοχήν παράδειγμα.146 

 Πέρα από το όνομα, το πατρώνυμο και ενίοτε το επώνυμο, οι Κυθήριοι 

φορολογούμενοι στο κατάστιχο μπορεί να καταχωρίζονταν με βάση και κάποιο άλλο, 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αρχικά, εντοπίζονται ιερωμένοι, οι οποίοι φέρουν συνήθως 

το χαρακτηριστικό «papa» πριν το όνομά τους. Καθώς δεν υπάρχει καμία άλλη 

αναφορά στην οθωμανική απογραφή σε εκκλησίες ή μονές του νησιού, μέσα από την 

εγγραφή των «papa» μπορούν να εξαγούν συμπεράσματα σχετικά με το εκκλησιαστικό 

δίκτυο των Κυθήρων το 1715. Υπολογίστηκαν 127 ιερείς ή μοναχοί σε όλο το νησί147, 

με το μεγαλύτερο αριθμό να εγγράφεται στο ναχιγιέ του Λιβαδιού, με 45 συνολικά 

ιερωμένους.148 Με βάση τον συνολικό τους αριθμό, ανά αναγραφόμενο οικισμό (χωριό 

ή μαχαλέ) αντιστοιχούσαν 1,79 ιερείς· η αναλογία αυτή είναι σχηματική, καθώς 

υπάρχουν 14 οικισμοί, οι περισσότεροι μικροί σε μέγεθος, χωρίς κανέναν 

καταγεγραμμένο ιερέα.149 Αυτή η απουσία ιερέα υποδηλώνει είτε τη συνακόλουθη 

απουσία ναού εκεί, είτε την ύπαρξη ναού, ο οποίος λειτουργούσε από ιερέα που δεν 

ζούσε στο εν λόγω μέρος και ασκούσε τα καθήκοντά του σε περισσότερα από ένα 

χωριά. 

 Οι ιερείς κατείχαν σημαντική θέση στην κοινωνική ζωή των Κυθήρων. 

Συγκεκριμένα, σε 38 από τους 71 αναγραφόμενους οικισμούς, ιδίως αυτούς της 

υπαίθρου του νησιού, καταγράφηκαν πρώτοι, υποδηλώνοντας το κύρος που τους 

περιέβαλλε. Πιθανόν αυτοί οι ιερωμένοι ήταν τα πρώτα άτομα που συναντούσε ο 

Οθωμανός απογραφέας σε κάθε χωριό, οι οποίοι τον συνέδραμαν στη διαδικασία 

                                                
146 Για τους συσχετισμούς δυνάμεων και τις αντιπαλότητες μεταξύ των τριών εξουσιαστικών πόλων, βλ. 
Τσουραπά, 343-388. 
147 Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές στο κατάστιχο σε kaloyero, όμως δεν είναι 
βέβαιο ότι αποτελούσαν μοναχούς, δεδομένης της ύπαρξης του επωνύμου Καλλίγερος στο νησί. 
Εντούτοις, περιπτώσεις, όπως ο Kaloyero Yani Sotirho στον Δρυμώνα (Drimona) ή ο Kaloyero Kozimo 
στη συνοικία των Φρατσίων, Κεντρωτιάνικα (Kendrotyanika), πιθανόν υπονοούν καλόγερους, χωρίς να 
αποκλείεται το ενδεχόμενο κάποιοι που αναφέρονταν ως «papa» να ήταν και αυτοί μοναχοί. Ακόμη, στη 
Χώρα, υπάρχει και μία αναφορά σε έναν Hristoduli Gumena, ο οποίος ήταν ιερωμένος, παρότι η Μπαλτά 
αναφέρει το ενδεχόμενο να ήταν πρώην εκπρόσωπος των βενετικών αρχών στο νησί («οικονόμος των 
κυρίων του νησιού»). Βλ. Μπαλτά, Απογραφή, 60-61, υποσημ. 97. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου 
το ιερατικό αξίωμα διαπιστώθηκε από τη βενετική απογραφή. 
148 Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με τη Μπαλτά. Βλ. Μπαλτά, Απογραφή, 29-30. Όσον αφορά το 
υπόλοιπο νησί, στη Χώρα εντοπίζονται 32 ιερωμένοι, στον Μυλοπόταμο 11, στα Καστρισιάνικα 19 και 
στον Ποταμό 20. 
149 Ο Καρύδης αναφέρει για την κυθηραϊκή ύπαιθρο τον αριθμό του ενός ή δύο ιερέων ανά χωριό, 
αναλογία που απαντάται και στην Κρήτη. Βλ. Σ. Καρύδης, «Οργάνωση της ορθόδοξης εκκλησίας», στο 
Χ. Μαλτέζου, Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, Τόμος Α’, Αθήνα-Βενετία 
2010, 309. 
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απογραφής ως καλοί γνώστες της περιοχής. Ο πνευματικός τους ρόλος τους έδινε 

προνομιακή θέση στην τοπική κοινωνία, η οποία πιστοποιούταν και από την ανάληψη 

κοινοτικών και διοικητικών καθηκόντων.150 Αντίθετα, σε πολλές μεγάλες οικιστικές 

συγκεντρώσεις, κατά βάση τη Χώρα (Kal’a-Varoş), αλλά και τα Σκεκιάνικα 

(İsgegânika) ή τα Λογοθετιάνικα (Logosetiyanika), παρατηρείται ότι οι ιερείς δεν 

καταγράφηκαν στην αρχή, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν αποτελούσαν τον μοναδικό 

εξουσιαστικό πόλο εντός του οικισμού. Προς επίρρωση των παραπάνω, όπως 

επισημάνθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, ο επίσκοπος Βενιέρης, κάτοικος της Χώρας, 

συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα πρόσωπα που συμμετείχαν ενεργά στις 

διαπραγματεύσεις παράδοσης του νησιού στους Οθωμανούς. 

 Σε σύγκριση με τη βενετική απογραφή του 1721, φαίνεται η κινητικότητα των 

ιερέων, οι οποίοι μετακινούνταν μεταξύ των εκκλησιών του νησιού. Για παράδειγμα, 

ο Papa Andriya Filatiyo, ο οποίος το 1715 καταγράφηκε στο βαρόσι μαζί με τον γιο 

του, Pavli, το 1721 καταγράφηκε στην Parochia di San Dimitri Chiriacadica 

(Kiryakadika της οθωμανικής απογραφής). Η περίπτωση αυτή δείχνει ότι οι ιερείς 

μπορούσαν να μετατεθούν σε μία άλλη ενορία και κατ’ επέκταση οικισμό, συνιστώντας 

ένα άγνωστο, αλλά ενδιαφέρον δίκτυο μεμονωμένων εσωτερικών μετοικεσιών.151 

 Εκτός αυτών, διαπιστώνεται ότι η εκκλησιαστική ηγεσία του νησιού διέμενε στη 

Χώρα·  πρόκειται για τον πρωτοπαπά (porotopapa) Corci και τον επίσκοπο (despodi), 

Νεκτάριο Βενιέρη.152 Παρόλο που δεν γίνεται διακριτό εάν ο νέος πολιτικός κυρίαρχος 

διατήρησε το προϋπάρχον εκκλησιαστικό καθεστώς, η ύπαρξη και των δύο αυτών 

θρησκευτικών αξιωματούχων στα Κύθηρα αποδεικνύει την ιδιαιτερότητα της 

εκκλησιαστικής οργάνωσης του νησιού κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας. 

Ενώ οι Βενετοί διατήρησαν το επισκοπικό αξίωμα, διόριζαν παράλληλα και 

πρωτοπαπά, ενέργεια στην οποία προέβαιναν σε περιοχές όπου είχαν καταργήσει την 

επισκοπική έδρα. Αν και όχι σημαντικότερο από το αξίωμα του επισκόπου, με την 

ύπαρξη πρωτοπαπά, οι Βενετοί αποσκοπούσαν σε έλεγχο των κληρικών, 

                                                
150 Για παράδειγμα ο Francesko Afado του Δρυμώνα το 1715 ταυτίστηκε με τον papa Francesko 
Cassimati το 1721, ο οποίος, με βάση τη Μαλτέζου είχε εκλεγεί το 1707 εκπρόσωπος (κουμέσος) του 
διαμερίσματος Λιβαδίου. Βλ. Απογραφές, Α’, 45. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 75. Μπαλτά, Απογραφή, 100. 
Επίσης, η ανάληψη καθηκόντων νοταρίου από ιερείς της κυθηραϊκής υπαίθρου αποδεικνύει περαιτέρω, 
σύμφωνα με τη Μπαλτά, τη σημαίνουσα θέση τους στην κοινωνία του χωριού. Βλ. Μπαλτά, Απογραφή, 
33. 
151 Απογραφές, Α’, 53. Μπαλτά, Απογραφή, 180. 
152 Για τα αξιώματα του πρωτόπαπα και του επισκόπου στα Κύθηρα τη βενετική περίοδο, βλ. Μ.Γ. 
Πατραμάνη, «Ορθόδοξοι και καθολικοί στα Κύθηρα. Θρησκευτικό αίσθημα και λατρευτικές συγκλίσεις 
(17ος-18ος αιώνας)», Νόστος 4 (2007), 147-153. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 115-123. 
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συγκροτώντας έτσι μία ορθόδοξη εκκλησία με φιλοβενετική αιχμή και με όσο το 

δυνατόν χαλαρότερη εξάρτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. 

Άλλωστε και ο επίσκοπος, ο οποίος από τα μέσα του 17ου αιώνα ήταν αποκλειστικά 

Κυθήριος στην καταγωγή και εκλεγόταν από το συμβούλιο των ευγενών του νησιού, 

ήταν πολύ πιθανόν να επρόκειτο για πρόσωπο αποδεκτό από τους Βενετούς.153 Παρ’ 

όλ’ αυτά, στόχος των Βενετών δεν ήταν ο προσηλυτισμός των ντόπιων κατοίκων στο 

λατινικό δόγμα, εφόσον και η ίδια η θρησκευτική πολιτική της Γαληνοτάτης στο νησί 

διαρθρωνόταν γύρω από τον προσεταιρισμό της τοπικής θρησκευτικής παράδοσης.154 

 Η αναγραφή των παπάδων-καλογέρων στο τεφτέρι και ο υπολογισμός τους στη 

σπέντζα υποδηλώνει ότι κατέβαλαν κανονικά τους φόρους που τους αναλογούσαν, σε 

πλήρη αρμονία με τη μεταρρύθμιση του 1691.155 Είναι άξιο αναφοράς ότι ενώ οι δύο 

μαχαλέδες του Μυλοποτάμου (Milapotamo) έφεραν το όνομα του ιερέα της εκκλησίας 

τους, mahalle-i Papa Marko και Papa Mihali, αυτοί δεν καταγράφηκαν στους 

φορολογουμένους, εν αντιθέσει με το 1721, όπου καταγράφηκαν κανονικά. Δεν είναι 

βέβαιο αν η απουσία τους στο κατάστιχο οφειλόταν σε αβλεψία του γραφέα ή στην 

πιθανή φοροαπαλλαγή τους. Δεδομένης της αναλυτικής αναφοράς περιπτώσεων 

φοροαπαλλαγών στο κατάστιχο, φαίνεται απίθανο οι δύο εν λόγω ιερωμένοι να είχαν 

εξαιρεθεί από τη φορολογική υποχρέωση. 

 Μετά τους ιερείς, οι «ανάπηροι» έχαιραν ειδικής καταγραφής στο κατάστιχο· η 

εξαίρεση ατόμων ανίκανων για εργασία από την πληρωμή του κεφαλικού φόρου 

αποτελεί ίσως την πειστικότερη ερμηνεία για την εμφάνισή τους στην οθωμανική 

απογραφή.156 Η μεγάλη ηλικία157, προβλήματα στην όραση, ή κάποιου είδους 

αναπηρία, όπως η παράλυση, είναι τα χαρακτηριστικά των 4 συνολικά καταγραφέντων 

νησιωτών με κάποια φυσική αδυναμία. Είναι πολύ πιθανό ότι οι αναφορές αυτές δεν 

εξαντλούν τα ευπαθή άτομα στο νησί· χαρακτηριστικά παραδείγματα οι Kozimo muko 

                                                
153 Ο επίσκοπος του νησιού αρχικά εκλεγόταν από τον μητροπολίτη Μονεμβασίας, όπου ανήκε η 
επισκοπή Κυθήρων και η καταγωγή του ποικίλε. Με τη ρύθμιση του 17ου αιώνα, όμως, ο Μονεμβασίας 
διατήρησε απλά το δικαίωμα χειροτονίας του. Βλ. Καρύδης, 305. 
154 Leontsinis, The Island, 107. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 115, 121, 125. Καρύδης, 300-305. 
Παπασταματίου, «Η Βενετοκρατία», 246. 
155 Λαΐου, «Τρίκαλα», 11. 
156 Στο ίδιο, 11. 
157 Με βάση τη βενετική απογραφή φαίνεται, ως υπόθεση εργασίας, ότι το ηλικιακό όριο πάνω από το 
οποίο οι Οθωμανοί προσλάμβαναν κάποιον ως υπερήλικα ήταν τα 90 έτη, καθώς άτομα που το 1715 
ήταν άνω των 80 ετών, καταγράφονταν και φορολογούνταν κανονικά. Υπάρχει για παράδειγμα ο Vasili 
Micheleto quondam Giorgi, ο οποίος το 1721 καταγράφηκε 102 ετών, ενώ στην οθωμανική απογραφή 
δεν εμφανίστηκε· πιθανόν, λοιπόν, όσοι είχαν υπερβεί το ηλικιακό όριο των 90 ετών να μην 
καταγράφονταν πάντα. Βλ. Απογραφές, Α’, 69. Ως γεροντικός πληθυσμός γενικά θεωρούταν όσοι άνδρες 
ήταν από 60 και άνω, βλ. Κοτζαγεώργης, «Οι πληθυσμοί», 157. 
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(μουγγός) και Pavlo kavo158 (τυφλός) των Φρατσίων, των οποίων η ονομαστική 

καταχώριση δεν ακολουθείται από ειδική υποσημείωση. Επιπλέον, από τις 4 

περιπτώσεις, μόλις ο ένας, ο Todori Andoni των Αρέων (Aregus) απαλλάχθηκε από τον 

κεφαλικό φόρο, ενώ οι υπόλοιποι δεν φαίνεται να έχαιραν κάποιας ευνοϊκής 

φορολογικής ρύθμισης159. Με βάση αυτά, φαίνεται ότι οι Οθωμανοί δεν ακολουθούσαν 

συγκεκριμένη πολιτική σχετικά με άτομα που είχαν κάποια φυσική αδυναμία, αλλά η 

αντιμετώπιση απέναντί τους βασιζόταν σε διαπραγμάτευση με την κάθε περίπτωση 

ξεχωριστά. 

 Μία άλλη ομάδα με ειδική καταχώριση στο κατάστιχο ήταν οι φοροαπαλλαγμένοι 

(mu’af), οι οποίοι βρίσκονταν, όπως και σε άλλες περιοχές, στη Χώρα του νησιού και 

καταγράφηκαν ξεχωριστά από τους φορολογουμένους. Πρόκειται για τον βοεβόδα 

(voyvoda) του νησιού, Nikola Dimitri, μαζί με τρεις γιους του, τον πρόξενο της 

Γαλλίας, Corci Dimitri, μαζί με δύο αδέλφια του και τον πρόξενο της Αγγλίας στα 

Κύθηρα, Despodi Veneri· είναι ο προαναφερθείς ορθόδοξος επίσκοπος Νεκτάριος 

Βενιέρης.160 Φαίνεται από εδώ ότι η απαλλαγή του επισκόπου από τους φόρους ήταν 

αποτέλεσμα όχι του ιερατικού του αξιώματος, αλλά της παράλληλης προξενικής του 

ιδιότητας. Με βάση τα 1.688 συνολικά καταγεγραμμένα άτομα, προκύπτει ότι οι 

φοροαπαλλαγμένοι από τους Οθωμανούς Κυθήριοι αποτελούσαν το 0,5% του 

συνολικού πληθυσμού.161 Η καταγραφή τους δείχνει, αφενός, τη σχολαστικότητα που 

επέδειξαν οι Οθωμανοί στην καταμέτρηση των φορολογουμένων, αφετέρου, την 

προσπάθεια αποφυγής παρανοήσεων σχετικά με το ποιος θα εξαιρούταν της 

φορολογικής υποχρέωσης στη νέα πολιτική κατάσταση, εφόσον οι Βενετοί 

ακολουθούσαν διαφορετική πολιτική, απαλλάσσοντας τόσο τους κληρικούς, όσο και 

τους ευγενείς του νησιού.162 

                                                
158 Ο Ψαράς, βασιζόμενος στην έκκληση του 1670/ 71, όπου εμφανίζονται μεταξύ των υπογραφέντων 4 
ως «καβος», θεωρεί ότι πρόκειται είτε για κάποιον τυφλό, ή για στρατιωτικό αξιωματούχο, αρχηγό 
πολιτοφυλακής (capo di squadra). Παρότι η ύπαρξη capo κατά την οθωμανική καταστίχωση θα 
συνέβαλε στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, δε φαίνεται να ευσταθεί, καθώς ο «kavo» της 
Φράτσας καταχωρείται κάτω από έναν «muko», γεγονός που υποδηλώνει περισσότερο αδυναμία 
όρασης, παρά στρατιωτικό αξίωμα, και δη βενετικό. Βλ. σχετικά, Ψαράς, 72. 
159 Ο Papa Yani Andoni στα Τριφυλλιάνικα (Trifilyanika) παρόλο που στο κατάστιχο του κεφαλικού 
φόρου αφαιρείται από τα nefer, στο τεφτέρι δεν αφαιρείται, ενώ υπολογίζεται κανονικά στην καταβολή 
της σπέντζας, συνεπώς υπολογίζεται κανονικά. Βλ. Μπαλτά, Απογραφή, 162, 239. 
160 Μπαλτά, Απογραφή, 67, 182. 
161 Ο Μουστάκας για την περιοχή των Σερρών τον 15ο αιώνα είχε θέσει, ελλείψει πληροφοριών, ένα 
συμβατικό ποσοστό 5% για χριστιανούς φοροαπαλλαγμένους. Βλ. Moustakas, 251. 
162 Συγκεκριμένα, βενετικό διάταγμα του 1759 απάλλασσε της φορολογικής τους υποχρέωσης 100 
οικογένειες (privilegiati), μεταξύ των οποίων βρίσκονταν εκπρόσωποι ξένων δυνάμεων, κληρικοί και ο 
επίσκοπος, καθώς και οι ευγενείς. Βλ. Leontsinis, The Island, 106.  
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Ο πληθυσμός του νησιού 

 Η απογραφή των Κυθήρων, όπως και όλες οι φορολογικές απογραφές που 

διενεργούσαν οι Οθωμανοί, μπορεί να αποδώσει ένα πληθυσμιακό εύρος, εντός του 

οποίου κινούταν ο πληθυσμός του νησιού το 1715. Έχοντας ως δεδομένο ότι στο 

κατάστιχο καταγράφηκαν μόνον οι άρρενες ενήλικες φορολογούμενοι, το σύνολο των 

κατοίκων του νησιού θα βασιστεί σε συντελεστές οι οποίοι δίνουν τάξεις μεγέθους και 

όχι τον ακριβή πληθυσμό. 

 Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία σχετικά με τα άτομα και τα νοικοκυριά, η 

βάση που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό είναι οι χανέδες του καταστίχου 

κεφαλικού φόρου, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν -όπως αναδείχθηκε παραπάνω- ένα 

πραγματικό νοικοκυριό· η χρήση των ατόμων από την άλλη, θα είχε ως αποτέλεσμα 

πολλοί άγαμοι γιοι να υπολογιστούν ως αρχηγοί οικογένειας, με αποτέλεσμα το 

πληθυσμιακό σύνολο να βγει αρκετά μεγαλύτερο, μη ανταποκρινόμενο στην 

πραγματικότητα163. Συνεπώς, στους ήδη δηλωθέντες 1.139 χανέδες του cizye defteri, 

προστίθενται οι 17 αταύτιστοι του tahrir ως ξεχωριστοί χανέδες, οι 3 των 

φοροαπαλλαγμένων της Χώρας και ο ένας από το άτομο που δηλώθηκε ως ανίκανο για 

εργασία, επομένως το σύνολο είναι 1.160164. Ο αριθμός αυτός θα πολλαπλασιαστεί με 

το 3 και 4, αριθμούς που προτείνει η Erder ως πιο κοντά στην πραγματικότητα για την 

ανασύσταση του πληθυσμού μίας περιοχής.165 Με βάση τους συντελεστές αυτούς, ο 

πληθυσμός των Κυθήρων το 1715, σύμφωνα με την οθωμανική καταστίχωση, 

κυμαινόταν μεταξύ 3.480 και 4.640 κατοίκων. Συμπληρωματική σε αυτό το 

πληθυσμιακό εύρος είναι η θέση του Παναγιωτόπουλου, ο οποίος για τη -γειτονική στο 

νησί- Πελοπόννησο του 1700 προτείνει έναν συντελεστή 4,04 για κάθε οικογένεια, η 

οποία ήταν κατά βάση ολιγομελής.166 Με βάση τον πολλαπλασιασμό με αυτόν τον 

προτεινόμενο συντελεστή, προκύπτει ότι το 1715 στο νησί κατοικούσαν 4.686 

κάτοικοι. Συνεπώς, θεωρώντας ότι ο συντελεστής 4 ανταποκρίνεται ακριβέστερα στην 

                                                
163 Ο Βίδρας υπολογίζει τον πληθυσμό της Σύρου με βάση τα άτομα, ωστόσο η λογική του καταστίχου 
εκείνου είναι διαφορετική. Βλ. Βίδρας, 47. 
164 Στο σύνολο δεν προστέθηκε ένα 10% το οποίο θεωρούταν από τον Barkan το ποσοστό των Οθωμανών 
αξιωματούχων σε μία περιοχή, καθώς φαίνεται ότι δεν υπήρχε τέτοια παρουσία στο νησί. 
165 L. Erder, «The Measurement of Preindustrial Population Changes: The Ottoman Empire from the 15th 
to 17th Century», Middle Eastern Studies 11.3 (1975), 298. Τη μέθοδο αυτή προκρίνουν οι Βίδρας και 
Κολοβός, βλ. Βίδρας, 47. Κολοβός, «Οικονομικά μεγέθη», 74. 
166 Β. Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, 13ος-18ος αιώνας, Αθήνα 1986, 
203. 
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ανασύσταση των μελών της κυθηραϊκής οικογένειας, προκύπτει ότι ο πληθυσμός των 

Κυθήρων το 1715 κυμαινόταν περίπου στις 4.700 ψυχές. 

 Πριν το 1715, υπάρχει μόλις μία μαρτυρία των αρχών του 17ου αιώνα για τον 

πληθυσμό των Κυθήρων.167 Συγκεκριμένα, χρονολογείται το 1620 και αναφέρει ότι το 

νησί είχε 7.500 κατοίκους. Καταρχάς, ο αριθμός αυτός φαίνεται πολύ διογκωμένος 

ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι περίπου 4.000 που καταγράφηκαν στο νησί το 1583 από 

τον Καστροφύλακα. Επίσης, η αμφίβολη εγκυρότητα της πηγής από την οποία 

προέρχεται αυτή η εκτίμηση, καθιστά τη μαρτυρία αυτή ιδιαίτερα προβληματική.168 Οι 

βενετικές απογραφές των αμέσως επόμενων ετών μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο 

στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Το 1719, όταν η πανώλη που στο μεταξύ 

είχε πλήξει το νησί βρισκόταν σε ύφεση, έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας του προβλεπτή 

και καστελλάνου, καταγραφή του πληθυσμού του νησιού, σύμφωνα με την οποία 

καταμετρήθηκαν 4.673 κάτοικοι, αριθμός που βρίσκεται κοντά στο εξαχθέν σύνολο για 

το 1715. Αν και δεν μπορεί να δοθεί ρητή απάντηση, ο λιμός δεν πρέπει να προκάλεσε 

σημαντική πληθυσμιακή μείωση.169 

 Εκτός αυτής της απογραφής, επικουρικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι 

επίσημες βενετικές απογραφές του 1721 και 1724. Στην πρώτη, από την οποία 

απουσίαζε η μεγάλη ενορία της Αγίας Τριάδας Ποταμού, καταγράφηκαν 4.803 

Κυθήριοι, ενώ τρία χρόνια αργότερα, με το σύνολο των ενοριών καταγεγραμμένο, 

καταμετρήθηκαν 5.046 ψυχές. Εφόσον στην Αγία Τριάδα το 1724 καταγράφηκαν 198 

κάτοικοι, φαίνεται ότι ο πληθυσμός δεν μεταβλήθηκε αισθητά μεταξύ των ετών 

αυτών.170 Διαιρώντας τον συνολικό πληθυσμό των απογραφών αυτών με τον αριθμό 

των οικογενειών προκύπτουν οι συντελεστές 4,3 και 3,6 αντίστοιχα· αν και η μελέτη 

της σύνθεσης της οικογένειας σύμφωνα με τη βενετική κρατική λογική εκφεύγει της 

στοχοθεσίας της παρούσας εργασίας, αρκεί να αναφερθεί ότι οι παραπάνω συντελεστές 

                                                
167 Παρότι και τα περιηγητικά κείμενα μπορούν να δώσουν την πληθυσμιακή διάσταση μίας περιοχής, 
στην περίπτωση των Κυθήρων δεν φαίνεται να υπάρχουν τέτοιου είδους μαρτυρίες για την περίοδο αυτή. 
Αυτό οφείλεται στο ότι τα Κύθηρα δεν αποτελούσαν προορισμό, αλλά κυρίως ενδιάμεσο σταθμό των 
περιηγητών για τη συνέχεια του ταξιδιού τους. Βλ. C. Broodbank-J. Bennet-J.L. Davis, «Aphrodite 
Observed: Insularity and Antiquities on Kythera Through Outsider’s Eyes», στο J.F. Cherry-C. Gamble-
S. Shennan (επ), Explaining Social Change. Studies in Honor of Colin Renfrew, Κέιμπριτζ 2004, 227-
239. 
168 Kiel, 40. 
169 Πατραμάνη, «Λιμοί και λοιμοί», 599. 
170 Απογραφές, Α’, 23-222. 
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συμπίπτουν με αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν για το 1715, γεγονός που επιβεβαιώνει 

ότι η πυρηνική οικογένεια με 4 περίπου μέλη κυριαρχούσε.171 

 Συνοψίζοντας, οι περίπου 4.700 Κυθήριοι του 1715, μειώθηκαν ελαφρά το 1719 

και στη συνέχεια αυξήθηκαν σε περίπου 5.000. Βάσει των τεσσάρων αυτών 

απογραφών φαίνεται ότι ενώ η πληθυσμιακή δομή του νησιού γνώρισε μία υποχώρηση 

αρχικά λόγω της οθωμανικής κατάκτησης, και εξαιτίας της πανώλους που ενέσκηψε 

λίγο μετά, το 1721 αυξήθηκε, διατηρούμενος στα ίδια επίπεδα το 1724. 

 Η απότομη αύξηση του κυθηραϊκού πληθυσμού κατά 300 άτομα από το 1719 έως 

το 1721, οφείλεται πιθανόν σε επιστροφή ατόμων που είχαν αποχωρήσει είτε λόγω της 

έλευσης των Οθωμανών είτε λόγω της πανώλους.172 Ωστόσο, περιπτώσεις τέτοιων 

ατόμων δεν μπορούν να τεκμηριωθούν και να αναδειχθούν μέσα από το οθωμανικό 

κατάστιχο. Πάντως, μέλη των οικογενειών Καλούτση και Λαζαρέτου, όπως και ο 

αξιωματικός Νικόλαος Σαλαμών173, που είχαν ταχθεί με τα βενετικά συμφέροντα 

ακόμη και όταν οι Οθωμανοί βρίσκονταν «προ των πυλών» το 1715, καταγράφηκαν 

κανονικά στο tahrir, γεγονός που θέτει ερωτηματικά σχετικά με το ποια και πόσα άτομα 

αποχώρησαν.174 Πέραν, όμως, της πιθανότητας φυγής ατόμων και της επιστροφής τους 

αργότερα, υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι να διέφυγαν της καταγραφής το 1715.175 

 Έχοντας καταγράψει μια δημογραφική τάξη μεγέθους του νησιού γύρω στους 

4.700 κατοίκους, είναι δυνατό να υπολογιστεί η δημογραφική πυκνότητά του. Με 

δεδομένο ότι η γεωγραφική του επιφάνεια είναι 279,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

                                                
171 Υποστηρικτική στο συμπέρασμα αυτό είναι μελέτη που βασίζεται στις βενετικές απογραφές των 
Κυθήρων, δείχνοντας ότι στα distretta της Φορτέτσας και των Καστρισιάνικων επικρατεί ο πυρηνικός 
τύπος οικογένειας. Βλ. σχετικά, Παπαδάκη, «Οικογένεια», 179, 194. Παρόμοιο συμπέρασμα έχει 
εξαχθεί για τη σύνθεση της κυθηραϊκής οικογένειας και τον 15ο αιώνα. Βλ. Κουμανούδη, «Αγροτικά 
νοικοκυριά», 238. 
172 Ο Κολοβός για την Τήνο αναφέρει ότι υπήρξαν εύπορες οικογένειες και καθολικοί που αποχώρησαν 
με την έλευση του νέου πολιτικού κυριάρχου το 1715. Βλ. σχετικά, Κολοβός, «Το μπεράτι», 277. 
Αντίστοιχα, για τη φυγή ατόμων από την Πελοπόννησο το 1715, λόγω της οθωμανικής κατάκτησης, βλ. 
Μάλλιαρης, 432-433. 
173 Οι Σαλαμών έφτασαν στο νησί από την Κρήτη και πρόκειται για τους προγόνους του ποιητή, 
Διονύσιου Σολωμού. Στην οικογένεια παραχωρήθηκαν αξιώματα, όπως φαίνεται και στην περίπτωση 
του Νικολάου, αλλά και επίδομα από το δημόσιο ταμείο, γεγονός που δικαιολογεί τη φιλοβενετική του 
στάση το 1715. Βλ. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 102. Όσον αφορά το επώνυμο «Σαλαμών», βλ. Καλλίγερος, 
Κυθηραϊκά επώνυμα, 598-599. 
174 Στο κατάστιχο εμφανίζονται οι Nikola και İvani Kaluci, από τη μία, και Covani Lazariko από την 
άλλη, όλοι καταγεγραμμένοι στη Χώρα του νησιού· αυτό, βέβαια, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο φυγής 
κάποιων με την έλευση των Οθωμανών. Βλ. Μπαλτά, «Η οθωμανική», 61, 63, 178. 
175 Για παράδειγμα ο 102 ετών Vassili Micheleto quondam Giorgi, ο οποίος το 1715 δεν εμφανίζεται στο 
οθωμανικό tahrir λογικά είναι δύσκολο να αποχώρησε από το νησί τη χρονιά εκείνη, δεδομένης της 
μεγάλης του ηλικίας. Βλ. Απογραφές, Α’, 69. 
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(χλμ2)176, προκύπτει ότι η πυκνότητα του πληθυσμού ήταν 16,82 κάτοικοι ανά χλμ2.177 

Η εκτιμώμενη αυτή πυκνότητα είναι μεγαλύτερη από τους 11,29 κατοίκους ανά χλμ2, 

της απογραφής του Πέτρου Καστροφύλακα το 1583, και δηλώνει μία δημογραφική 

άνοδο σε βάθος ενάμιση αιώνα.178 Αναφορικά με άλλες περιπτώσεις του ελλαδικού 

χώρου την ίδια χρονική περίοδο, η πυκνότητα των Κυθήρων είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Πελοποννήσου του 1700 (8,4 κάτοικοι ανά χλμ2), 

βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές της Άνδρου (15,8 κάτοικοι) και της Σύρου (20,75 ή 27,66 

κάτοικοι ανά χλμ2) το 1670, ενώ υπολείπεται κατά πολύ αυτής της Τήνου.179 

 Κατά τα επόμενα χρόνια, ο πληθυσμός του νησιού γνώρισε αργή και σταδιακή 

αύξηση, φτάνοντας τις παραμονές της ενσωμάτωσης στο ελληνικό κράτος τους 14.605 

κατοίκους, πυκνότητα, δηλαδή, 52,7 κατοίκων/ χλμ2.180 Ως μέρος της ελληνικής 

επικράτειας, τα Κύθηρα το 1879 απογράφηκαν με 13.259 κατοίκους (πυκνότητα 47,9 

κάτοικοι ανά χλμ2)181 και το 1907 με 13.102 (πυκνότητα 47,3 ανά χλμ2). Στα επόμενα 

χρόνια, το νησί γνώριζε σταθερή μείωση στο δημογραφικό του ανάστημα, με 

αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται μεταξύ των «προβληματικών» περιοχών της χώρας.182 

Το οικιστικό δίκτυο 

 Στην οθωμανική απογραφή αναγράφονται συνολικά 71 οικισμοί-φορολογικές 

μονάδες. Η συντριπτική τους πλειοψηφία φέρει μπροστά από το όνομά τους τον 

χαρακτηρισμό karye, δηλαδή χωριό·  από την άλλη, απουσιάζει εντελώς η καταγραφή 

                                                
176 Α. Κοντού-Κ. Γάκη-Παπαναστασίου-Χ. Μαρουκιάν, «Γεωμορφολογική μελέτη του βόρειου 
τμήματος της νήσου των Κυθήρων», στο Πρακτικά του 9ο Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της 
Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα 4-6 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα 2011, 222. 
177 Ο Kiel υπολογίζει, σύμφωνα με την ίδια απογραφή, τον πληθυσμό του νησιού σε 5.600-6.000 
κατοίκους, χωρίς να επισημαίνει τους συντελεστές που χρησιμοποίησε, ενώ στο σύνολο που προτείνει 
δεν υπολογίζει 1.000 άτομα, που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποχώρησαν με την έλευση των Οθωμανών. Με 
βάση αυτά, αναφέρει ότι η πυκνότητα του νησιού είναι 21-22 κάτοικοι. Βλ. Kiel, «The Smaller», 40. 
178 Σ. Λάζαρη, «Η συγκρότηση του επτανησιακού πληθυσμού: η απογραφή του Πέτρου Καστροφύλακα 
(1583) και του Fr. Grimani (1760)», Ζ’ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα 26-30 Μαΐου 2002. Πρακτικά, Τόμος 
Β’, Δεύτερο τμήμα: Ο χώρος και τα δημογραφικά μορφώματα, οι κύριοι συντελεστές της οικονομίας, 
Αθήνα 2004, 308. 
179 Ο Slot πολλαπλασιάζοντας τα hane της Τήνου το 1716 με τον συντελεστή 5, δίνει έναν πληθυσμό 
που κυμαίνεται μεταξύ 12.000 και 13.000 ατόμων, επομένως μία αρκετά μεγάλη πυκνότητα, μεταξύ 61 
και 66 κατοίκων ανά χλμ2. Βλ. Παναγιωτόπουλος, 170. Βίδρας, 48. Κολοβός, Όπου ην κήπος, 22. Slot, 
«Το οθωμανικό defter», 260. Ο Κοτζαγεώργης πάντως, αναφερόμενος στο σύνολο του ελλαδικού χώρου 
στις αρχές του 19ου αιώνα και βασιζόμενος σε κείμενα περιηγητών, επισημαίνει ότι η μέση πυκνότητα 
ήταν 13,3 κάτοικοι. Βλ. Φ. Κοτζαγεώργης, «Οι πληθυσμοί», 158. 
180 Για μία αναλυτική δημογραφική εικόνα του νησιού από το 1545 έως το 1863, βλ. Leontsinis, The 
Island, 193-194. 
181 Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός 1879, Αθήνα 1881, 22, αν και επισημαίνεται ότι η γεωγραφική 
επιφάνεια του νησιού είναι 144 χλμ2, δίνοντας μία πυκνότητα 116,2 κατοίκων. 
182 Βλ. σχετικά, Γ.Δ. Πατέλλης, Έρευνες στις προβληματικές περιοχές του ελληνικού αγροτικού χώρου, 
Αθήνα 1978, 9. 
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τσιφλικιών. Όλες οι σχετικές καταγραφές αφορούσαν χωριά της κυθηραϊκής υπαίθρου, 

όμως υπάρχουν δύο περιπτώσεις που γεννούν ερωτηματικά. Συγκεκριμένα, οι οικισμοί 

Πίσω Πηγάδι (Pisyopigadi) και Άγιος Σώστης (Ayo Sosti), παρότι αποτελούσαν μέρος 

του κεντρικού οικισμού του Μυλοποτάμου, στην οθωμανική απογραφή δηλώθηκαν ως 

διακριτά χωριά. Είναι πιθανόν είτε να αποτελούσαν την περίοδο εκείνη διακριτούς 

οικιστικούς σχηματισμούς, είτε να επιτελούσαν απλώς δημοσιονομικές στοχοθεσίες 

των Οθωμανών.183 

 Εκτός από τα κοινά χωριά, οι έδρες των επιμέρους ναχιγιέδων (nahiye) 

χαρακτηρίστηκαν διαφορετικά από τον Οθωμανό γραφέα. Συγκεκριμένα, 

καταγράφηκαν ως nefs, λέξη αραβικής προέλευσης η οποία σημαίνει «ο αυτός», χωρίς, 

όμως, να υποδηλώνει απαραίτητα μία πόλη. Με αυτόν τον τρόπο καταγράφονταν οι 

έδρες των ομώνυμων διοικητικών ενοτήτων, όπως φαίνεται και από την περίπτωση των 

Κυθήρων.184 Ειδική περίπτωση αποτελούσε η Χώρα του νησιού, η οποία καταγράφηκε 

μόνη της, αποτελούμενη από το φρούριο ή καλέ και το βαρόσι (Kal’a και Varoş, 

Fortezza και Borgo των βενετικών απογραφών, αντίστοιχα)185. 

 Επιπλέον, τέσσερεις οικισμοί, συγκεκριμένα οι Μυλοπόταμος, Φράτσια, Ποταμός 

(Potamo) και Κομνιάνικα (Komniyanika), καταχωρήθηκαν μαζί με συνοικίες ή 

μαχαλέδες (mahalle), αν και αυτές οι λίγες εγγραφές δεν εξαντλούν τις συνοικίες του 

νησιού.186 Πάντως, εάν οι καταγεγραμμένοι μαχαλέδες προστεθούν στον οικισμό στον 

                                                
183 Για τη φορολογική σημασία των χωριών γενικά, βλ. Κοτζαγεώργης, Μικρές πόλεις, 173. 
184 Ο Κοτζαγεώργης, πραγματευόμενος την Ξάνθη, αναφέρει ότι έτσι καταγράφονταν οι οικισμοί που 
ήταν έδρες καζάδων. Στην περίπτωση των Κυθήρων, όμως, αφορά ναχιγιέδες. Βλ. Κοτζαγεώργης, 
Μικρές πόλεις, 87-88. Επίσης, βλ. Σ.Ι. Ασδραχάς-Ν.Ε. Καραπιδάκης, «Οι μεγάλοι τομείς. Οικονομία της 
υπαίθρου, οικονομία των πόλεων, η σταθερή των τεχνικών», στο Σ.Ι Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική 
Οικονομική Ιστορία (ΙΕ’-ΙΘ’ αιώνας), Τόμος Α’, Αθήνα 2003, 154. Kotzageorgis, «Geo-history», 5. 
185 Το βαρόσι (ή βούργος) γενικά ήταν το εκτός του κάστρου οικιστικό σύνολο ή τα προάστια μιας πόλης. 
Ήταν το σημείο όπου βρισκόταν η αγορά και γίνονταν οι συναλλαγές πόλης-υπαίθρου, αλλά και πόλης-
εξωτερικού. Παρότι η σημασία του μπορεί να ήταν φορολογική, στην περίπτωση των Κυθήρων 
επρόκειτο για τοπωνυμικό χαρακτηριστικό. Συγκεκριμένα, βρισκόταν στο κάτω μέρος του καλέ και από 
τα μέσα του 16ου αιώνα τειχίστηκε, κατόπιν αιτήματος των κατοίκων του, λόγω του φόβου εχθρικών 
επιδρομών. Με το πέρασμα του καιρού κατοικήθηκε και η περιοχή έξω από το τείχος του βούργου, με 
αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ο μέσα και έξω βούργος. Βλ. Ασδραχάς-Καραπιδάκης, «Οι μεγάλοι 
τομείς», 160-161. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 148. Για την έννοια του βαροσιού στην οθωμανική 
πραγματικότητα, βλ. S. Ivanova, «Varoş: The Elites of the Reaya in the Towns of Rumeli, Seventeenth-
Eighteenth Centuries», στο A. Anastasopoulos (επ.), Provincial Elites in the Ottoman Empire. Halcyon 
Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymnon, 10-12 January 2003, Ρέθυμνο 2005, 201-247. 
186 Αρκετές συνοικίες είχε και η Χώρα του νησιού, οι οποίες δεν εμφανίζονταν στο κατάστιχο, ενώ 
κάποιοι οικισμοί, παρόλο που δεν φέρουν το χαρακτηριστικό «mahalle» στην καταγραφή, αποτελούσαν 
ωστόσο συνοικίες ευρύτερων συνόλων. Για παράδειγμα, τα Γερακιτιάνικα (Yeracityanika) ήταν 
συνοικία των Αρωνιάδικων (Ronyadika), ενώ τα Μπαρλιάνικα (Varlyanika) και τα Πρινιάδικα 
(Prinyadika) των Μητάτων. Βλ. Καλλίγερος, Κυθηραϊκά τοπωνύμια, 89, 190, 243. Εφόσον, όμως, ο 
Οθωμανός γραφέας δεν προέβη στον χαρακτηρισμό των συγκεντρώσεων αυτών ως μαχαλέδων, δεν 
υπολογίζονται ως τέτοιοι και εδώ. 
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οποίον υπάγονταν, το σύνολο των οικισμών στο νησί το 1715 ήταν 59. Η ονοματοδοσία 

τους από τον Οθωμανό γραφέα ποίκιλλε· μπορεί να έφεραν το όνομα ενός ιερέα187, 

ενός ναού188, ή το όνομα της περιοχής, πρακτική που ήταν και η πιο συνήθης.189 

 Παρότι ο μαχαλές αποτελούσε πρωτίστως ένα τοπογραφικό χαρακτηριστικό, μία 

συνοικία, δηλαδή, για τα αστικά κέντρα και έναν μικρό οικισμό για τα αγροτικά 

περιβάλλοντα, ίσως υποδήλωνε απλώς μία φορολογική μονάδα στο πλαίσιο της 

οθωμανικής καταστιχωτικής πρακτικής.190 Για να φανεί εάν οι μαχαλέδες του νησιού 

το 1715 αποτελούσαν όντως συνοικία εντός ενός ευρύτερου οικισμού ή απλώς 

επιτελούσαν φορολογικούς υπολογισμούς των Οθωμανών, θα χρησιμοποιηθούν 

συγκριτικά οι μετέπειτα βενετικές απογραφές, όπου η καταγραφή των κατοίκων 

γινόταν στη βάση των ενοριών (parochia). Διαπιστώνεται ότι από τους 12 συνολικά 

καταγεγραμμένους μαχαλέδες το 1715, οι δέκα δηλώθηκαν και το 1721 σε ξεχωριστή 

ενορία από τον κεντρικό οικισμό191, επομένως φαίνεται ότι αποτελούσαν μία διακριτή 

συνοικία. Οι εναπομείναντες δύο μαχαλέδες ήταν αυτοί των Κορωνιάνικων στον 

Ποταμό και των Κομνιάνικων στον αντίστοιχο οικισμό, των οποίων οι κάτοικοι το 

1721 δηλώθηκαν στην ίδια ενορία με αυτήν του οικισμού στον οποίον υπάγονταν. 

Αυτές οι «συνοικίες» είτε αποτελούσαν φορολογικές μονάδες, είτε διακριτές 

τοπογραφικές μονάδες, οι οποίες όμως δεν εντάχθηκαν ως ξεχωριστές οικιστικές 

μονάδες στη βενετική καταστιχωτική πρακτική.192 

 Όσον αφορά τα ονόματα των κυθηραϊκών οικισμών, οι περισσότεροι έφεραν 

ονόματα που προέρχονταν από επώνυμα ή παρωνύμια κατοίκων του νησιού, με τις 

χαρακτηριστικές καταλήξεις -ιάνικα και -άδικα.193  Η ονοματοδοσία αυτή ήταν προϊόν 

των τελών του 17ου και ιδίως του 18ου αιώνα και μπορεί να αποδοθεί στη μεγαλύτερη 

                                                
187 Συνοικίες Papa Marko και Papa Mihali στον Μυλοπόταμο. Πρβλ. Κοτζαγεώργης, Μικρές πόλεις, 96. 
188 Mahalle-i Ayo Pantes στα Φράτσια. 
189 Ενδεικτικά αναφέρονται οι συνοικίες Κεντρωτιάνικα και Ραϊσιάνικα (Rayişiyanika) των Φρατσίων 
και οι Κορωνιάνικα (Koronyanika) και Κληματαριάνικα (Klimatanaryanika) του Ποταμού. 
190 Kotzageorgis, «Geo-history», 6. Όσον αφορά τη φορολογική διάσταση, ο Κοτζαγεώργης επισημαίνει 
τον μαχαλέ των ιδιοκτητών μύλων σε ένα cizye defteri της Ξάνθης το 1605. 
191 Για παράδειγμα, οι κάτοικοι των Φρατσίων το 1721 καταγράφηκαν στην Parochia della Madonna 
Frazza. Οι κάτοικοι του μαχαλέ των Αγίων Πάντων στην Parochia di Tutti I Santi Frazza, των 
Λενταρακιάνικων στην ενορία του San Zorzi Lendarachianica, των Ραϊσιάνικων σε αυτήν του San 
Pantaleo Frazza και των Κεντρωτιάνικων σε αυτήν του San Salvator a Chendrotianica Frazza. Βλ. 
Μπαλτά, Απογραφή, 117-122, η οποία προβαίνει στις ταυτίσεις μαχαλέδων-ενοριών. 
192 Πρβλ. Κοτζαγεώργης, Μικρές πόλεις, 94, υποσημ. 171. Αντιθέτως, η Μπαλτά θεωρεί ότι η ύπαρξη 
χωριού και μαχαλέ στα Κομνιάνικα οφείλεται στην ύπαρξη δύο ενοριών, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν 
συνάγεται από τη βενετική απογραφή. Βλ. Απογραφές, Α’, 117-118. Μπαλτά, Απογραφή, 32. Πάντως, με 
βάση την τοποθέτηση των Κομνιάνικων και της συνοικίας τους στον χάρτη, φαίνεται ότι ο μαχαλές 
αποτελούσε διακριτό οικισμό. 
193 Μπαλτά, Απογραφή, 33. 
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ασφάλεια διαβίωσης που αισθάνονταν οι πληθυσμοί της υπαίθρου. Αυτή η ασφάλεια 

τους έδωσε το έναυσμα να αποχωρήσουν από τις οχυρές τοποθεσίες του νησιού και να 

διασκορπιστούν σε διάφορα μέρη του εσωτερικού του.194 Οι αρχικές αυτές τοποθεσίες 

σταδιακά επεκτάθηκαν και μετατράπηκαν σε χωριά, διατηρώντας, όμως, το επώνυμο 

των πρώτων οικιστών. Εκτός αυτών, όμως, μαρτυρούνται και οικισμοί οι οποίοι 

παρόλο που κατοικούνταν από μία οικογένεια, δεν έφεραν τη χαρακτηριστική αυτή 

τοπωνυμική κατάληξη.195 Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί με εδραία παρουσία στο χρόνο, 

η δημιουργία των οποίων δεν βασίστηκε σε πρόσφατη τότε μετακίνηση μίας 

οικογένειας· τα Μητάτα196, ο Μυλοπόταμος, τα Φράτσια, ο Ποταμός αποτελούν 

χαρακτηριστικά παραδείγματα.197 Πάντως, όπως γίνεται φανερό από τα ονόματα των 

κυθηραϊκών οικισμών, οι Οθωμανοί, ακολουθώντας την πάγια πολιτική τους στο 

νησιωτικό χώρο, δεν άλλαξαν την ήδη υπάρχουσα ονοματοδοτική πρακτική, αλλά 

διατήρησαν τα ίδια ονόματα198, αν και χρησιμοποίησαν οθωμανική ορολογία για την 

επισήμανση τοπωνυμικών ή διοικητικών.199 

 Με βάση την τοποθέτηση των οικισμών του νησιού στον χάρτη, διαπιστώνεται ότι, 

πέρα από τη Χώρα, κανένας οικισμός δεν ήταν παραθαλάσσιος, γεγονός που μπορεί να 

αποδοθεί στη γεωμορφολογία του εδάφους, στην καλύτερη οικονομική εκμετάλλευση 

του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και στην προστασία από εξωτερικές επιθέσεις, κυρίως 

πειρατικές επιδρομές.200 Τα Κύθηρα, ευρισκόμενα σε κομβικό σημείο των θαλάσσιων 

μεταφορών, αλλά και όντας τμήμα της βενετο-οθωμανικής μεθορίου, εντάσσονταν στα 

δίκτυα του πειρατικού φαινομένου, αποτελώντας αφενός ορμητήριο και καταφύγιο 

                                                
194 Πρβλ. την περίπτωση της Κρήτης και της Σάμου, βλ. Χ. Γάσπαρης, Φυσικό και αγροτικό τοπίο στη 
μεσαιωνική Κρήτη, 13ος-14ος αι., Αθήνα 1994, 37-39. Σ. Λαΐου, «Παρατηρήσεις για την τοπογραφία  και 
την οικιστική διάρθρωση της Σάμου τον 17ο αιώνα», στο Η Σάμος στα νεότερα χρόνια (17ος-20ός 
αιώνας), Αθήνα 2002, 29-30. 
195 Πρόκειται για τις Καλοκαιρινές (Kalogerenes) και το Στραπόδι (İstrapodi), που κατοικούνταν από 
μία οικογένεια έκαστοι, Βλαντή και Καλλίγερου, αντίστοιχα. 
196 Τα «μιτάτα» στην περίπτωση της Κρήτης ήταν βοσκότοποι με κατοικίες. Αν ισχύει και στα Κύθηρα, 
τότε η περιοχή αυτή αρχικά χρησιμοποιούταν για να καλύψει τις ανάγκες της κτηνοτροφίας, με τη 
σταδιακή δημιουργία οικισμού. Βλ. Γάσπαρης, Φυσικό, 40. 
197 Για μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την ονοματοδοσία των οικισμών, βλ. Bennet, 
«Fragmentary», 210-212. Ε.Π. Καλλίγερος, Κυθηραϊκά τοπωνύμια. Ιστορική γεωγραφία των Κυθήρων, 
Αθήνα 2011. 
198 Επισημαίνεται ότι στα νησιά ήταν ευκολότερη η διατήρηση των τοπωνυμίων από τη στεριά. Βλ. 
Ασδραχάς-Καραπιδάκης, «Το ανθρώπινο δίχτυ», 149.  
199 Για παράδειγμα, η Fortezza και το Borgo καταχωρίστηκαν ως Kal’a και Varoş, αντίστοιχα, οι έδρες 
των τεσσάρων nahiye ως nefs, οι συνοικίες ως mahalle, τα Μεγάλα Φαρδουλιάνικα ως Fardulyanika 
Kebir και τα Μικρά ως Fardulyanika Sagir. Για την περίπτωση του Ρεθύμνου, βλ. Μπαλτά-Oğuz, 26. 
200 Λαΐου, «Παρατηρήσεις», 31-33, 38. Η Λαΐου τονίζει για ότι η προστασία από εξωτερικές επιθέσεις 
για την περίπτωση της Σάμου δεν πρέπει να υπερτιμάται. Από την άλλη, ο παράγοντας πειρατεία 
χρησιμοποιείται για να εξηγήσει την οικιστική διάταξη και της νότιας Κρήτης, βλ. Γάσπαρης, Φυσικό, 
36-37. 
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πειρατών, αφετέρου στόχο τέτοιου είδους επιθέσεων.201 Είναι ίσως χαρακτηριστικό της 

οικιστικής διάταξης των Κυθήρων, ότι ο Άγιος Νικόλαος Αυλέμονα, στα ανατολικά 

του νησιού, περιοχή με κάστρο και με λιμάνι, δεν προσφερόταν για αγκυροβόλιο 

μεγάλων πλοίων, ενώ ως οικισμός άρχισε να οργανώνεται μόλις το 1725.202 

 Ο διοικητικός καταμερισμός του νησιού203, σύμφωνα με την οθωμανική 

καταστίχωση, διαρθρωνόταν, πέρα από τη Χώρα, που αποτελούσε χωριστή ενότητα, 

σε τέσσερεις nahiye, αυτούς του Λιβαδίου, του Μυλοποτάμου, των Καστρισιάνικων 

και του Ποταμού. Οι ναχιγιέδες ταυτίζονταν με τα διαμερίσματα (territoria) της 

προγενέστερης, αλλά και της μεταγενέστερης βενετικής περιόδου, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι, παρά την αλλαγή κυριάρχου, υπήρξε συνέχεια στον διοικητικό 

καταμερισμό, όπως διαμορφώθηκε από τον 17ο αιώνα.204 Από τους 4 ναχιγιέδες, αυτός 

του Λιβαδίου είχε τους περισσότερους οικισμούς, 28. Οι υπόλοιποι τρεις αποτελούνταν 

από πολύ λιγότερους οικισμούς· στον ναχιγιέ Καστρισιάνικων καταγράφηκαν 12, σε 

αυτόν του Ποταμού 14 και σε αυτόν του Μυλοποτάμου 16.205 

 Ο αριθμός των οικισμών που υπάγονταν σε έναν ναχιγιέ, βέβαια, δεν καθόριζε 

απόλυτα το δημογραφικό ύψος του. Ο παρακάτω πίνακας είναι διαφωτιστικός: 

  

                                                
206 Ο πληθυσμός θα υπολογιστεί με τον πολλαπλασιασμό των χανέδων με τον συντελεστή 4, που, όπως 
προαναφέρθηκε, θεωρείται ως πιο αξιόπιστος για την σύνθεση της κυθηραϊκής οικογένειας. 
207 Το ποσοστό θα εξαχθεί έχοντας ως συνολικό πληθυσμό τους 4.640 που υπολογίστηκαν στο 
υποκεφάλαιο του πληθυσμού. 
208 Καταγράφονται 221 hane, στα οποία προστίθενται τα 3 των φοροαπαλλαγμένων και τα 7 των ατόμων 
που δεν στάθηκε δυνατό να ταυτιστούν μεταξύ των δύο απογραφών. Στον λοιμό του 1690, οι Βενετοί 
επόπτες του Υγειονομείου είχαν συντάξει καταλόγους των προσώπων και των σπιτιών της Χώρας, είτε 
προσβεβλημένους από την πανώλη, είτε όχι· καταγράφηκαν 196 οικήματα, εκ των οποίων 9 μαγαζιά και 
μία αποθήκη. Ο αριθμός των 186 οικιών της Χώρας το 1690 δείχνει ίσως τη δημογραφική πύκνωση της 
κυθηραϊκής πρωτεύουσας στο διάστημα 1690-1715. Βλ. σχετικά, Πατραμάνη, «Λιμοί και λοιμοί», 589-
591. 
209 Στους 273 χανέδες προστίθεται ένα από αταύτιστο. 
210 Καταγράφονται 197 νοικοκυριά, αλλά προστίθεται και το ένα του «αναπήρου» Todori Andoni και 2 
από αταύτιστους. 

Ναχιγιές Αρ. οικισμών 
(ποσοστό) 

Χανέδες Πληθυσμός206 Ποσοστό207 

Χώρα 1 (1,4%) 231208 924 20% 

Λιβάδι 28 (38,9%) 274209 1.096 23,6% 

Μυλοπόταμος 16 (22,2%) 200210 800 17,2% 

Καστρισιάνικα 12 (16,7%) 169 676 14,6% 

Ποταμός 14 (19,4%) 286211 1.144 24,6% 

 71 (100%) 1.160 4.640 100% 
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Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, φαίνεται ότι ο αριθμός των οικισμών δεν ήταν 

ανάλογος των κατοίκων ενός διοικητικού διαμερίσματος. Ο Ποταμός, με το 20% των 

οικισμών των Κυθήρων, αποτελούσε τον πολυπληθέστερο ναχιγιέ του νησιού, με 1.144 

κατοίκους και το 24,6% του συνολικού πληθυσμού· η μεγάλη πληθυσμιακή 

συγκέντρωση αποτυπώνεται και στην καταγραφή 5 συνοικιών στην ομώνυμη 

κωμόπολη και έδρα του ναχιγιέ. Το Λιβάδι από την άλλη, στο οποίο υπαγόταν το 

μεγαλύτερο μέρος των οικιστικών συγκεντρώσεων (39%), συγκέντρωνε 1.096 

κατοίκους, δηλαδή το 23,6% του συνόλου. Επιπλέον, η Χώρα, η οποία αποτελούσε 

έναν οικισμό, συγκέντρωνε το 20% της κατοίκησης των Κυθήρων, συγκεκριμένα 924 

κατοίκους. 

 Συγκρίνοντας την οθωμανική απογραφή με τη βενετική αντίστοιχη του 1724, η 

οποία σώζεται ολόκληρη, παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση. Το διαμέρισμα του 

Λιβαδίου ήταν πρώτο σε κατοίκηση, με 1.364 κατοίκους, ακολουθούσε αυτό του 

Ποταμού με 1.248 κατοίκους, των Καστρισιάνικων με 847, η Χώρα με 840 και τέλος 

το διαμέρισμα του Μυλοποτάμου με 749.212 Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι το 

Λιβάδι, ο Ποταμός και τα Καστρισιάνικα αύξησαν τον πληθυσμό τους σε σχέση με το 

1715.213 Η μείωση του δημογραφικού δυναμικού της Χώρας φαίνεται να συνάδει με το 

γεγονός ότι στη βενετική πραγματικότητα η δημογραφική δυναμική παρατηρούταν 

κυρίως στην ύπαιθρο.214 Η αύξηση του πληθυσμού του Λιβαδίου, σε βαθμό υπέρβασης 

αυτού του βορείου τμήματος του νησιού, πιθανόν να οφειλόταν στη σταδιακή 

δημογραφική αύξηση οικισμών, οι οποίοι το 1715 ήταν ακόμη στην αρχή κατοίκησής 

                                                
206 Ο πληθυσμός θα υπολογιστεί με τον πολλαπλασιασμό των χανέδων με τον συντελεστή 4, που, όπως 
προαναφέρθηκε, θεωρείται ως πιο αξιόπιστος για την σύνθεση της κυθηραϊκής οικογένειας. 
207 Το ποσοστό θα εξαχθεί έχοντας ως συνολικό πληθυσμό τους 4.640 που υπολογίστηκαν στο 
υποκεφάλαιο του πληθυσμού. 
208 Καταγράφονται 221 hane, στα οποία προστίθενται τα 3 των φοροαπαλλαγμένων και τα 7 των ατόμων 
που δεν στάθηκε δυνατό να ταυτιστούν μεταξύ των δύο απογραφών. Στον λοιμό του 1690, οι Βενετοί 
επόπτες του Υγειονομείου είχαν συντάξει καταλόγους των προσώπων και των σπιτιών της Χώρας, είτε 
προσβεβλημένους από την πανώλη, είτε όχι· καταγράφηκαν 196 οικήματα, εκ των οποίων 9 μαγαζιά και 
μία αποθήκη. Ο αριθμός των 186 οικιών της Χώρας το 1690 δείχνει ίσως τη δημογραφική πύκνωση της 
κυθηραϊκής πρωτεύουσας στο διάστημα 1690-1715. Βλ. σχετικά, Πατραμάνη, «Λιμοί και λοιμοί», 589-
591. 
209 Στους 273 χανέδες προστίθεται ένα από αταύτιστο. 
210 Καταγράφονται 197 νοικοκυριά, αλλά προστίθεται και το ένα του «αναπήρου» Todori Andoni και 2 
από αταύτιστους. 
211 Στον Ποταμό, υπάρχουν 7 αταύτιστοι στο ταχρίρι που προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα 279 
νοικοκυριά. 
212 Απογραφές, Α’, 222. 
213 Πρβλ. Μπαλτά, Απογραφή, 27-33, η οποία προβαίνει σε σύγκριση των οθωμανικών χανέδων με τις 
βενετικές οικογένειες για να δει εάν υπήρξε δημογραφική μεταβολή στο επίπεδο των οικισμών. 
214 Ασδραχάς-Καραπιδάκης, «Το ανθρώπινο δίχτυ», 149. 
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τους. Οι περισσότεροι οικισμοί του εν λόγω ναχιγιέ το 1715 έφεραν το όνομά τους από 

επώνυμο, πρακτική που, όπως προαναφέρθηκε, εμφανίστηκε στα τέλη του 17ου αιώνα 

και πιθανόν εξηγεί το γεγονός ότι επρόκειτο για σχετικά νέους οικισμούς οι οποίοι 

διαμορφώνονταν την περίοδο εκείνη.215 

 Συνεπώς, το 1715, η πυκνότερη κατοίκηση παρατηρείται στο νότιο (Χώρα, 

Λιβάδι) και βόρειο τμήμα (Ποταμός)216 του νησιού, με το κεντρικό του τμήμα να είναι 

το πιο «αδύναμο» δημογραφικά. Η πληθυσμιακή αυτή εικόνα δείχνει, σε σχέση με την 

απογραφή του Πέτρου Καστροφύλακα, το 1583, μία συνέχεια στην κατοίκηση, εφόσον 

οι περισσότεροι οικισμοί που καταγράφονταν τότε, κατοικούνταν και το 1715.217 

Ταυτόχρονα, όμως, διαπιστώνεται και μία οικιστική «εξωστρέφεια» για τα δεδομένα 

του νησιού, αν ληφθεί υπόψη ότι μέχρι τον 16ο αιώνα, το μεγαλύτερο μέρος του 

κυθηραϊκού πληθυσμού ήταν συγκεντρωμένο γύρω από τις οχυρές θέσεις της Χώρας 

και του Μυλοποτάμου, οι οποίες μαζί με την επίσης, τότε, οχυρή θέση του Αγίου 

Δημητρίου καθόριζαν τη διάταξη του πληθυσμού. Η ανασφάλεια των κατοίκων 

εξαιτίας εξωτερικών επιθέσεων ήταν μεγάλη· η επιδρομή του Μπαρμπαρόσα στο νησί 

ήταν κοντά χρονικά (1537), ενώ την περίοδο της απογραφής του Καστροφύλακα 

μαινόταν και ο ναυτικός ανταγωνισμός Οθωμανών-Βενετών και Οθωμανών-

Αψβούργων στη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τα Κύθηρα να δεχτούν στο πλαίσιο αυτό 

αρκετές οθωμανικές επιθέσεις που επέτειναν τον φόβο των ντόπιων κατοίκων.218 

 Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα προς διερεύνηση είναι το μέγεθος των οικισμών του 

νησιού. Αν και όλες οι κυθηραϊκές οικιστικές συγκεντρώσεις ήταν μικρές σε 

                                                
215 Η περίπτωση των Μαζαρακιάνικων (Mazaragânika) στο Λιβάδι αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα. Δημιουργήθηκε από μία οικογένεια με το επώνυμο Κασιμάτη και το παρωνύμιο Μαζαράκη 
στα τέλη του 17ου αιώνα. Το 1715 καταγράφηκαν 5 χανέδες και 6 φορολογούμενοι. Στην πορεία του 18ου 
αιώνα φαίνεται να υπήρξε μία μικρή πληθυσμιακή αύξηση, με αποτέλεσμα το 1784 να καταγράφηκαν 9 
οικογένειες· το σημαντικότερο, στη βενετική αυτή απογραφή, η ενορία καταχωρίζεται ως Αγίου 
Κωνσταντίνου Μαζαρακιάνικων, κι όχι Λιβαδίου, όπως ήταν μέχρι πρότινος. Βλ. Απογραφές, Β’, 293. 
Καλλίγερος, Κυθηραϊκά τοπωνύμια, 32. 
216 Ο κυθηραϊκός βορράς, λόγω πρόκρισης του νοτίου τμήματος από τους Βενετούς, έχασε αρχικά τη 
σπουδαιότητά του, καθώς οι ευγενείς της Χώρας προτιμούσαν τις επενδύσεις σε γη στην περιοχή γύρω 
από την κυθηραϊκή πρωτεύουσα· ως αποτέλεσμα, ο βορράς αναπτύχθηκε αυτόνομα, με κέντρο τον 
Ποταμό, ανάπτυξη που θα συνεχιστεί και στην πορεία του 18ου αιώνα. Βλ. Leontsinis, The Island, 258. 
Λάζαρη, 308-309. T.E. Gregory, «Contrasting Impressions of Land Use in Early Modern Greece: The 
Eastern Corinthia and Kythera», στο S. Davies-J.L. Davis (επ.), Between Venice and Istanbul. Colonial 
Landscapes in Early Modern Greece, Αθήνα 2007, 187-188. Καλλίγερος, Κυθηραϊκά τοπωνύμια, 207-
215. 
217 Bennet, «Fragmentary», 210. 
218 Παρά τα προβλήματα της απογραφής του Καστροφύλακα, η τάση συγκέντρωσης των κατοίκων γύρω 
από τις οχυρές θέσεις είναι χαρακτηριστική. Βλ. Λάζαρη, 305. Καλλίγερος, Κυθηραϊκά τοπωνύμια, 42-
54. Για μία εικόνα της οικιστικής συγκέντρωσης τον 15ο αιώνα, η οποία δεν παρουσιάζει μεγάλες 
διαφορές με το 1583, βλ. Κουμανούδη, «Αγροτικά νοικοκυριά», 235. 
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μέγεθος219, για τη διευκόλυνση εξαγωγής σχετικών συμπερασμάτων, κρίθηκε σκόπιμη 

μία συμβατική κατηγοριοποίηση των οικισμών με βάση τον αριθμό των χανέδων που 

εγγράφονται σε καθέναν από αυτούς220, όπως διαφαίνεται εναργέστερα παρακάτω: 

Αριθμός 
χανέδων 

Αριθμός 

οικισμών 
(ποσοστό) 

Αριθμός χανέδων 
ανά οικισμό221 

Πληθυσμός 
(ποσοστό)222 

1-30 53 (89,8%) 11,1 2.348 (50,6%) 

31-60 3 (5,1%) 44,7 536 (11,6%) 

61-150 2 (3,4%) 104 832 (17,9%) 

>150 1 (1,7%) 231 924 (19,9%) 

 

Όπως γίνεται φανερό, το 89,8% του συνόλου των οικιστικών μονάδων των Κυθήρων, 

με βάση την οθωμανική απογραφή, είχε από 30 χανέδες και κάτω, συγκεντρώνοντας, 

μάλιστα, τον μισό νησιωτικό πληθυσμό (50,6%). Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία 

αυτή κυριαρχούσαν τα μικρότερα πληθυσμιακά σύνολα (11,1 χανέδες ανά οικισμό 

κατά μέσο όρο), με άλλα λόγια, οι πολύ μικροί οικισμοί, με 10 περίπου χανέδες ή 30-

40 κατοίκους ο καθένας, ήταν ο κανόνας κατοίκησης. Η εικόνα αυτή είναι σε συμφωνία 

με τα οικιστικά δεδομένα από άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου.223 

 Αν και μεθοδολογικά δεν εμπίπτει ούτε στην κατηγορία της μικρής πόλης, καθώς 

καταγράφεται με λιγότερους από 400 χανέδες, η Χώρα των Κυθήρων μπορεί να 

θεωρηθεί αστικό κέντρο για τα δεδομένα του νησιού, συγκεντρώνοντας 924 κατοίκους 

ή το 20% του συνολικού κυθηραϊκού πληθυσμού. Συνεπώς, η δημογραφική σχέση 

μεταξύ πόλης και υπαίθρου είναι 1:5, αναλογία η οποία κυριαρχεί στον ελλαδικό χώρο 

κατά τον 17ο και τις αρχές του 18ου αιώνα.224 Επιπλέον, η ύπαρξη φόρου ιχθυόσκαλας 

                                                
219 Βλ. Κοτζαγεώργης, Μικρές πόλεις, 19, όπου μία οικιστική συγκέντρωση με 400-999 φορολογήσιμα 
νοικοκυριά θεωρείται ως μικρή πόλη. Στα Κύθηρα, κανένας οικισμός δεν προσεγγίζει έναν τέτοιο 
αριθμό. 
220 Σε αυτόν τον πίνακα, οι μαχαλέδες προστέθηκαν στον οικισμό στον οποίον υπάγονται, επομένως το 
σύνολο εδώ είναι 59. 
221 Το αποτέλεσμα προκύπτει από το πηλίκο του συνόλου των χανέδων της κάθε κατηγορίας με τον 
αριθμό των οικισμών που βρίσκονται στην κατηγορία αυτή. 
222 Ο πληθυσμός προέρχεται από τον πολλαπλασιασμό του συνόλου των χανέδων κάθε κατηγορίας με 
τον συντελεστή 4. 
223 Τα όρια στην κατηγοριοποίηση είναι συμβατικά και μεταβαλλόμενα από μελέτη σε μελέτη, όμως η 
θέση ότι επικρατούν οι μικροί οικισμοί αποτελούσαν τον κοινό παρονομαστή. Στη Λευκάδα, για 
παράδειγμα, την περίοδο 1520 με 1646/7, επικρατούσαν, με ποσοστό πολύ πάνω από το 50%, οι μικροί 
οικισμοί, το όριο των οποίων τίθεται μεταξύ 1-49 χανέδων, ενώ στην Πελοπόννησο του 1700 
επικρατούσαν οι οικισμοί με μέγεθος από 1 έως 40 χανέδες. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στην 
περιοχή των Σερρών τον 15ο αιώνα για οικισμούς, όμως, μεταξύ 1-500 χανέδων. Βλ. Παναγιωτόπουλος, 
193. Moustakas, 196. Ασδραχάς-Κολοβός, «Δεδομένα», 79. Για ένα γενικό σχήμα, βλ. Ασδραχάς-
Καραπιδάκης, «Το ανθρώπινο δίχτυ» 78, 84-91. Κοτζαγεώργης, «Οι πληθυσμοί», 159. 
224 Κοτζαγεώργης, «Οι πληθυσμοί», 159. 
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υποδηλώνει την ύπαρξη μίας, έστω μικρού βαθμού, εμπορικής κινητοποίησης, ενώ η 

υποχρέωση των χωρικών να καταβάλουν ένα ποσό για το κρασί το οποίο εισήγαγαν 

στο βαρόσι, δείχνει ότι η Χώρα λειτουργούσε ως κέντρο συγκέντρωσης της αγροτικής 

παραγωγής των γύρω περιοχών, η οποία είτε διοχετευόταν στην τοπική αγορά, είτε 

εξαγόταν δια των πλοίων.225 Επιπλέον, το γεγονός ότι εκεί ήταν συγκεντρωμένη η 

πλειοψηφία των διοικητικών, στρατιωτικών και θρησκευτικών αρχών του νησιού, 

όπως και η ποικιλία αστικών επαγγελμάτων της περιοχής226, πιστοποιούν τον 

χαρακτηρισμό της Χώρας ως μία αστικού τύπου συγκέντρωση.227 

 Εκτός της Χώρας, στο υπόλοιπο νησί υπήρχαν οικισμοί με σημαντικό, για τα 

κυθηραϊκά δεδομένα, δημογραφικό ανάστημα. Ο Μυλοπόταμος και τα Φράτσια, τα 

Μητάτα, ο Ποταμός και τα Λογοθετιάνικα, αποτελούσαν σημαντικές οικιστικές 

συγκεντρώσεις της υπαίθρου· με πληθυσμό που κυμαινόταν μεταξύ 150 και 550 

κατοίκων, αποτελούσαν μεγάλα χωριά228, τα οποία λειτουργούσαν ως κέντρα των γύρω 

περιοχών. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, φαίνεται ανάγλυφα ότι η Χώρα των 

Κυθήρων αποτελούσε για τα δεδομένα του νησιού ένα μέρος με έντονη κινητικότητα, 

σε αντίθεση με την ύπαιθρο, όπου οι ιερείς κατείχαν τα πρωτεία των κοινωνικών 

ιεραρχήσεων. Ευγενείς, γαιοκτήμονες και πρόξενοι, από τη μία, αστοί, εργάτες και 

έμποροι229 από την άλλη, καθολικοί και ορθόδοξοι, πρόσφυγες ποικίλης προέλευσης 

και ντόπιοι, αξιωματούχοι και απλοί υπήκοοι συνέθεταν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό 

ανθρώπων που έρχονταν σε συνεχή επαφή και ώσμωση. Χωρίς να λείπουν οι 

ανταγωνιστικές σχέσεις, η καθημερινή τριβή ατόμων ποικίλων προελεύσεων, 

δημιούργησε αυτήν την «υβριδική κουλτούρα»230 του νησιού. Πέρα από μεικτούς 

                                                
225 Μπαλτά, Απογραφή, 69. Πρβλ. Ασδραχάς-Καραπιδάκης, «Οι μεγάλοι τομείς», 158. 
226 Γίνεται λόγος για επαγγέλματα αστικού χαρακτήρα (βιοτεχνικά, εμπορικά). Αν και είναι δύσκολο να 
φανεί η επαγγελματική ιδιότητα από το οθωμανικό κατάστιχο, οι κάτοικοι του βαροσιού, Mastor Yani 
Rodino veled-i Mastor Mosko και ο αδελφός του, Mastor Vazeno, φαίνεται να εμπίπτουν σε αυτήν την 
κατηγορία. Από την άλλη ο κάτοικος του βαροσιού Yorgi ekmekçi (ψωμάς), δεν υποδηλώνει επάγγελμα, 
αλλά επώνυμο, όπως αποδεικνύεται από τη βενετική απογραφή του 1721. . Βλ. Μπαλτά, Απογραφή, 56, 
172, υποσημ. 305.  Συμπληρωματικά σε αυτά, πάντως, η Μαλτέζου αναφέρει, βάσει της απογραφής του 
1757, ότι στον βούργο βρίσκονταν άτομα που ασχολούνταν με τη ναυτιλία (marineri) και τεχνίτες 
διαφόρων ειδικεύσεων (artisti di ogni genere). Βλ. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 109. 
227 Για τα χαρακτηριστικά μίας πόλης, βλ. Moustakas, 239. Κοτζαγεώργης, Μικρές πόλεις, 19. 
228 Αν και δεν μπορεί να υποστηριχτεί βάσει της δημογραφικής τους δυναμικής, τα εν λόγω μεγάλα 
χωριά θα μπορούσαν ίσως να χαρακτηριστούν ως κωμοπόλεις για τα δεδομένα του νησιού, παρόμοια με 
τον χαρακτηρισμό της Χώρας ως πόλης. Για το μεθοδολογικό πλαίσιο μίας κωμόπολης, βλ. 
Κοτζαγεώργης, Μικρές πόλεις, 21-22. 
229 Οι έμποροι, ευρισκόμενοι στο μεταίχμιο αστών και ευγενών, αποτελούσαν μία ιδιάζουσα ομάδα στο 
εσωτερικό της κοινωνίας. Βλ. Ασδραχάς-Καραπιδάκης, «Οι μεγάλοι τομείς», 159-160. 
230 Ο όρος αυτός απαντάται στο Bennet, «Fragmentary», 215. 
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γάμους που διενεργούνταν231, τις συλλειτουργίες καθολικών και ορθόδοξων ιερέων και 

τις συστεγάσεις ναών των δύο θρησκειών, η συμβολική αποτύπωση αυτής της 

κουλτούρας αποτυπώθηκε στον λατινικό καθεδρικό ναό της Χώρας, όπου σε ανάμνηση 

του τέλους μίας επιδημίας πανώλης στα Κύθηρα το 1690, φιλοτεχνήθηκαν πλάι-πλάι ο 

«ορθόδοξος» όσιος Θεόδωρος και ο «καθολικός» άγιος Ρόκκος.232 

  

                                                
231 Αναφέρεται ότι το χρονικό σημείο μετά από το οποίο επιτρεπόταν η διενέργεια μεικτού γάμου 
καθολικών και ορθοδόξων ήταν το 1599. Leontsinis, The Island, 184. 
232 Πανοπούλου, «Οι Βενετοί», 294-297. Πατραμάνη, «Λιμοί και λοιμοί», 591-598. Πατραμάνη, 
«Ορθόδοξοι και καθολικοί», 170-172. Bennet, «Fragmentary», 215. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Η οικονομική ζωή συνδέεται στενά με τη δημογραφία, επομένως το παρόν 

κεφάλαιο είναι συμπληρωματικό του προηγούμενου. Μέσα από τη μελέτη της 

οικονομίας αναδεικνύονται σημαν/’τικές όψεις της καθημερινής ζωής του νησιού· 

βέβαια, η μελέτη μόνο του οθωμανικού καταστίχου δεν επαρκεί για την αποκατάσταση 

της οικονομίας, καθώς δραστηριότητες οι οποίες πιθανόν ασκούνταν στο νησί δεν 

καταγράφονταν, λόγω της μη φορολόγησής τους. Έχοντας αυτόν τον περιορισμό, 

στοιχεία από προγενέστερες του 1715 περιόδους, αλλά και τη μεταγενέστερη βενετική 

απογραφή του Francesco Grimani το 1757233 θα χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά 

για την επαλήθευση της πιστότητας της οθωμανικής καταγραφής. 

 Εφόσον τα κατάστιχα αποτελούσαν πρωτίστως μία πηγή φορολογικού 

περιεχομένου, η μελέτη της οικονομίας γίνεται με την καταγραφή της φορολογίας. Γι’ 

αυτό, σημαντικό ρόλο στην ανάλυση των οικονομικών φαινομένων παίζει ο 

κανουνναμές του νησιού. Καθώς δεν είναι γνωστό αν υπάρχει μία τέτοιου είδους 

νομική ρύθμιση για τα Κύθηρα, θα χρησιμοποιηθούν, όπου είναι απαραίτητο, οι 

κανουνναμέδες του 1670 για την Κρήτη και τις Κυκλάδες και αυτός του 1715 για την 

Πελοπόννησο234. 

Το φορολογικό και γαιοκτητικό καθεστώς 

 Η βασική στοχοθεσία μίας οθωμανικής απογραφής ήταν η καταγραφή των 

προσόδων μίας περιοχής και η απόδοση των προσδοκώμενων ποσών σε οριζόμενο 

στέλεχος της οθωμανικής κρατικής μηχανής, ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών 

προς την κεντρική διοίκηση. Αυτή η δημοσιονομική-οικονομική λειτουργία συνδεόταν 

άρρηκτα και με τη διοικητική δομή του κράτους, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την 

ανάλυση της διοικητικής υπαγωγής του νησιού, ώστε να φανεί ποιο ήταν το στέλεχος 

αυτό το οποίο θα καρπωνόταν τις προσόδους του νησιού. Τα Κύθηρα εντάχθηκαν στο 

χώρο δικαιοδοσίας ή eyalet που διοικούσε ο καπουδάν πασάς (Cezayır-ı Bahr-ı 

                                                
233 Παρατίθεται αποσπασματικά στο Α.Μ. Ανδρεάδης, Περί της οικονομικής διοικήσεως της Επτανήσου 
επί Βενετοκρατίας, Τόμος Α’, Μέρος γενικόν, Αθήνα 1914, 185-233., αλλά και στο Μαλτέζου, Τα 
Κύθηρα, 107-112.  
234 Μπαλτά, «Κανουνναμέδες», 49-58. Kolovos, «Ottoman Defterology», 205-208. E. Kermeli, «Caught 
In Between Faith and Cash: The Ottoman Land System of Crete, 1645-1670», στο A. Anastasopoulos 
(επ.), The Eastern Mediterranean Under Ottoman Rule: Crete, 1645-1840, Ρέθυμνο 2008, 18-22.  
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Sefid235), παρότι δεν είναι γνωστό το σαντζάκι στο οποίο υπάγονταν.236 Πάντως, όπως 

συνάγεται από τα φιρμάνια που συνοδεύουν την απογραφή, φαίνεται ότι στο νησί 

αποδόθηκε καθεστώς «χας» (has) και όχι «σαλιανελί» (saliyaneli), το οποίο βασιζόταν 

σε ένα σταθερό ποσό σε ετήσια βάση.237 Συνεπώς, η διοικητική ένταξη των Κυθήρων 

στη δικαιοδοσία του Οθωμανού ναυάρχου, υποδηλώνει ότι τα Κύθηρα αποτελούσαν 

για τον νέο κυρίαρχο τμήμα του Αρχιπελάγους και όχι της Πελοποννήσου ή της 

Κρήτης, όπως ίσχυε μέχρι τη στιγμή εκείνη. Επιπλέον, γίνεται κατανοητό ότι το αίτημα 

των νησιωτών κατά τις διαπραγματεύσεις παράδοσης για υπαγωγή της Τσούκας στο 

βακούφι της βαλιντέ σουλτάνας δεν ικανοποιήθηκε.238 

 Το κείμενο που ακολουθεί το cizye defteri ορίζει ότι ο καπουδάν πασάς θα 

εισέπραττε από την Τσούκα τον κεφαλικό φόρο και το χαράτσι της γης, όπως ίσχυε το 

1670 και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, τα οποία ανήκαν και αυτά στο χάσι του 

Οθωμανού ναυάρχου.239 Όσον αφορά στους ποικίλους φόρους του tahrir, δεν 

διευκρινίζεται σε ποιον αξιωματούχο θα κατευθύνονταν· είναι πιθανό να ήταν και 

αυτοί μέρος του εισοδήματος του καπουδάν πασά. Μπορεί να τους εισέπρατταν οι 

μπέηδες της θάλασσας (ümera-i derya), όπως στην περίπτωση της Άνδρου.240 Και τα 

δύο ενδεχόμενα, πάντως, αποτελούν υποθέσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποδειχθούν 

μέσα από το κατάστιχο, με αποτέλεσμα να είναι εξίσου πιθανόν ότι ανήκαν στην 

εισπρακτική δικαιοδοσία άλλου στελέχους της οθωμανικής κρατικής μηχανής. Ακόμη, 

όμως, κι αν δεν κατευθύνονταν σε κάποιον Οθωμανό αξιωματούχο, μπορεί τα έσοδα 

αυτά να χρησιμοποιούνταν για αγορές προμηθειών για το παλάτι, τον στρατό ή το 

ναυτικό.241 

                                                
235 I. Bostan, «The Establishment of the Province of Cezayir-i Bahr-i Sefid», στο E. Zachariadou (επ.), 
The Kapudan Pasha. His Office and His Domain. Halcyon Days in Crete IV. A Symposium Held in 
Rethymnon, 7-9 January 2000, Ρέθυμνο 2000, 241-251. 
236 Τα σαντζάκια αυτά τον 17ο αιώνα ήταν της Λήμνου, της Λέσβου και της Χίου, με αυτό της Νάξου-
Πάρου να προστίθεται μετά. Βλ. F.M. Emecen, «Some Notes on defters of the Kaptan Pasha eyaleti», 
στο E. Zachariadou (επ.), The Kapudan Pasha. His Office and His Domain. Halcyon Days in Crete IV. 
A Symposium Held in Rethymnon, 7-9 January 2000, Ρέθυμνο 2000, 254. Ο Κολοβός προσθέτει την 
ύπαρξη άλλων δύο σαντζακιών στις Κυκλάδες (Άνδρου-Σύρου, Μήλου-Σαντορίνης) και ενός στον 
Μυστρά, το οποίο όμως δεν πρέπει να υφίστατο το 1715 υπό το νέο καθεστώς που επικρατούσε στο 
Μοριά. Βλ. Kolovos, «Insularity», 54. 
237 Emecen, 254. Για τον σαλιανέ, βλ. Ιναλτζίκ, Αυτοκρατορία, 187. 
238 Κολοβού, 134. Η ένταξη σε βακουφικό καθεστώς αποτελούσε μόνιμο αίτημα των φορολογουμένων, 
λόγω της ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης και της απουσίας επέμβασης κρατικών 
αξιωματούχων, ειδικά αν ληφθούν υπόψη οι συχνές επεμβάσεις του Οθωμανού ναυάρχου και των 
αντιπροσώπων του στις εσωτερικές υποθέσεις των νησιών. Βλ. Μουταφτσίεβα, 170-180. Κοτζαγεώργης, 
Μικρές πόλεις, 51. Για τέτοιου είδους επεμβάσεις, βλ. Λαΐου, 52. Κολοβός, «Το μπεράτι», 277. 
239 Μπαλτά, Απογραφή, 242-243. Για τα νησιά του Αιγαίου, βλ. Kolovos, «Insularity», 63. 
240 Κολοβός, Όπου ήν κήπος, 21. 
241 Darling, Revenue-Raising, 209. 
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 Ένα ακόμη θέμα προς διερεύνηση αποτελεί ο τρόπος συλλογής των ποικίλων 

δημοσιονομικών καταναγκασμών. Ο κεφαλικός φόρος και το χαράτσι της γης 

αποτελούσαν ένα σταθερό δόσιμο στη βάση του χανέ, εισπραττόμενοι κατ’ αποκοπή 

(maktu’), όπως οριζόταν ρητά στο φιρμάνι.242 Αναφορικά στους λοιπούς φόρους δεν 

υπάρχει καμία πληροφορία στο κατάστιχο σχετική με τον τρόπο είσπραξής τους. Οι 

αγροτικοί φόροι είναι πιθανόν να εκμισθώνονταν, στο πλαίσιο του συστήματος της 

φοροενοικίασης (iltizam) των προσόδων, το οποίο επικράτησε ως εισπρακτική μέθοδος 

στην αυτοκρατορία την περίοδο εκείνη.243 Η κάθε φορολογική ενότητα «αποκοπτόταν» 

(mukata’a) και απονεμόταν για ενοικίαση σε εκμισθωτές (mültezim).244 Οι μη 

παραγωγικοί φόροι, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, πιθανόν να εισπράττονταν και αυτοί 

κατ’ αποκοπή. Στον τομέα της φοροσυλλογής, γενικά, κομβικός πρέπει να ήταν ο ρόλος 

του βοεβόδα (voyvoda) του νησιού, Nikola Dimitri, ο οποίος διατήρησε -σύμφωνα με 

το κατάστιχο- το αξίωμα που είχε και επί Βενετών. Οι αρμοδιότητές του ήταν 

διοικητικές, αλλά πρωτίστως φορολογικές. Δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 

να διατελούσε χρέη εκμισθωτή των φόρων του νησιού, υπεκμισθώνοντας με τη σειρά 

του τη συνολική επιβάρυνση στο εσωτερικό του, για διευκόλυνση της διαδικασίας.245  

 Ο καθορισμός του έγγειου καθεστώτος από τους Οθωμανούς ήταν απαραίτητη 

προϋπόθεση σε κάθε περιοχή που κατακτούσαν, καθώς η γη αποτελούσε τον κύριο 

παράγοντα διάρθρωσης των οικονομικών σχέσεων. Εφόσον στην περίπτωση των 

Κυθήρων δεν σώζεται ή δεν υπήρξε κανουνναμές, ούτε υπάρχει σχετική επεξήγηση 

στο ίδιο κείμενο της απογραφής, δεν είναι γνωστό το καθεστώς της γης που θα ίσχυε 

στη νέα πολιτική συγκυρία. Η επιβολή του χαρατσιού γης (harâc-ı arâzi) στη βάση του 

κυθηραϊκού νοικοκυριού, μπορεί να φανεί, όμως, αρκετά χρήσιμη. Με βάση την 

κατηγοριοποίηση του καθεστώτος των οθωμανικών γαιών από τον σεϊχουλισλάμη 

Εμπουσουούντ το β’ μισό του 16ου αιώνα, ως haraciye καθορίζονταν οι γαίες οι οποίες 

                                                
242 Βλ. Μπαλτά, Απογραφή, 52. 
243 Θεωρητικά, οι mukata’a δεν επιβάλλονταν σε κρατική καλλιεργήσιμη γη, ωστόσο από την περίοδο 
εκείνη επεκτάθηκαν και σε αγροτικούς φόρους. Σε αυτήν την περίπτωση, η είσπραξη των διαφόρων 
φόρων επί της αγροτικής παραγωγής γινόταν την περίοδο της σοδειάς. Βλ. Darling, Revenue-Raising, 
126-127, 194. 
244 Στην Κρήτη, για παράδειγμα, οι αγροτικοί φόροι του ναχιγιέ Μυλοποτάμου το έτος 1083 (1672/1673) 
εκμισθώνονταν, με το ποσό που συγκεντρώνεται από αυτούς να χρησιμοποιείται για την τροφή των 
γενιτσάρων της Kandiye (Ηράκλειο). Βλ. Kermeli, 23. Αντίστοιχα, στην Πελοπόννησο, για την εκτίμηση 
των φορολογικών πηγών στην πορεία του 18ου αιώνα, χρησιμοποιούταν ακόμη ο κανουνναμές του 1715. 
Βλ. Παπασταματίου, Κοινωνικοοικονομικοί μηχανισμοί, 138-139. 
245 Παρότι δεν κατέστη δυνατή η ταύτισή του βοεβόδα, είναι πιθανόν να πρόκειται για τον Νικόλαο 
Λεβούνη. Βλ. Emecen, 260-261. Σ.Ν. Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, Θεσσαλονίκη 2002, 
49-51. Μπαλτά, Απογραφή, 67, υποσημ. 112. 
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έμεναν στους απίστους μετά την κατάκτηση ως ελεύθερες ιδιοκτησίες (mülk), με την 

προϋπόθεση καταβολής δύο εισφορών: η μία αφορούσε μία εισφορά αναλογική της 

παραγωγής (harac-ı mukaseme), ενώ η άλλη αφορούσε μία εισφορά σταθερή, σε χρήμα 

(harac-ı muvazzaf). Είναι πιθανόν, λοιπόν, οι Οθωμανοί να μην επέβαλαν το κρατικό 

(miri) καθεστώς στην κυθηραϊκή γη, όπως έκαναν στη γειτονική Πελοπόννησο το 

1715, όπου είχαν ως στόχο να αποκαταστήσουν την εκβαραθρωμένη από το 1687 

μουσουλμανική ελίτ.246 Αντίθετα, φαίνεται ότι στα Κύθηρα οι Οθωμανοί διατήρησαν 

το έγγειο καθεστώς της βενετικής περιόδου, όπως έπραξαν, άλλωστε, στην Κρήτη και 

στις Κυκλάδες το 1670.247 Η γη, δηλαδή, θα ήταν ιδιόκτητη και οι ιδιοκτήτες θα είχαν 

το δικαίωμα να την πωλήσουν, να την ανταλλάξουν, να την δωρίσουν, ή να την δώσουν 

ως προίκα, ενέργειες στις οποίες μπορούσαν να προβούν και κατά την περίοδο της 

βενετικής κυριαρχίας.248 

 Η υιοθέτηση ενός γαιοκτητικού καθεστώτος στα Κύθηρα παρόμοιου με αυτό της 

Κρήτης και των Κυκλάδων, όμως, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τοπικών 

ιδιαιτεροτήτων. Συγκεκριμένα, στα Κύθηρα -σε αντίθεση με την Κρήτη- δεν 

καταργήθηκαν οι εθιμικοί (örfi) φόροι, οι οποίοι επιβάλλονταν με βάση το κανούν, 

όπως η σπέντζα. Επιπρόσθετα, το harac-ı mukaseme φαίνεται ότι αφορούσε αναλογίες 

διαφορετικές από το 1/5 που επιβλήθηκε στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου, 

προσιδιάζοντας περισσότερο προς το δέκατο της παραγωγής, όπως επισημαίνεται στο 

φιρμάνι του κυθηραϊκού tahrir. Μάλιστα, στην κατηγορία αυτή ενέπιπταν και τα 

αμπέλια, σε αντίθεση με την Κρήτη, όπου καθορίστηκε ένα σταθερό ποσό ανά μέτρο 

γης (harac-ı mukata’a249). Από την άλλη, η ύπαρξη του φόρου resm-i tapu-i zemin, που 

αφορούσε δόσιμο για το δικαίωμα νομής κρατικών γαιών στα Κύθηρα, δεν πρέπει να 

προκαλέσει σύγχυση, καθώς το ίδιο δόσιμο καθοριζόταν και στον κανουνναμέ των 

νησιών του Αιγαίου το 1670. Πιθανόν η εισφορά αυτή αφορούσε τις γαίες που πριν το 

1715 ανήκαν στο βενετικό δημόσιο. Ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει, το δόσιμο αυτό 

συγκαταλεγόταν απλώς στα δημοσιονομικά βάρη των Κυθηρίων χωρίς την ίδια αξία 

που είχε τους προηγούμενους αιώνες.250 

                                                
246 Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες», 49-50. Παπασταματίου, Κοινωνικοοικονομικοί μηχανισμοί, 81. 
247 Βλ. σχετικά, Kolovos, «Ottoman Defterology», 206-207. Kermeli, «Caught In», 18-19. Για ένα γενικό 
πλαίσιο βασισμένο στον ισλαμικό νόμο, βλ. B. Johansen, The Islamic Law in Land Tax and Rent, New 
York4 2017, 7-17. 
248 Για παραδείγματα από τη βενετική περίοδο, βλ. Δρακάκης, 99, 108-109, 116-118. 
249 Πρόκειται για το προαναφερθέν harac-ı muvazzaf, το οποίο απλά στην Κρήτη δηλώθηκε ως harac-i 
mukata’a. 
250 M. Greene, «An Islamic Experiment? Ottoman Land Policy on Crete», Mediterranean Historical 
Review 11.1 (1996), 64. Kolovos, «Ottoman Defterology», 205-208. Kermeli, «Caught In», 18-21. 
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 Όπως προαναφέρθηκε, το καθεστώς mülk διασφαλιζόταν με την καταβολή δύο 

εισφορών. Η μία ήταν το harac-ı mukaseme, το οποίο αφορούσε μία ποσόστωση επί 

των ποικίλων προϊόντων της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Η άλλη ήταν 

το harac-ı muvazzaf, το οποίο αποτελούσε μία σταθερή χρηματική επιβάρυνση. Στην 

περίπτωση των Κυθήρων δεν απαντάται κάποια επιβολή με το όνομα αυτό, είναι 

πιθανό, όμως, το χαράτσι της γης να εκπλήρωνε αυτόν τον ρόλο, καθώς αποτελούσε 

ένα σταθερό δόσιμο ανά νοικοκυριό. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιβολή mülk καθεστώτος γης δεν ήλθε σε ρήξη με 

την προτεραία κατάσταση στα Κύθηρα, καθώς οι γαιοκτήμονες θα διατηρούσαν τη γη 

που ήδη κατείχαν. Συνεπώς, το αίτημα των Κυθηρίων προς τον καπουδάν πασά για 

σεβασμό των ιεραρχήσεων της βενετικής περιόδου πρέπει να έγινε σεβαστό, 

τουλάχιστον αναφορικά στην περιουσιακή κατάσταση. Εκτός αυτού, όμως, η ίδια η 

πολιτική προσαρμογής που ακολούθησε η κεντρική διοίκηση ήταν σε συμφωνία με 

αυτήν που ακολουθήθηκε στην Κρήτη και στις Κυκλάδες μισό περίπου αιώνα 

νωρίτερα, προσαρμοσμένη, όμως, στις ιδιαιτερότητες της κυθηραϊκής περίπτωσης. 

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση 

 Η πολυδιάσπαση των δοσιμάτων που χαρακτηρίζει την οθωμανική δημοσιονομική 

πρακτική έχει ως αποτέλεσμα οι φόροι που αναγράφονταν στα αναλυτικά κατάστιχα 

να αποτελούν ένα μόνο μέρος της επιβάρυνσης μίας περιοχής. Η ύπαρξη και άλλων 

δοσιμάτων, όπως ο κεφαλικός φόρος, που καταγράφονταν σε άλλου είδους κατάστιχα, 

θέτει εμπόδια στην πλήρη ανασύνθεση της φορολογικής επιβάρυνσης μόνο με βάση τα 

tahrir. Στην περίπτωση των Κυθήρων, το κατάστιχο του κεφαλικού φόρου, το οποίο 

δημοσιεύτηκε από τη Μπαλτά μαζί με το tahrir του νησιού, αλλά και το φιρμάνι το 

οποίο δίνει περαιτέρω πληροφορίες για άλλες εισφορές, καθιστούν δυνατή την 

αποκατάσταση του συνόλου των φόρων που όφειλαν να καταβάλουν οι Κυθήριοι, από 

το 1717 και εξής, όταν θα έληγε, δηλαδή, η διετής φορολογική ελάφρυνση που τους 

παραχωρήθηκε. 

 Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται αναλυτικά όλοι οι φόροι που θα κατέβαλαν 

οι νησιώτες: 
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Φόρος Φορολογήσιμο 
τμήμα251 

Χρηματικό 
αντίτιμο 

(kıymet, σε 
άσπρα-akçe) 

Κεφαλικός φόρος (Cizye) 1.139 
νοικοκυριά 

341.700252 

Χαράτσι γης (Harâc-ı arâzi) 1.139 
νοικοκυριά 

113.900253 

Σπέντζα (İspence) 1.663 «άτομα»  41.575 

Σιτάρι (Gendüm) 515 μουζούρια 20.620 

Κριθάρι (Şa’ir) 320 μουζούρια 9.560 

Σίκαλη (Çavdar) 15 μουζούρια 300 

Σμιγάδι (Mahlut) 417 μουζούρια 12.600 

Λινάρι (Öşr-i ketan) 274 λίτρες 1.370 

Βαμβάκι (Öşr-i penbe) 60 λίτρες 610 

Κουκιά (Bakla) 34 μουζούρια 1.020 

Ρεβίθια (Nohud) 1 μουζούρι 40 

Κρεμμύδια (Piyaz) - 380 

Κυψέλες (Öşr-i kovan)  62 κυψέλες 1.550 

Ελαιόλαδο (Öşr-i revgan-i 
zeytun) 

366 κύλινδροι 11.150 

Μούστος (Öşr-i şıra) 651 φορτώματα 12.980 

Φόρος επί των προβάτων και 
των βοσκοτόπων (Adet-i 

ağnam, Resm-i otlak) 

202 πρόβατα 12.120 

Μύλοι (Asiyâb) 22 «θύρες» 1.170 

Φόρος γάμου, φόρος για το 
δικαίωμα νομής κρατικών 

γαιών και αποζημιώσεις στην 
κοινότητα (Resm-i arûs ve 

tapu-i zemin ve âdet-i 
deştbânî) 

- 9.230 

Φόρος ιχθυόσκαλας (Resm-i 
iskele) 

- 150 

Πρόστιμα για αδικήματα και 
αγορανομικές παραβάσεις 
(Niyabet ve bad-i hava ve 
cürm-i cinayet ve ihtisab-i 

ihzariye) 

- 1.000 

                                                
251 Όπως θα φανεί παρακάτω, υπάρχουν ορισμένα φορολογήσιμα προϊόντα, όπως τα κρεμμύδια, στα 
οποία αναγράφεται μόνο η χρηματική αξία. 
252 Το σύνολο ήταν 3417 γρόσια, αλλά μετατράπηκε εδώ σε άσπρα με την ισοτιμία 1 γρόσι=100 άσπρα, 
που αναγράφεται στο φιρμάνι.  
253 Αντίστοιχα, το σύνολο ήταν 1139 γρόσια, αλλά μετατράπηκε εδώ με βάση την προαναφερθείσα 
ισοτιμία. 
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Φόροι υπέρ του Δημόσιου 
Θησαυροφυλακίου 

(Beytü’lmâl amme ve hâssa 
ve mâl-i mevkûf kul ve 

cariye-i yava ve kaçkun) 

- 3.000 

1 akçe για κάθε κύλινδρο 
κρασιού που εισάγεται στο 
βαρόσι από τα χωριά του 

νησιού 

- 1.000 

  597.025 

 Γίνεται αντιληπτό ότι το σύνολο της φορολογικής επιβάρυνσης των Κυθήρων το 

1715 ήταν 597.025 άσπρα, η οποία σε σύγκριση με άλλες νησιωτικές περιπτώσεις δεν 

κρίνεται ιδιαίτερα επαχθής254. Επρόκειτο συγκεκριμένα για τον κεφαλικό φόρο, το 

χαράτσι γης, ποικίλα δοσίματα επί του προσώπου, της αγροτικής και ζωικής 

παραγωγής, αλλά και δοσίματα που δεν σχετίζονταν με την παραγωγική 

δραστηριότητα.255 Ο υπολογισμός των φόρων του tahrir έγινε σε άσπρα (akçe), ενώ του 

κεφαλικού φόρου σε γρόσια. Καθώς το άσπρο την περίοδο εκείνη αποτελούσε 

λογιστικό νόμισμα, στο φιρμάνι δίνεται η ισοτιμία του με το γρόσι, το οποίο από το 

1690 είχε επιβληθεί ως ενιαίο νόμισμα στην αυτοκρατορία· στην περίπτωση της 

Τσούκας ήταν ένα γρόσι προς 100 άσπρα. Παρόλο που την ίδια περίοδο μαρτυρούνται 

διαφορετικές ισοτιμίες των δύο νομισμάτων για άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας, 

στην παρούσα εργασία θα ακολουθηθεί η δοθείσα από την οθωμανική απογραφή 

ισοτιμία, καθώς θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην κυθηραϊκή πραγματικότητα της 

εποχής.256 

 Έχοντας υπολογίσει το συνολικό φορολογικό βάρος, το επόμενο βήμα θα ήταν να 

υπολογιστεί ο φόρος που επιβάρυνε τον κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά· η έλλειψη, 

όμως, μίας ενιαίας, αλλά αντιθέτως η ύπαρξη δύο μονάδων στη βάση της οποίας 

επιβάλλονταν οι φόροι (άτομα-νοικοκυριά), αποκλείει μία τέτοια απόπειρα. Ένα 

ζήτημα που θέτει περαιτέρω κωλύματα είναι ποιος ήταν υπόλογος για την καταβολή 

των ποικίλων φόρων του tahrir. Παρότι δεν δηλώνεται ρητά, είναι πιθανόν ότι η 

                                                
254 Στη Σύρο το 1670 η συνολική φορολογική επιβάρυνση -χωρίς το χαράτσι γης- ήταν 314.506 άσπρα 
για 1.743-2.324 άτομα. Οι 4.575-6.072 Ανδριώτες το 1670 όφειλαν να καταβάλουν συνολικά 1.078.936 
άσπρα. Από την άλλη, η πολυπληθέστερη Τήνος όφειλε σύμφωνα με τον αρχικό οθωμανικό υπολογισμό, 
1.700.000 άσπρα, ποσό που μειώθηκε αργότερα στο ένα εκατομμύριο. Βλ. Βίδρας, 48, 85-86. Κολοβός, 
«Πίσω στα τεφτέρια;», 5, 9, 15-17. Κολοβός, «Το μπεράτι», 276-279. 
255 Για μία γενική εικόνα, βλ. Δ. Παπασταματίου, «Η οικονομία», στο Δ. Παπασταματίου-Φ. 
Κοτζαγεώργης, Ιστορία του νέου ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, 
Αθήνα 2015, 190-192. 
256 Λιάτα, Φλωρία, 199. Ş. Pamuk, A Monetary History of the the Ottoman Empire, Κέιμπριτζ 2000, 144. 
Μπαλτά, Απογραφή, 52. Η ίδια ισοτιμία ίσχυε και στη Σύρο του 1670. Βλ. Βίδρας, 57. 
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εξόφληση των φόρων επί της παραγωγής αφορούσε περισσότερο το νοικοκυριό, παρά 

το κάθε άτομο ξεχωριστά, δεδομένης της οικογενειακής διάστασης του χανέ. Καθώς ο 

άγαμος γιος ή γιοι που καταγραφόταν στον ίδιο χανέ με τον πατέρα ή τον αδερφό τους, 

αποτελούσαν το βασικό εργατικό δυναμικό στα οικογενειακά κτήματα, η φορολογική 

επιβάρυνση μοιραζόταν μεταξύ των μελών της οικογένειας για την εξόφλησή της. 

Ωστόσο αυτό αποτελεί μία απλή υπόθεση εργασίας η οποία δεν μπορεί να απαντηθεί, 

απλώς θέτει το πρόβλημα του επιμέρους καταμερισμού της φορολογικής επιβάρυνσης 

κατά άτομο. 

 Για διευκόλυνση της ανάλυσης, οι φόροι θα ομαδοποιηθούν σε ευρύτερα 

σύνολα.257 Με βάση την ταξινόμηση αυτή, στο γράφημα που ακολουθεί επισημαίνεται 

η φορολογική εκπροσώπηση της κάθε ομάδας φόρων. 

 

Κεφαλικός φόρος, χαράτσι γης και έκτακτοι φόροι 

 Ο κεφαλικός φόρος ήταν ισλαμικός χρηματικός φόρος που κατέβαλλαν οι μη 

μουσουλμάνοι υπήκοοι, σε αντάλλαγμα της προστασίας της ζωής, της περιουσίας και 

                                                
257 Ο διαχωρισμός που θα ακολουθηθεί εδώ βασίζεται σε αυτόν που κάνει ο Παπασταματίου για τους 
διάφορους φόρους του καζά της Χρούπιστας, βλ. Δ. Παπασταματίου, «Δημοσιονομικές επιβολές και 
στοιχεία της αγροτικής οικονομίας στον καζά της Χρούπιστας στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα», στο Ι.Σ. 
Κολιόπουλος (επ.), Όψεις του Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας) κατά την Τουρκοκρατία (1400-1912), 
Θεσσαλονίκη 2013, 120-165. 

Ποσοστό φόρων

Κεφαλικός φόρος (57,2%)

Χαράτσι γης (19,1%)

Σπέντζα (6,7%)

Παραγωγικοί φόροι (14,1%)

Μεταποιητική δραστηριότητα-
Εγκαταστάσεις (0,2%)

Μη-παραγωγικοί φόροι (2,4%)
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της τιμής τους από το κράτος. Το ποσό διέφερε από περιοχή σε περιοχή, ενώ στο αρχικό 

ποσό προστίθεντο και διάφορες «δαπάνες» (maâş, kalemiye, gulâmiye) οι οποίες 

ανέβαζαν το ύψος της συνολικής οφειλής, καθιστώντας την επαχθή.258 

 Οι Κύθηριοι, στο πλαίσιο της ευνοϊκής φορολογικής πολιτικής που τους 

παραχωρήθηκε για τα έτη 1715-1716, όφειλαν να καταβάλλουν από ένα γρόσι ανά 

καταγεγραμμένο χανέ.259 Με το πέρας της διετούς αυτής περιόδου «χάριτος», η 

φορολογική υποχρέωση θα ανέβαινε στο σταθερό ποσό των τριών γροσίων ανά 

νοικοκυριό. Με άλλα λόγια, το σύνολο των κατοίκων θεωρήθηκε συλλήβδην ως 

φορολογούμενοι της τρίτης και, συνάμα, κατώτερης κατηγορίας (edna), ανεξαρτήτου 

της οικονομικής επιφάνειας του καθενός.260 

 Το συνολικό ποσό, 3.417 γρόσια, θα αποδιδόταν κατ’ αποκοπή (maktu’) στον 

καπουδάν πασά. Όπως επισημαίνεται στο φιρμάνι, από τα τρία γρόσια, τα 60 άσπρα θα 

ήταν η αμοιβή του γραφέα και τα έξοδα της διαμονής του στο νησί (maâş ve 

kalemiyye). Με βάση την προαναφερθείσα αναλογία του ενός γροσιού προς 100 

άσπρα, το κάθε νοικοκυριό θα πλήρωνε από 300 άσπρα για τον κεφαλικό φόρο, ενώ η 

συνολική επιβάρυνση ήταν 341.700 άσπρα, εκ των οποίων τα 68.340 θα εισπράττονταν 

από τον γραφέα. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι ο κεφαλικός φόρος αποτελούσε 

μακράν το πιο σημαντικό τμήμα της συνολικής επιβάρυνσης του νησιού, αν και δεν 

ήταν υψηλότερος σε σύγκριση με άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου.261 

 Ο τρόπος είσπραξης του φόρου ήταν σύμφωνος με τη ρύθμιση για τα νησιά των 

Κυκλάδων το 1671262, αλλά διαφορετικός από τη μεγάλη μεταρρύθμιση του 1691, 

                                                
258 Darling, Revenue-Raising, 108, 117, η οποία και αναφέρει ότι ακριβώς αυτά τα επιπρόσθετα ποσά 
οφείλονται στο ότι ο κεφαλικός φόρος ήταν διπλάσιος του πληθωρισμού της περιόδου 1555-1625. 
Παπασταματίου, «Η οικονομία», 190, 193-194. 
259 Μπαλτά, Απογραφή, 52, 243. 
260 Αντιθέτως στην Άνδρο, βάσει του σωζόμενου κανουνναμέ, το ίδιο ποσό θεωρούταν μεσαίας (evsat) 
κατηγορίας. Δεδομένης της πιθανότητας λάθους κατά τη συγγραφή του φιρμανιού, υπάρχει πιθανότητα 
να ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση των Κυθήρων. Βλ. Κολοβός, Όπου ην κήπος, 21. 
261 Kiel, «Poll Tax», 71. Τα αθροιστικά σύνολα είναι αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του 1.139, 
συνόλου των φορολογούμενων νοικοκυριών, με το 300 και το 60, αντίστοιχα. Πρέπει, βέβαια, να 
αναφερθεί ότι στο κείμενο-περίληψη που ακολουθεί το κατάστιχο του κεφαλικού φόρου, αναφέρεται το 
συνολικό ποσό των 330.400 άσπρων ως επιβάρυνση για τον φόρο αυτό, το οποίο, μάλιστα, 
αντιστοιχούσε σε 200 άσπρα ανά φορολογούμενο. Η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται στη χρονική 
απόσταση των δύο κειμένων (Σεπτέμβρης 1715 το πρώτο, Μάρτιος 1716 το δεύτερο) ή στη δυσκολία 
εξαγωγής ακριβούς αθροίσματος, δυσκολία εγγενή σε ένα προνεωτερικό κρατικό μόρφωμα, όπως ήταν 
και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βλ. Μπαλτά, Απογραφή, 243. Για παραδείγματα από το ύψος του 
κεφαλικού φόρου άλλων περιοχών, βλ. Κοτζαγεώργης, Μικρές πόλεις, 174, υποσημ. 398. 
262 Παρότι κατά την απογραφή του 1670 στα νησιά γίνεται ο τριμερής διαχωρισμός των 
φορολογουμένων, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση (ala-evsat-edna), οι Οθωμανοί, με 
διάταγμα του 1671 επέβαλαν την ομοιόμορφη κατανομή του φόρου. Βλ. Balta, «Siphnos», 62. Kolovos, 
«Insularity», 64. 
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σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εισφορά θα επιβαλλόταν στο κάθε άτομα ξεχωριστά, 

με βάση την περιουσιακή του κατάσταση263. Όπως, όμως, έχει επισημανθεί στην 

περίπτωση της Κρήτης264, η εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού αυτού εγχειρήματος 

γνώρισε αρκετές δυσχέρειες, σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική άρνηση των 

εκάστοτε καπουδάν πασάδων να συμμορφωθούν σε αυτό.265 

 Εκτός του κεφαλικού φόρου, ο κάθε κυθηραϊκός χανές όφειλε να καταβάλει και 

το χαράτσι γης, η πληρωμή του οποίου διασφάλιζε το δικαίωμα της επικαρπίας των 

εδαφών. Ο κάθε χανές όφειλε να καταβάλει από ένα γρόσι, δηλαδή 100 άσπρα στη 

βάση της προαναφερθείσας ισοτιμίας ή 113.900 άσπρα συνολικά για το χαράτσι της 

γης. Είναι φανερό ότι αυτή η εισφορά αποτελούσε τη δεύτερη μεγαλύτερη 

δημοσιονομική επιβάρυνση του κάθε Κυθήριου. Η επιβολή ομοιόμορφης εισφοράς σε 

κάθε χανέ, βέβαια, υποδηλώνει ότι δεν ελήφθη υπόψη από τον Οθωμανό γραφέα ούτε 

η παραγωγική ικανότητα του κάθε νοικοκυριού, ούτε η ποιότητα του εδάφους. Αυτό 

έρχεται σε πλήρη συσχετισμό με τη φύση της απογραφής στα Κύθηρα· εφόσον δόθηκε 

έμφαση στη συγκομιδή στο σύνολο της οικιστικής μονάδας και όχι στην έκταση που 

κατείχε ο κάθε φορολογούμενος, όπως έγινε στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου, 

το χαράτσι της γης αφορούσε ένα σταθερό δόσιμο για κάθε νοικοκυριό.266 

 Όσον αφορά τις έκτακτες εισφορές (avarız, nüzül) και τα άλλα έκτακτα δοσίματα, 

οι Κυθήριοι απαλλάχθηκαν πλήρως από την καταβολή τους, σε μία εποχή κατά την 

οποία, αν και έκτακτες στη φύση τους, οι εισφορές αυτές συγκαταλέγονταν στα τακτικά 

φορολογικά βάρη των υπηκόων εδώ και έναν αιώνα. Εντούτοις, στο φιρμάνι δεν 

διευκρινίζεται η χρονική διάρκεια της φορολογικής αυτής ατέλειας.267 

Η σπέντζα 

                                                
263 Για τη μεταρρύθμιση αυτή γενικά, βλ. Kiel, «Poll Tax», 84-85. 
264 Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η είσπραξη του κεφαλικού φόρου στην Κρήτη ήταν ένα εκκρεμές 
μεταξύ κατ’ αποκοπή είσπραξης και αυστηρότερης εφαρμογής της μεταρρύθμισης, όπως αποτυπώνεται 
ανάγλυφα στις συνεχείς αλλαγές στον τρόπο καταβολής του μεταξύ 1691 και 1714. Βλ. M. Sariyannis, 
«Notes on the Ottoman Poll-Tax Reforms of the Late Seventeenth Century: The Case of Crete», Journal 
of the Economic and Social History of the Orient 54 (2011), 54-56. 
265 Kolovos, «Insularity», 67. Λόγω ακριβώς αυτής της μη συμμόρφωσης των Οθωμανών ναυάρχων 
ήταν πολύ πιθανόν η κατ’ αποκοπή είσπραξη του cizye να ίσχυε ακόμη στις Κυκλάδες, όπως μπορεί να 
υπονοηθεί στο κείμενο που ακολουθεί το κατάστιχο του κεφαλικού φόρου των Κυθήρων· αφού 
επαναλάβει το ποσό των τριών γροσίων ως επιβάρυνση του κάθε κυθηραϊκού χανέ, ο Οθωμανός γραφέας 
προσθέτει ότι το ποσό αυτό «ισχύει και για τα γύρω νησιά». Βλ. Μπαλτά, Απογραφή, 242. 
266 Βλ. σχετικά, Μπαλτά-Oğuz, 23. 
267 Μπαλτά, Απογραφή, 52, 243. Για τα avarız, γενικά, βλ. Darling, Revenue-Raising, 87-93. Φαρόκι, 
«Κρίση», 141-142. 
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 Η σπέντζα ήταν φόρος προσωπικός, στον οποίον ήταν υπόλογοι οι μη 

μουσουλμάνοι υπήκοοι και θεωρούταν αντίστοιχος με τον έγγειο φόρο (resm-i çift) που 

κατέβαλλαν οι μουσουλμάνοι.268 Το ποσό ήταν πάγιο, ανεξαρτήτου της οικογενειακής 

ή περιουσιακής κατάστασης του καθενός και αφορούσε τον κάθε φορολογούμενο 

ξεχωριστά και όχι το νοικοκυριό· μόνον οι χήρες φορολογούνταν με χαμηλότερο ποσό, 

όμως, όπως έχει ήδη επισημανθεί, δεν καταγράφηκαν γυναίκες στο κατάστιχο της 

Τσούκας. Επρόκειτο για 25 άσπρα, ποσό το οποίο παρέμεινε γενικά σταθερό για αιώνες 

και επιβλήθηκε και στα Κύθηρα269. Συνεπώς, η σπέντζα δεν σχετιζόταν άμεσα με την 

παραγωγή, αλλά ήταν σε συνάρτηση με το δημογραφικό δυναμικό του νησιού.270 Μαζί 

με τον κεφαλικό φόρο και το χαράτσι γης αποτελούσαν το 83,3% της συνολικής 

φορολογίας, γεγονός που δείχνει τη σημασία των προσωπικών φόρων στην επιβάρυνση 

των νησιωτών. 

Οι φόροι επί της παραγωγής 

 Η πλειοψηφία των δοσιμάτων ενός tahrir, γενικά, αφορούσε τις ποικίλες 

επιβαρύνσεις επί της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της απογραφόμενης 

περιοχής. Η ίδια σχέση εγγράφεται και στο κατάστιχο των Κυθήρων, όπου με ένα 

σύνολο 84300 άσπρων, οι ποικίλοι παραγωγικοί φόροι συνιστούσαν το μεγαλύτερο 

ποσοστό των φόρων του καταστίχου.271 Όμως, το πολύ μικρό ποσοστό τους σε 

σύγκριση με τον κεφαλικό φόρο και το χαράτσι της γης γεννά ερωτηματικά τόσο σε 

σχέση με την παραγωγική δυνατότητα του νησιού, όσο και με την επιβίωση των 

Κυθηρίων. 

 Τα διάφορα προϊόντα της γης εξυπηρετούσαν πρωτίστως βασικές ανάγκες των 

αγροτών, όπως τη διατροφή και την ένδυσή τους, καθώς και ποικίλες άλλες 

υποχρεώσεις, στο πλαίσιο μίας οικονομίας εκφρασμένης σε φυσικές αξίες· χρέη 

εξοφλούνταν με την παραχώρηση προϊόντων, η παροχή εργασίας και άλλων υπηρεσιών 

                                                
268 Alexander, Kanunnames, 420-426. 
269 Το ποσό αυτό φυσικά μπορεί να ήταν και διαφορετικό. Για παράδειγμα στην Τήνο την ίδια χρονική 
περίοδο ήταν 60 άσπρα για τους χανέδες και 30 για τους «άγαμους». Βλ. Slot, «Το οθωμανικο defter», 
59. 
270 Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες», 50-51. Slot, «Το οθωμανικό defter», 258. Για τη σπέντζα γενικά, βλ. 
Χ. Ιναλτζίκ, «Το οθωμανικό κράτος: Οικονομία και κοινωνία, 1300-1600», στο H. İnalcık-D. Quataert 
(επ.), Οικονομική και κοινωνική ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Τόμος Α’: 1300-1600, μτφρ. 
Μ. Σαρηγιάννης, Αθήνα 2008, 77. Παπασταματίου, «Η οικονομία», 190. 
271 Η Μπαλτά παραθέτει συγκεντρωτικούς πίνακες με τη χρηματική μόνο αξία του κάθε προϊόντος σε 
κάθε οικισμό. Τόσο η αναφορά στα χρηματικά ισοδύναμα των προϊόντων, όσο κυρίως η ενοποίηση σε 
μία κατηγορία όλων των δημητριακών και σε μία άλλη κατηγορία των δοσιμάτων για το λινάρι και το 
βαμβάκι, καθιστά δυσχερή την ανάλυση των δεδομένων. Βλ. Μπαλτά, Απογραφή, 38-39.  
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πληρωνόταν σε είδος.272 Τα προϊόντα αυτά μπορούσαν παράλληλα να διοχετευθούν 

στην αγορά, με βασικό στόχο την απόκτηση χρημάτων για την αποπληρωμή φόρων 

που δεν σχετίζονταν με την παραγωγή, όπως ο κεφαλικός φόρος, του οποίου το μεγάλο 

φορολογικό βάρος για το κυθηραϊκό νοικοκυριό αναδείχθηκε παραπάνω. Επιπλέον, με 

τα χρήματα αυτά, ο χωρικός μπορούσε να συμπληρώσει ό,τι έλειπε από το νοικοκυριό 

του, σε εδώδιμα ή άλλα είδη.273 

 Οι αναγραφόμενες στο tahrir φυσικές αξίες των διαφόρων προϊόντων αποτελούσαν 

το φορολογήσιμο τμήμα της κάθε αγροτικής ή κτηνοτροφικής ενασχόλησης και όχι τα 

συνολικά παραγόμενα μεγέθη. Για τον καθορισμό της ποσόστωσης στη βάση της 

οποίας φορολογούταν το κάθε προϊόν στα Κύθηρα, λόγω έλλειψης κανουνναμέ στο 

νησί, θα χρησιμοποιηθούν οι ανάλογες διατάξεις από τον αντίστοιχο της 

Πελοποννήσου, οι οποίες φαίνεται ότι ανταποκρίνονταν καλύτερα στην κυθηραϊκό 

αγροτικό τοπίο, όπως διακρίνεται και από το φιρμάνι. Συγκεκριμένα, για τα διάφορα 

είδη δημητριακών και τα όσπρια, οι μουσουλμάνοι όφειλαν να δώσουν για δεκάτη και 

το συμπλήρωμά της (salariye274) το 1/8 της παραγωγής, ενώ οι χριστιανοί αντίστοιχα 

το 1/7. Για το βαμβάκι, το λινάρι, τις κυψέλες, τα λαχανικά και τα φρούτα, τόσο οι 

μουσουλμάνοι, όσο και οι χριστιανοί θα έδιναν το 1/10 της παραγωγής.275 Δεδομένης 

της απουσίας μουσουλμάνων στο νησί, θα γίνει χρήση μόνο των ποσοστών που 

προβλέπονταν για τους χριστιανούς. Πρέπει να τονιστεί ότι Οθωμανός γραφέας 

υπολόγισε το κάθε προϊόν με βάση την προσδοκώμενη, παρά την πραγματική απόδοση, 

επομένως είναι πιθανόν να μην ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Παρ’ όλ’ 

αυτά, αποτελούν τη μοναδική μέθοδο για τη σκιαγράφηση της αγροτικής παραγωγής 

των Κυθήρων το 1715 και θα χρησιμοποιηθούν για όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται 

στο κατάστιχο. 

 Λόγω του ετερόκλητου πλήθους τους, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την 

ποιοτική ανάλυση, οι παραγωγικοί φόροι θα ομαδοποιηθούν εδώ σε επιμέρους 

                                                
272 Δρακάκης, 89, 91-92, 123, 159-160, 207. 
273 Σ.Ι. Ασδραχάς, «Η αγροτική οικονομία», στο Σ.Ι. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία (ΙΕ’-
ΙΘ’ αιώνας), Τόμος Α’, Αθήνα 2003, 312-313, 321. Παπασταματίου, «Η οικονομία», 170. Όσον αφορά 
τα άλλα είδη, ο Ασδραχάς αναφέρει την αγορά ρούχων και διακόσμου για το σπίτι ή αγροτικού 
εξοπλισμού. 
274 Για τη salariye γενικά, βλ. Alexander, Kanunnames, 490-494. 
275 Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες», 52-53. Είναι ίσως ενδεικτικό αυτού του διαχωρισμού στις αναλογίες 
των προϊόντων, ότι ο Οθωμανός γραφέας στα Κύθηρα χρησιμοποιεί την έννοια «δεκάτη» (öşr-i) για το 
λινάρι, το βαμβάκι, τα κρεμμύδια και τα μελίσσια και όχι για τα δημητριακά και τα όσπρια. Από την 
άλλη, ο Kiel θεωρεί ότι στα Κύθηρα οι Οθωμανοί επέβαλαν φορολογία επί του 1/5 της κάθε αγροτικής 
δραστηριότητας, ενώ η Μπαλτά του 1/10, στο πλαίσιο των ευνοϊκών φορολογικών μέτρων των 
Οθωμανών. Βλ. σχετικά, Kiel, «The Smaller», 41. Μπαλτά, Απογραφή, 35.  
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κατηγορίες: από τη μία φόροι επί των δημητριακών, των οσπρίων, των δέντρων και 

των λαχανικών, και από την άλλη φόροι της «βιοτεχνικής» και κτηνοτροφικής 

δραστηριότητας. 

 Αρχικά, οι φόροι επί των δημητριακών αποτελούσαν το σημαντικότερο ποσοστό 

των οφειλόμενων καταβολών επί της παραγωγής, συγκεκριμένα το 51,1%, όπως 

επιβεβαιώνεται και από τη μεταγενέστερη βενετική φορολογική απογραφή του 1772276. 

Πρόκειται σαφώς για τον κεντρικό άξονα της αγροτικής ζωής του νησιού, σε καμία 

όμως περίπτωση για μονοκαλλιέργεια.277 Σύμφωνα με το κατάστιχο, συνάγεται ότι τα 

σιτηρά που καλλιεργούνταν στο νησί το 1715 ήταν το σιτάρι, το κριθάρι, η σίκαλη και 

το σμιγάδι. 

 Το ποσοστό με το οποίο το κάθε είδος εκπροσωπούταν στις καλλιέργειες των 

κυθηραϊκών χωραφιών θα αναζητηθεί στα φορολογικά δεδομένα του αναλυτικού 

καταστίχου. Από τη μία, θα χρησιμοποιηθούν οι φυσικές αξίες του κάθε δημητριακού, 

οι οποίες και για τα τέσσερα είδη εκφράζονταν σε μουζούρια (muzur)278. Οι φυσικές 

αξίες που αναγράφονταν στο κατάστιχο, όμως, αντιπροσώπευαν μόνο το τμήμα της 

παραγωγής που φορολογούταν, όχι το σύνολό της. Για να φανεί η συνολική παραγωγή, 

το σύνολο των μουζουριών κάθε δημητριακού θα πολλαπλασιαστεί με το 7, καθώς, 

όπως πραναφέρθηκε, θεωρείται ότι οι Οθωμανοί απαιτούσαν ως φορολογία το 1/7 της 

συνολικής παραγωγής279. Από την άλλη, οι φυσικές αξίες εκφράζονταν πάντα στα 

χρηματικά τους αντίστοιχα, σε άσπρα, με το κάθε είδος να διατιμάται διαφορετικά από 

τον Οθωμανό γραφέα. Ένα μουζούρι σιταριού ισούταν με 40 άσπρα, ένα μουζούρι 

κριθαριού και σμιγαδιού με 30, ενώ η σίκαλη κοστολογούταν 20 άσπρα ανά 

μουζούρι.280 Από τις χρηματικές αξίες που υπολογίστηκαν για το κάθε είδος στο 

σύνολο των οικισμών του νησιού, θα φανεί και η συμμετοχή του καθενός στη 

φορολογία του νησιού. Συγκεκριμένα, 

                                                
276 Στην απογραφή αυτή, οι Βενετοί απαιτούσαν από τους νησιώτες για εντριτεία (terzaria) 200 τσεκίνια, 
τα οποία αποτελούσαν το ήμισυ της συνολικής επιβάρυνσης των νησιωτών. Βλ. Α.Μ. Ανδρεάδης, Περί 
της οικονομικής διοικήσεως της Επτανήσου επί Βενετοκρατίας, Τόμος Β’, Μέρος ειδικόν, Αθήνα 1914, 
252-253. 
277 Βλ. σχετικά, Ασδραχάς, «Η αγροτική οικονομία», 289. 
278 Το μουζούρι φαίνεται να ήταν η μονάδα μέτρησης των δημητριακών και τον 16ο αιώνα στο νησί. Βλ. 
Δρακάκης, 83. 
279 Αυτή η αναλογία δημητριακών για το νησί καθιστά την εντριτεία που απαιτούσαν αντίστοιχα οι 
Βενετοί, το 1/3 δηλαδή, ιδιαίτερα επαχθή. Βλ. Leontsinis, The Island, 65. 
280 Στη Μήλο το 1670 το ένα μουζούρι σιταριού ισούταν με 36 άσπρα και το αντίστοιχο του κριθαριού 
με 17, ενώ στην Τήνο το 1715 ήταν για την ίδια μετρική μονάδα 60 και 30 άσπρα αντίστοιχα. Βλ. 
Kolovos, «Ottoman Defterology», 231. Slot, «Το οθωμανικό defter», 263, υποσημ. 8. 
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Είδος Ετήσια προσδοκώμενη 
παραγωγή (σε 

μουζούρια) 

Ποσοστό επί 
της παραγωγής 

Φορολογική 
εκπροσώπηση (επί 

του συνόλου) 
Σιτάρι 3605 40,6% 3,5% 

Κριθάρι 2240 25,3% 1,6% 
Σίκαλη 105 1,2% 0,1% 

Σμιγάδι 2919 32,9% 2,1% 
 8869 μουζούρια281 100% 7,3% 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, τα Κύθηρα δεν αποκλίνουν από τον γενικό 

κανόνα αναφορικά με τη σύνθεση των δημητριακών του ελλαδικού χώρου, καθώς το 

σιτάρι εμφανίζεται ως η κυρίαρχη καλλιέργεια.282 Η πρωτοκαθεδρία αυτή 

αποτυπώνεται τόσο σε φυσικές, όσο, κυρίως, σε χρηματικές αξίες, απόρροια και της 

υψηλότερης διατίμησής του σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη. Ακολουθεί το σμιγάδι, 

δημητριακό το οποίο προέρχεται από τη μείξη του σιταριού και του κριθαριού. 

Συγκρίνοντας μόνο την εκτιμώμενη παραγωγή σε είδος, φαίνεται ότι το σμιγάδι δεν 

υπολειπόταν πολύ από την αντίστοιχη του σιταριού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική 

θέση που κατείχε και αυτό στο αγροτικό τοπίο των Κυθήρων, σε συμφωνία με άλλες 

νησιωτικές περιπτώσεις.283  

 Μετά το σιτάρι και το σμιγάδι, έπεται το κριθάρι· αν και σε μεγάλη -σχετικά με τα 

κυθηραϊκά δεδομένα- ποσότητα, σε αρκετούς οικισμούς απαντάται σε μικρές, ακόμη 

και σε μηδενικές φυσικές αξίες. Η εικόνα αυτή δεν συνάδει με τις καλλιεργητικές 

τάσεις άλλων νησιών, ιδίως των Κυκλάδων, όπου το κριθάρι αποτελούσε το βασικό 

δημητριακό.284 Το κριθάρι, πάντως, ήταν πιθανό να χρησιμοποιούταν και ως ζωοτροφή 

(«αλογοκριθή»), λόγω της απουσίας της βρόμης και του κεχριού.285 Τελευταία έρχεται 

η σίκαλη με πολύ μικρή ποσοστιαία εκπροσώπηση στην αγροτική παραγωγή και στη 

φορολογία του νησιού, εμφανιζόμενη, μάλιστα, μόνο στη Χώρα. Αυτό μπορεί να 

υποδηλώνει ότι η πρωτεύουσα ήταν η αποκλειστική παραγωγός του εν λόγω 

δημητριακού. Από την άλλη, μπορεί εκεί να καταγράφηκε απλώς η παραγωγή μίας 

                                                
281 Το σύνολο αυτό είναι πολύ μικρότερο από τα περίπου 13000 μουζούρια που προτείνει η Μπαλτά, 
καθώς θεωρεί ότι οι Κυθήριοι θα κατέβαλαν το δέκατο της παραγωγής τους στους Οθωμανούς. Βλ. 
σχετικά, Μπαλτά, Απογραφή, 36. 
282 Ασδραχάς, «Η αγροτική οικονομία», 292. Παπασταματίου, «Δημοσιονομικές επιβολές», 136. 
283 Ο Λεοντσίνης αναφέρει ότι το σμιγάδι ήταν η βάση του ψωμιού στο νησί, αποτελώντας μάλιστα, το 
επικρατέστερο δημητριακό, χωρίς, όμως, να διευκρινίζει τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται. 
Βλ. Leontsinis, The Island, 233-235. Η Άνδρος και η Σύρος αποτελούν παραδείγματα από τον χώρο του 
Αιγαίου όπου το σμιγάδι βρισκόταν μεταξύ των δημητριακών, στη δε Άνδρο ήταν το επικρατέστερο. Βλ 
Βίδρας, 58. Κολοβός, «Οικονομικά μεγέθη», 78. 
284 Για τέτοια παραδείγματα βλ. Ασδραχάς, «Η αγροτική οικονομία», 293-294. Kolovos, «Ottoman 
Defterology», 222-231. Βίδρας, 59. Slot, «Το οθωμανικό defter», 261. 
285 Ασδραχάς, «Η αγροτική οικονομία», 294. 
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ευρύτερης περιοχής. Όποια και αν είναι η απάντηση, τα ενδεχόμενα που προτάθηκαν 

παραπάνω δεν εξαντλούν το ζήτημα αυτό. 

 Μέσα από τη φορολόγηση των δημητριακών μπορεί να διερευνηθεί εάν το 

κατάστιχο βασίστηκε σε αληθινή καταμέτρηση της παραγωγής286. Στην περίπτωση των 

Κυθήρων, διαιρέθηκε η φορολογική αξία του σιταριού με την αντίστοιχη του κριθαριού 

σε κάθε οικισμό· σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν φαίνεται να υπάρχει μία σταθερή 

συσχέτιση μεταξύ των δύο δημητριακών, αντιθέτως εμφανίζονται αποκλίνουσες τιμές. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι τρεις οικισμοί με τις χαμηλότερες και τις 

υψηλότερες αναλογίες. 

Οικισμός Αξία σιταριού/ αξία κριθαριού 

Μπαμπακαράδικα 0,38 

Μεγάλα Φαρδουλιάνικα 0,4 

Μικρά Φαρδουλιάνικα 0,4 

 

Αρέοι 6,67 

Χώρα 8,09 

Μυλοπόταμος 13,33 

 Φαίνεται ότι ο Οθωμανός γραφέας δεν βασίστηκε σε έναν σταθερό συντελεστή 

συσχέτισης μεταξύ σιταριού και κριθαριού, αλλά αντιθέτως σε αληθινή καταμέτρηση, 

όπως μπορεί να φανεί από το εύρος των ακραίων τιμών. Συμπληρωματικά σε αυτό, ο 

γενικός μέσος όρος της φορολογικής αξίας του σιταριού προς την αντίστοιχη του 

κριθαριού στο σύνολο των κυθηραϊκών οικισμών, 1,61, απέχει από τη μονάδα, σε 

αντίθεση με πολλές περιπτώσεις κυκλαδικών νησιών το 1670, όπου αναφέρεται μία 

σταθερότερη συσχέτιση κοντά στο 1. Εφόσον φαίνεται ότι το κατάστιχο βασίστηκε σε 

αληθινή καταμέτρηση της γης από τους Οθωμανούς, γίνεται συνάμα δεκτό ότι κάθε 

χωράφι του νησιού δεν είχε τις ίδιες αποδόσεις, αλλά η φορολόγηση και η παραγωγή 

ήταν ανάλογες της ποιότητας του εδάφους.287  

 Ένα ακόμη βασικό ζήτημα που εξετάζεται στη μελέτη της αγροτικής ιστορίας μίας 

περιοχής είναι αυτό της σιτάρκειας, εάν δηλαδή οι χωρικοί μπορούσαν να επιβιώσουν 

με βάση τη δεδομένη παραγωγή δημητριακών. Για την προσέγγιση του ζητήματος 

αυτού στην περίπτωση των Κυθήρων πρέπει πρώτα να βρεθεί μία αντιστοιχία του 

μουζουριού με τα χιλιόγραμμα. Καθώς δεν υπάρχει κάποια αναφορά στα φιρμάνια που 

                                                
286 Alexander, «Counting». 
287 Kolovos, «Ottoman Defterology», 235. Βίδρας, 56. 
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συνοδεύουν την απογραφή, ούτε στον κανουνναμέ της Πελοποννήσου, θα 

χρησιμοποιηθεί η αντιστοιχία με το κρητικό μουζούρι, το οποίο σύμφωνα με τη Greene 

κυμαινόταν μεταξύ 12 και 15 οκάδων, αναλόγως το δημητριακό. Εδώ θα ακολουθηθεί 

συμβατικά η αναλογία του κυθηραϊκού μέτρου με 15 οκάδες και για τα τέσσερα είδη 

δημητριακών που καταγράφηκαν.288 Εφόσον η συνήθης οκά αντιστοιχούσε σε 1,283 

χιλιόγραμμα289, μπορεί να γίνει η αναγκαία μετατροπή. Σημειώνεται, ακόμη, ότι στον 

υπολογισμό θα χρησιμοποιηθούν και τα τέσσερα είδη, καθώς ήταν όλα βρώσιμα και 

συμμετείχαν στην καθημερινή διατροφή των νησιωτών. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή 

δημητριακών στα Κύθηρα το 1715 αντιστοιχούσε σε 170.684 χιλιόγραμμα, 147 χλγρ. 

για κάθε χανέ του νησιού.290 Από αυτό το σύνολο πρέπει να αφαιρεθεί πρωτίστως το 

1/3 της σοδειάς του κάθε οικισμού, το οποίο θα αποθηκευόταν και θα χρησίμευε για τη 

σπορά του επόμενου έτους κι ένα επιπλέον 10% το οποίο αντιπροσωπεύει απώλειες 

από το άλεσμα, αλλά και από διάφορα πτηνά και τρωκτικά που προκάλεσαν ζημιές στη 

σοδειά.291 Μετά από αυτές τις αφαιρέσεις προκύπτει ότι σε κάθε χανέ αντιστοιχούσαν 

ετησίως 88,3 χλγρ. για κατανάλωση. Αν δε αφαιρεθεί και η ποσότητα την οποία όφειλε 

κάθε νοικοκυριό να καταβάλει ως φόρο292, συνάγεται ότι κατά μέσο όρο, κάθε χανές 

είχε στη διάθεσή του 83 χλγρ. ή 20,8 κατ’ άτομο, δεδομένου ότι μία κυθηραϊκή 

οικογένεια αποτελούταν από 4 άτομα. Εφόσον τα 200 χλγρ. θεωρούνται το ετήσιο 

διατροφικό ελάχιστο για την επιβίωση ενός ατόμου στις προβιομηχανικές κοινωνίες, 

φαίνεται ότι οι παραγόμενες ποσότητες δημητριακών στο νησί ήταν ιδιαίτερα χαμηλές 

και πολύ κάτω από το όριο αυτό, οι οποίες γίνονται ακόμη χαμηλότερες εάν ληφθεί 

υπόψη η ανάγκη διατροφής και των ζώων του νοικοκυριού από την εναπομείνασα αυτή 

ποσότητα. Όπως και να έχει, τίθεται σημαντικό ζήτημα επιβίωσης του κυθηραϊκού 

                                                
288 Greene, A Shared World, 125. Αρκετά κοντά είναι και η αναλογία που δίνει ο Δρακάκης για τα 
Κύθηρα του 16ου αιώνα. Βλ. Δρακάκης, 220. 
289 H. İnalcık, «Introduction to Ottoman Metrology», Turcica 15 (1983), 318-320, 340. 
290 Η διαίρεση έγινε με το 1160, αριθμό που αφορά το σύνολο των αναγραφόμενων χανέδων του νησιού. 
291 Βλ. σχετικά, Moačanin, 187. Ο Παπασταματίου για το Άργος Ορεστικό προτείνει ότι για τη σπορά 
του επόμενου έτους παρακρατούταν το 1/5. Βλ. Παπασταματίου, «Δημοσιονομικές επιβολές», 139. Στην 
περίπτωση των Κυθήρων, ακολουθείται η αναλογία 1:3, θεωρώντας ότι το κυθηραϊκό έδαφος ήταν άγονο 
και απαιτούσε περισσότερο σπόρο. 
292 Για τον υπολογισμό της ποσότητας αυτής, τα φορολογήσιμα μουζούρια του κάθε οικισμού 
μετατράπηκαν σε χιλιόγραμμα και το αποτέλεσμα της μετατροπής αυτής αφαιρέθηκε από το σύνολο. 
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πληθυσμού με βάση τη δεδομένη σιτοπαραγωγή, όπως είχε ήδη παρατηρήσει και η 

Μπαλτά.293 

 Εφαρμόζοντας στο σύνολο των κυθηραϊκών οικισμών την ποσότητα 

χιλιογράμμων που αντιστοιχούσαν ανά άτομο μετά την αφαίρεση της σποράς του 

επόμενου έτους και της φορολογίας, εκφρασμένης σε χιλιόγραμμα, προκύπτει ότι 

κανένας οικισμός δεν προσεγγίζει το συμβατικό όριο των 200 χλγρ. ως διατροφικό 

ελάχιστο. Μάλιστα, η μεγαλύτερη αναλογία κατά κεφαλή ήταν τα μόλις 52,1 χλγρ. ανά 

άτομο στο Στραπόδι του ναχιγιέ Λιβαδίου, γεγονός ενδεικτικό της μικρής συμβολής 

των δημητριακών στην επιβίωση των Κυθηρίων. Με βάση όλα τα παραπάνω, το 

σύνολο των οικισμών του νησιού θα ομαδοποιηθεί σε τάξεις μεγεθών ανά 10 χλγρ. 

Συγκεκριμένα, 

Χλγρ/ 
κεφαλή 

Αριθμός 
οικισμών 

Μέσος όρος 
κλάσματος χλγρ/ 

κεφαλή 

Διάμεσος κλάσματος 
χλγρ/ κεφαλή 

0-10 17 7,55 7,7 
10,01-20 23 14,76 14,54 
20,01-30 13 24,31 25,48 

30,01-40 11 32,69 30,79 
40,01-50 6 46,33 47,09 

>50 1 52,11 52,11 

 Πρώτα απ’ όλα, οι διάμεσοι των επιμέρους κατηγοριών επαληθεύουν τους 

εξαχθέντες μέσους όρους, καθώς δεν αποκλίνουν σημαντικά από αυτούς. Από τον 

πίνακα διακρίνεται ξεκάθαρα το πολύ μικρό μερίδιο δημητριακών που αντιστοιχούσε 

σε κάθε Κυθήριο. Στους κατοίκους 53 οικισμών του νησιού, του 74,6%, δηλαδή, του 

συνόλου των κυθηραϊκών οικιστικών συγκεντρώσεων, αντιστοιχούσαν ποσότητες 

κάτω των 30 χιλιογράμμων στον καθένα. Αντιθέτως, μόλις σε επτά οικισμούς, τα χλγρ./ 

άτομο ξεπερνούσαν τα 40· από τους επτά αυτούς οικισμούς, οι πέντε ανήκαν στο 

ναχιγιέ Λιβαδιού, ο ένας στον Μυλοπόταμο και άλλος ένας στα Καστρισιάνικα. 

Επρόκειτο για οικισμούς που δεν συγκαταλέγονταν μεταξύ των μεγαλύτερων των 

Κυθήρων, καθώς είχαν κάτω από 20 καταγεγραμμένους χανέδες, επιβεβαιώνοντας τον 

κανόνα ότι οι οικισμοί με χαμηλό πληθυσμιακό βάρος είχαν μεγαλύτερο βαθμό 

σιτάρκειας σε σχέση με τους πολυπληθέστερους οικισμούς.294 Η εμφάνιση οικισμών 

                                                
293 Μπαλτά, Απογραφή, 34. Βλ. σχετικά, Κοτζαγεώργης, Μικρές πόλεις, 175. Παπασταματίου, 
«Δημοσιονομικές επιβολές», 139. Το ίδιο παρατηρεί και η Parveva και για την περιοχή της νοτιοδυτικής 
Πελοποννήσου το 1715. Βλ. Parveva, «Agrarian Surplus», 6 
294 Βλ. αντίστοιχα για το Άργος Ορεστικό, Παπασταματίου, «Δημοσιονομικές επιβολές», 140-141. Από 
τους έξι αυτούς οικισμούς, ο μεγαλύτερος είναι οι Aleksandrades (Αλεξανδράδες) με 17 
καταγεγραμμένους χανέδες. 
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του Λιβαδίου, κυρίως, στη μεγαλύτερη κατηγορία του δείγματος, επιβεβαιώνεται και 

σε επίπεδο ναχιγιέδων. Συγκεκριμένα, το Λιβάδι, με κατά μέσο όρο 24,28 χλγρ. το 

κεφάλι, ήταν ο κυθηραϊκός ναχιγιές με τη μεγαλύτερη αναλογία χιλιογράμμων ανά 

άτομο. Στη συνέχεια ακολουθούσε ο Ποταμός με 21,57, τα Καστρισιάνικα με 19,58 

και μετά ο Μυλοπόταμος με 15,56. Ακόμη χαμηλότερος ήταν ο μέσος όρος της Χώρας, 

8. 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, φαίνεται ότι η παραγωγή δημητριακών 

ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Ο Kiel θεωρεί ότι τα χαμηλά ποσοστά των δημητριακών μπορεί 

να οφείλονταν είτε σε μία πραγματικά χαμηλή παραγωγή, είτε σε μία πολιτική istimalet 

του γραφέα, είτε στο ότι το μουζούρι είχε μεγαλύτερη χωρητικότητα από αυτήν που ο 

ίδιος πρότεινε στη μελέτη του.295 Παρόλο που δεν διενεργήθηκε άλλη απογραφή από 

τους Οθωμανούς τα επόμενα χρόνια, η οποία θα ήταν διαφωτιστική αναφορικά στην 

προβληματική του Kiel, φαίνεται ότι μάλλον το 1715 η παραγωγή ήταν πράγματι τόσο 

χαμηλή. Οι καταγεγραμμένες αυτές ποσότητες δεν μπορούσαν να καλύψουν τις 

διατροφικές ανάγκες του κυθηραϊκού πληθυσμού, επαληθεύοντας, έτσι, τις περιοδικές 

επισιτιστικές κρίσεις που εμφανίζονταν στη βενετική περίοδο.296 Η ελλειπτική αυτή 

παραγωγή καταδεικνύει ότι τα διάφορα δημητριακά αποτελούσαν περισσότερο 

συμπληρωματική καλλιέργεια του κυθηραϊκού αγροτικού νοικοκυριού, το οποίο 

κατόρθωνε να επιβιώνει από άλλες καλλιέργειες· η σημαντική φορολογική τους 

παρουσία, από την άλλη, αντανακλούσε δημοσιονομικές στοχοθεσίες των 

Οθωμανών.297 Η σημαντική έλλειψη δημητριακών, πάντως, καλυπτόταν πιθανόν με 

την εισαγωγή σιτηρών από άλλες περιοχές. 

 Μία συμπληρωματική στα δημητριακά καλλιέργεια αποτελούσαν τα όσπρια, 

σημαντικό κομμάτι της διατροφής του χωρικού.298 Τα όσπρια τα οποία καταγράφηκαν 

στα Κύθηρα ήταν τα κουκιά και τα ρεβίθια, ενώ απουσίαζαν τα διάφορα είδη φακής, 

που ήταν γενικά πολύ διαδεδομένη στο μεσογειακό αγροτικό τοπίο. Kαι για τα όσπρια 

χρησιμοποιήθηκε το μουζούρι ως μέτρο χωρητικότητας, με την τιμή του να ήταν 30 

άσπρα για τα κουκιά και 40 για τα ρεβίθια.299 Για να καταδειχθεί η σημασία την οποία 

                                                
295 Συγκεκριμένα, θεωρούσε ότι ένα μουζούρι αντιστοιχούσε σε 38 χλγρ. Βλ. Kiel, «The Smaller», 41. 
296 Παρόμοια χαμηλή παραγωγή σιτηρών παρατηρείται και στη Λέσβο, βλ. Δ. Καρύδης-M. Kiel, 
Μυτιλήνης αστυγραφία και Λέσβου χωρογραφία (15ος-19ος αι.), Αθήνα 2000, 147. 
297 Κολοβός, Όπου ην κήπος, 30. 
298 Α. Ματθαίου, «Η καθημερινή αγορά και η βίωση του οικονομικού», στο Σ.Ι. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική 
οικονομική ιστορία (ΙΕ’-ΙΘ’ αιώνας), Τόμος Α’, Αθήνα 2003, 542. 
299 Στη Μήλο, το 1 μουζούρι κουκιών και ρεβιθιών, αντιστοιχούσε έκαστο σε 40 άσπρα. Βλ. Kolovos, 
«Ottoman Defterology», 235. 
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αυτή η καλλιέργεια κατείχε στα Κύθηρα, θα ακολουθηθεί η ίδια με τα δημητριακά 

μέθοδος. Αρχικά θα γίνει υπολογισμός της ετήσιας προσδοκώμενης παραγωγής, 

πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των μουζουριών του tahrir με το 7 και στη συνέχεια θα 

υπολογιστεί η συμμετοχή του κάθε οσπρίου στη συνολική φορολογική επιβάρυνση.  

Είδος Ετήσια προσδοκώμενη 
παραγωγή (σε μουζούρια) 

Ποσοστό επί 
της παραγωγής 

Φορολογική 
εκπροσώπηση 

(επί του συνόλου) 
Κουκιά 238 97,1% 0,2% 

Ρεβίθια 7 2,9% 0,01% 

 245 μουζούρια 100% 0,21% 

 Με βάση τον πίνακα φαίνεται ότι η παραγωγή των οσπρίων γενικά ήταν υποτονική 

στο νησί. Μεταξύ των δύο ειδών, οι αγρότες έδειχναν σχεδόν αποκλειστική προτίμηση 

στα κουκιά, όσπριο αρκετά διαδεδομένο στον ελλαδικό χώρο300, οι ποσότητες του 

οποίου, όμως, ήταν πολύ μικρές και με μεγάλη ασυνέχεια στο οικιστικό δίκτυο. Πλην 

του ναχιγιέ του Ποταμού, όπου τα κουκιά καλλιεργούνταν στο μεγαλύτερο ποσοστό 

των οικισμών, στο υπόλοιπο νησί οι αντίστοιχοι οικισμοί ήταν μεμονωμένοι. Όσον 

αφορά τα ρεβίθια, καταγράφηκε συνολικά μόλις 1 μουζούρι, και αυτό στη Χώρα, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται ερωτηματικά, τόσο σχετικά με την παρουσία τους μόνο 

εκεί, όπως και στην περίπτωση της σίκαλης, όσο και σχετικά με την ευρύτερη 

συμμετοχή τους στις καλλιεργητικές πρακτικές του νησιού.301 

 Συγκρίνοντας τις παραγόμενες ποσότητες οσπρίων με τις αντίστοιχες των 

δημητριακών, φαίνεται ότι τα όσπρια δεν διαδραμάτιζαν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις 

καλλιέργειες του νησιού. Αντιθέτως, η φορολόγηση ενός μόνο μουζουριού κουκιών, 

που ήταν και η συνηθέστερη φορολογήσιμη ποσότητα στο νησί, διαπερνά οριζόντια 

οικισμούς όλων των κατηγοριών αναφορικά με τα χιλιόγραμμα δημητριακών που 

αντιστοιχούσαν ανά κεφαλή. Άλλωστε, η μεγαλύτερη φορολογήσιμη ποσότητα στο 

κατάστιχο είναι τα 4 μουζούρια του Στραποδίου, οι κάτοικοι του οποίου, όπως 

προαναφέρθηκε, απολάμβαναν τη μεγαλύτερη αναλογία δημητριακών. Κατά συνέπεια, 

τα όσπρια φαίνεται να αποτελούσαν περισσότερο πολυτέλεια, παρά βασικό 

συμπλήρωμα στη διατροφή των Κυθηρίων.302 

                                                
300 Παπασταματίου, «Δημοσιονομικές επιβολές», 142. 
301 Ο Λεοντσίνης, πάντως, δίνει μία εικόνα σχετικά με τα παραγόμενα όσπρια στο νησί, αναφέροντας 
ότι καλλιεργούνταν μαναρόλια (είδος λαθουριού), κουκιά και χοντροκούκια. Αν και δεν επισημαίνει τη 
χρονική περίοδο για την οποία κάνει λόγο, η ύπαρξη δύο διαφορετικών ειδών κουκιών, πιθανόν να ίσχυε 
και το 1715, παρόλο που δεν μπορεί να αποδειχθεί. Βλ. Leontsinis, The Island, 236. 
302 Για τις επίσης χαμηλές ποσότητες δημητριακών και οσπρίων στη Σύρο το 1670, βλ. Βίδρας, 61-63. 
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 Σχετικά με τα δημητριακά και τα όσπρια, θα επιχειρηθεί μία αποτίμηση του ρόλου 

που διαδραμάτιζαν στην παραγωγή των επιμέρους ναχιγιέδων του νησιού. Οι 

αναγραφόμενες ποσότητες αφορούν τη συνολική παραγωγή. 

Ναχιγιές Συνολική παραγωγή (σε 
μουζούρια) 

Ποσοστό επί του 
συνόλου 

Χώρα 854 9,4% 

Λιβάδι 3.206 35,2% 
Μυλοπόταμος 1.323 14,5% 
Καστρισιάνικα 980 10,7% 

Ποταμός 2.751 30,2% 

 9.114 μουζούρια 100% 

Φαίνεται ότι στο ναχιγιέ Λιβαδιού καλλιεργούταν το μεγαλύτερο μέρος των 

δημητριακών και των οσπρίων του νησιού, με αυτόν του Ποταμού να βρίσκεται πολύ 

κοντά. Το Λιβάδι, μάλιστα, κυριαρχούσε σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, με 

εξαίρεση το σμιγάδι, όπου τα περισσότερα μουζούρια καταγράφηκαν στο βορειότερο 

τμήμα του νησιού. 

 Τα λαχανικά, τα φρούτα και οι δεντροκαλλιέργειες, γενικά, διαδραμάτιζαν και 

αυτά έναν βοηθητικό ρόλο στη διάρθρωση της αγροτικής οικονομίας και ζωής. Σχετικά 

με τις δύο πρώτες κατηγορίες, το μόνο είδος που απαντάται στα Κύθηρα είναι τα 

κρεμμύδια, τα οποία αντιπροσώπευαν μόλις το 0,06% της συνολικής φορολογικής 

επιβάρυνσης των κατοίκων. Η καταγραφή, μάλιστα, μόνο της χρηματική τους αξίας 

στο κατάστιχο, αναιρεί κάθε απόπειρα ανασύστασης της συνολικά παραγόμενης 

ποσότητάς τους στο νησί, επιτρέπει, όμως, την εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων. 

 Αρχικά, μόνο η Χώρα επιβαρυνόταν με φόρο 50 άσπρων, υποδηλώνοντας πιθανόν 

μία μεγαλύτερη συγκέντρωση του συγκεκριμένου προϊόντος εκεί. Κατόπιν τούτου, η 

επιβάρυνση στους υπόλοιπους 11 οικισμούς βρισκόταν σταθερά στα 30 άσπρα. Δεν 

φαίνεται από τα δεδομένα του καταστίχου η κυριαρχία κάποιου ναχιγιέ στην 

κρεμμυδοπαραγωγή· συγκεκριμένα, από τους έντεκα οικισμούς οι τρεις ανήκαν στον 

Μυλοπόταμο, οι τρεις στα Καστρισιάνικα, οι τρεις στον Ποταμό και οι δύο στο Λιβάδι. 

Με εξαίρεση δύο περιπτώσεις, οι οικισμοί στους οποίους καταγράφονταν κρεμμύδια 

ανήκαν στις κατηγορίες όπου οι ποσότητες δημητριακών κυμαίνονταν μεταξύ 0 και 40 

χιλιογράμμων ανά κεφαλή, γεγονός που υποδεικνύει μικρό και ασυνεχή μεν, 

συμπληρωματικό δε ρόλο στα χαμηλά ποσοστά δημητριακών.303 

                                                
303 Η Ματθαίου αναφέρει τα ξερά κρεμμύδια ως μέρος της διατροφής του χωρικού, πλάι στο ψωμί, τα 
όσπρια και το λάδι. Ματθαίου, 532. 
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 Η μόνη φορολογήσιμη δεντροκαλλιέργεια στο νησί ήταν τα ελαιόδεντρα. Η 

καλλιέργεια της ελιάς και η παραγωγή ελαιόλαδου αποτελούσε βασική βιοποριστική 

ενασχόληση των αγροτών του νότιου ελλαδικού χώρου. Η σπουδαιότητά της φαίνεται 

και στην περίπτωση των Κυθήρων· η δεκάτη του ελαιόλαδου απαντάται σε όλες τις 

οικιστικές συγκεντρώσεις του νησιού, αποτελώντας το 13,2% των παραγωγικών 

φόρων και το 1,9% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης του νησιού. Η διάδοση 

της ελαιοπαραγωγής στα Κύθηρα ανάγεται πιθανόν στον 17ο αιώνα, όταν η Βενετία, 

θέλοντας να απεξαρτηθεί από το λάδι της Απουλίας, ενθάρρυνε την εισαγωγή της 

ελαιοκαλλιέργειας στις κτήσεις της. Η ελιά αποτελούσε μία μακροπρόθεσμη επένδυση 

για τους αγρότες, καθώς δεν απέδιδε κάθε χρόνο. Ο καρπός της, αλλά και το ελαιόλαδο 

ήταν βρώσιμα, αλλά, σχετικά με το δεύτερο, εξίσου σημαντική ήταν η βιοτεχνική και 

εμπορική του διάσταση: χρησίμευε στον φωτισμό, ενώ ήταν βασικό συστατικό της 

σαπωνοποιίας και της υφαντουργίας.304 

 Με βάση το κατάστιχο, στα Κύθηρα φορολογήθηκε το παραχθέν ελαιόλαδο σε 

κυλίνδρους (kilinder). Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 366 κύλινδροι, η συνολική αξία 

των οποίων αποτιμάτο σε 11.115 άσπρα, 30 άσπρα δηλαδή ανά κύλινδρο. Εφόσον η 

καταχώριση του λαδιού στο κατάστιχο συνοδεύεται από τη λέξη «öşr-i», σε συνδυασμό 

με την απαίτηση του δέκατου των καρπών των ελαιόδεντρων στην Πελοπόννησο305, 

είναι πιθανό ότι και στο νησί απαιτούταν ως φόρος το 1/10 του παραγόμενου 

προϊόντος.306 Θεωρώντας τους 366 κυλίνδρους το δέκατο της συνολικής παραγωγής, 

το 1715 στα Κύθηρα παράγονταν 3.660 κύλινδροι λαδιού. Με βάση την αντιστοιχία 

ενός κυλίνδρου προς δύο οκάδες, η συνολική παραγωγή ήταν 7.320 οκάδες ή 9.392 

χιλιόγραμμα, η οποία αντιστοιχούσε σε 2 χιλιόγραμμα ανά Κυθήριο.307 Η φορολόγηση 

της δεκάτης του ελαιόλαδου και όχι των δέντρων, υποδηλώνει μία ζωηρή, για τα 

κυθηραϊκά δεδομένα, παραγωγή. 

 Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, η παραγωγή του ελαιόλαδου στους επιμέρους 

ναχιγιέδες του νησιού διαρθρωνόταν ως εξής: 

Ναχιγιές Συνολική παραγωγή 
(σε κυλίνδρους) 

Ποσοστό επί της 
παραγωγής 

Χώρα 210 5,7% 

                                                
304 Ασδραχάς, «Η αγροτική οικονομία», 306-307. 
305 Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες», 54. 
306 Στην Κρήτη και στις Κυκλάδες, αντιθέτως, προβλεπόταν το 1/5 της προσδοκώμενης παραγωγής των 
δέντρων. Βλ. σχετικά, Kolovos, «Ottoman Defterology», 214. Βίδρας, 58. 
307 M.A. Ünal, «Rumeli Sancaklarında Ölçüler ve Tartılar», στο Z. Gölen-B. Çetin-A. Temizer (επ.), 
Osmanlı Dönemi Balkan Ekonomisi, Άγκυρα 2018, 50. 
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Λιβάδι 1.850 50,6% 
Μυλοπόταμος 630 17,2% 
Καστρισιάνικα 400 10,9% 

Ποταμός 570 15,6% 

 3.660 κύλινδροι 100% 

Φαίνεται ότι το Λιβάδι αποτελούσε μακράν το σημαντικότερο ελαιοπαραγωγικό 

διαμέρισμα του νησιού, εικόνα που θα εξακολουθήσει να υπάρχει και στην πορεία του 

18ου αιώνα. Οι ποσότητες των υπόλοιπων ναχιγιέδων ήταν αισθητά χαμηλότερες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δεύτερος μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγικός ναχιγιές των 

Κυθήρων ήταν αυτός του Μυλοποτάμου, εικόνα που οφείλεται στη σημαντική 

ελαιοπαραγωγή εντός της ομώνυμης πρωτεύουσας του διαμερίσματος.308 

 Καθώς δεν καταγράφηκαν τα ελαιόδεντρα στο κατάστιχο του νησιού, θα 

επιχειρηθεί να βρεθεί ο συνολικός τους αριθμός με βάση τις εκτιμήσεις της Μπαλτά 

για τις αποδόσεις της ελιάς στην Πελοπόννησο του 1715.309 Εφόσον θεωρεί ότι ένα 

ελαιόδεντρο στο Μοριά απέδιδε 3 οκάδες λάδι, οι 7.320 οκάδες ελαιόλαδου που 

θεωρούνται ότι παράγονταν συνολικά στα Κύθηρα το 1715, αντιστοιχούσαν σε 2.440 

δέντρα σε όλο το νησί. Όσο ενδεικτικός και αν είναι ο αριθμός αυτός για την 

ανασύσταση του συνόλου των ελαιόδεντρων στα Κύθηρα, τα 31.584 δέντρα που 

καταγράφηκαν το 1757, υποδηλώνουν μία σημαντική αύξηση της ελαιοπαραγωγής 

στην πορεία του 18ου αιώνα, παραγωγή που θα συνεχίσει να αυξάνεται και με τους 

Βρετανούς αργότερα· το 1826, συγκεκριμένα, στο νησί μαρτυρούνται 70.344 

δέντρα.310 

 Η μη καταγραφή ελαιοτριβείων γεννά ερωτηματικά, ιδίως λόγω των μεγάλων για 

τα δεδομένα του νησιού ποσοτήτων λαδιού. Πιθανόν η έλλειψη αυτή να υποδηλώνει 

λάδι κακής ποιότητας, το οποίο ήταν αποτέλεσμα οικιακής επεξεργασίας, προορισμένο 

αποκλειστικά για εσωτερική κατανάλωση.311 Από την άλλη, υπάρχει το ενδεχόμενο μη 

καταγραφής ελαιοτριβείων το 1715, καθώς δε φαίνεται να αποτελούσαν φορολογήσιμο 

προϊόν. Πάντως και το 1757 δεν καταγράφηκε κανένα ελαιοτριβείο στο νησί. Η 

περίπτωση να υπήρχε, αλλά να μην καταχωρίστηκε πρέπει να αποκλειστεί, καθώς 

καταγράφηκαν λεπτομερώς διάφορες άλλες μηχανές μεταποίησης, οι οποίες δεν 

                                                
308 Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 110-113. 
309 Ε. Μπαλτά, «Η ελαιοκαλλιέργεια στον τουρκοκρατούμενο Μοριά», στο "Ο δε τόπος…ελαιοφόρος". 
Η παρουσία της ελιάς στην Πελοπόννησο, Αθήνα 2007, 95. 
310 Ανδρεάδης, Τόμος Α’, 185-186, υποσημ. 3. Leontsinis, The Island, 238-239. Η ίδια σταδιακή αύξηση 
της ελαιοπαραγωγής παρατηρείται και στη Λέσβο. Βλ. σχετικά Καρύδης-Kiel, 146, 150, 165. 
311 Πρβλ. Βίδρας, 64, για τη μη καταγραφή ελαιοτριβείων στη Σύρο. 
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φορολογούνταν ούτως ή άλλως από τους Βενετούς, επομένως δεν υπήρχε λόγος να μην 

καταγραφούν τα ελαιοτριβεία.312 Με βάση αυτά, φαίνεται ότι το 1715 στο νησί δεν 

υπήρχε κανένα ελαιοτριβείο, αλλά η όποια επεξεργασία γινόταν με κυλίνδρους, 

χειροκίνητους δηλαδή μύλους.313 

 Είναι πιθανό το παραγόμενο ελαιόλαδο να αποτελούσε ένα από τα εξαγώγιμα 

προϊόντα των Κυθήρων, δεδομένης και της ύπαρξης προξένων στο νησί, οι οποίοι 

έδειχναν γενικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το προϊόν αυτό. Η σημασία, άλλωστε, του 

ελαιόλαδου της γειτονικής νότιας και νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, αλλά και του 

Αρχιπελάγους για τις σαπωνοποιίες και υφαντουργίες της Γαλλίας, καθιστά πιθανή την 

ένταξη των Κυθήρων σε ένα ευρύ εμπορικό δίκτυο διοχέτευσης του παραγόμενου 

λαδιού υπέρ των γαλλικών συμφερόντων.314 Η εμπορική αυτή χρήση του ελαιόλαδου 

του νησιού δεν είναι παρά μία υπόθεση εργασίας· η απουσία κάποιου «εμπορικού» 

φόρου που να σχετίζεται με το λάδι και η τεχνική ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων 

καταδεικνύουν περισσότερο εσωτερική κατανάλωση, παρά εξαγωγή του προϊόντος.315 

Από την άλλη, όμως, μπορεί μέρος της παραγωγής να εξαγόταν κρυφά. Αυτό μπορεί 

να οφειλόταν είτε στον βρετανο-γαλλικό εμπορικό ανταγωνισμό στην ευρύτερη 

περιοχή, ανταγωνισμός συνδεόμενος στενά και με το πειρατικό φαινόμενο316, καθώς 

και στους περιορισμούς που έθετε το αυτοκρατορικό κέντρο στην εξαγωγή του εν λόγω 

προϊόντος.317 

 Η απουσία, πάντως, άλλων λαχανικών και δέντρων στο κατάστιχο είναι 

αξιοσημείωτη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η σημασία τους στη σύνθεση της αγροτικής 

οικονομίας πολλών νησιωτικών κοινωνιών.318 Παρόλο που η μεγάλη ανάπτυξη των 

                                                
312 Ανδρεάδης, Τόμος Α’, 211. 
313 Μ.Ι. Δαπόντες, Η ελιά και τα λιοτρίβια στα Κύθηρα (Τσιριγώτες πρωτοπόροι), Κύθηρα 2008, 25. Ο 
συγγραφέας μάλιστα εντόπισε 7 τέτοιους κυλίνδρους: έναν στη Χώρα, έναν στα Αρωνιάδικα και 5 στον 
Μυλοπόταμο. Ο αριθμός αυτός είναι ενδεικτικός, όμως δείχνει τη σημασία της ελαιοπαραγωγής στον 
Μυλοπόταμο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 
314 Balta, «The Insular World», 99. Μπαλτά, «Η ελαιοκαλλιέργεια», 95-96. A.B. Stallsmith, «One 
Colony, Two Mother Cities: Cretan Agriculture Under Venetian and Ottoman Rule», στο S. Davies, J.L. 
Davis (επ.), Between Venice and Istanbul. Colonial Landscapes in Early Modern Greece, Αθήνα 2007, 
164. Για το ενδιαφέρον των Γάλλων για το ελαιόλαδο της Λέσβου, βλ. Καρύδης-Kiel, 159-165. 
315 Τέτοιος φόρος δεν μαρτυρείται ούτε επί Βενετών στα μέσα του 18ου αιώνα. Βλ. Ανδρεάδης, Τόμος 
Α’, 188. 
316 Πανοπούλου, «Πειρατικά επεισόδια», 208. Ν. Καραπιδάκης, «Τα Επτάνησα, 16ος-19ος αι. Η κοινωνία: 
Τάξεις, ομάδες, σχέσεις και συγκρούσεις», στο Θ.Γ. Παππάς (επ.), Εγχειρίδιο Ιστορίας Ιονίων Νήσων, 
Κέρκυρα 2019, 219. 
317 Λαθραία εξαγωγή λαδιού παρατηρείται στη Σάμο, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η απείθεια του 
καπουδάν πασά στην αυτοκρατορική διαταγή για απαγόρευση εξαγωγής, βοηθώντας τους Γάλλους να 
στείλουν ελαιόλαδο από τη Λέσβο. Βλ. Καρύδης-Kiel, 164. Λαΐου, Σάμος, 125. 
318 Βίδρας, 65. Κολοβός, Όπου ην κήπος, 36-39. Α. Πανοπούλου, «Η εκρίζωση των αμπελώνων της 
Τήνου στις αρχές του 17ου αιώνα», στο π. Μ. Φώσκολος (επ.), Από την Τήνο του Βενετού δόγη στην Τήνο 
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δέντρων και των κήπων στα Κύθηρα παρατηρήθηκε την περίοδο της βρετανικής 

κυριαρχίας, από τις αρχές δηλαδή του 19ου αιώνα και εξής, η παρουσία τους στο νησί 

είναι διαπιστωμένη ήδη από πιο πριν. Συγκεκριμένα, μεγάλος αριθμός νοταριακών 

πράξεων του 16ου αιώνα κάνει μνεία σε περιβόλια, κήπους και δέντρα, όπως αχλαδιές, 

κερατέες (χαρουπιές), αμυγδαλιές, συκιές και αγριοσυκιές. Επίσης, μαρτυρούνταν και 

ξερικοί κήποι, οι «εμπαμπακίες» ή «μπαπακίες», στους οποίους μπορούσαν να 

καλλιεργηθούν άλλα αγροτικά προϊόντα.319 Είναι πιθανόν οι «μπαπακίες» να 

αποτελούσαν το σύνολο των κήπων του νησιού και η οθωμανική απογραφή να 

συνέπεσε με μία περίοδο αγρανάπαυσης των κηπευτικών320. Πάντως, ακόμη και αν 

αυτή η συγκυρία ήταν πραγματική, φαίνεται απίθανο οι Οθωμανοί να μην κατέγραφαν 

την ύπαρξη μίας τέτοιας αγροτικής παραγωγής.321 

 Μία πιο πειστική απάντηση, που μπορεί να εξηγήσει την παραπάνω καλλιεργητική 

πρακτική των Κυθηρίων, δίνει η περίπτωση της Άνδρου. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται 

ότι παρά την απουσία «μποστανιών» (κήπων) στο 45,3% των χανέδων του νησιού, η 

σημασία τους ήταν πολύ σημαντική στη διατροφή των Ανδριωτών.322 Με βάση αυτό, 

βέβαιη πρέπει να θεωρείται η ύπαρξη, αν και όχι σε μεγάλη αφθονία, κήπων και 

δέντρων και στα Κύθηρα, δεδομένης της σημασίας τους στην καθημερινή ζωή των 

νησιωτών ήδη από τον 16ο αιώνα. Τα λαχανικά καλλιεργούνταν εκ περιτροπής με 

άλλες καλλιέργειες και τα δέντρα πιθανόν να βρίσκονταν διάσπαρτα ανάμεσα στις 

ελιές.323 

 Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της αγροτικής παραγωγής του νησιού 

αποτελούσαν οι «βιοτεχνικές» καλλιέργειες. Πρόκειται για κατά σύμβαση βιοτεχνική 

εξειδίκευση, καθώς επρόκειτο για αγροτικές κατά βάση δραστηριότητες, το προϊόν των 

                                                
της Υψηλής Πύλης. 300 χρόνια από την παράδοση του κάστρου της Τήνου. Δήμος Τήνου, Α’ Ιστορικό 
Συνέδριο, Τήνος 2017, 160. 
319 Leontsinis, The Island, 237. Για τα νοταριακά αυτά έγγραφα, βλ. Δρακάκης, 102-103, 225, 247, 280-
281, 306 308, 322, 365. 
320 Η αγρανάπαυση γενικά γινόταν με το χωρίς σπορά όργωμα του αγρού, τη μετατροπή της 
καλλιεργητικής μονάδας σε βοσκοτόπι, τη διετή μετατόπιση της καλλιέργειας σε γειτονικό χωράφι ή την 
εκ περιτροπής καλλιέργεια των δύο τρίτων του αγρού στα πλαίσια τριετούς κύκλου. Βλ. Δ. 
Παπασταματίου, «Η οικονομία», 172. 
321 Η Parveva επισημαίνει ότι στην περιοχή του Edirne το 1670 τα κτήματα που ήταν σε αγρανάπαυση 
καταγράφηκαν κανονικά. Βλ. Parveva, «Villages», 18. Ο Βίδρας, επίσης, απορρίπτει το ενδεχόμενο οι 
Οθωμανοί να κατέγραψαν στη Σύρο μόνο τις καλλιεργούμενες το έτος εκείνο εκτάσεις, δεδομένου και 
του ρόλου του καταστίχου ως κτηματολογίου, το οποίο θα έδινε λύσεις σε μελλοντικές διαμάχες των 
Συριανών. Βλ. Βίδρας, 60-61. 
322 Κολοβός, Όπου ην κήπος, 51, 55. 
323 Πρβλ. και τη θέση του Καραπιδάκη για την περίπτωση της Πάργας, όπου μέσα στα αμπέλια υπήρχαν 
και διάφορα οπωρικά, αλλά και των Αργυράδων Κέρκυρας όπου υπήρχαν διάσπαρτα δέντρα μέσα στις 
ελιές. Ασδραχάς-Καραπιδάκης, «Οι μεγάλοι τομείς», 177. 
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οποίων υφίστατο απλώς μία περαιτέρω επεξεργασία. Η βιοτεχνική δραστηριότητα 

αφορούσε κυρίως την οικιακή επεξεργασία των πρώτων υλών και στόχευε στην 

κάλυψη τοπικών αναγκών· όποιο περίσσευμα προέκυπτε μπορεί να 

εμπορευματοποιούταν και να διοχετευόταν στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του 

tahrir, τέτοιου είδους καλλιέργειες στα Κύθηρα ήταν η αμπελουργία, το λινάρι, το 

βαμβάκι και οι κυψέλες· με την εξαίρεση της αμπελοκαλλιέργειας, οι υπόλοιπες 

δραστηριότητες ήταν πιο υποτονικές, όπως αποδεικνύει η συμμετοχή της καθεμίας στη 

συνολική φορολογική επιβάρυνση.324  

Είδος Φορολογική αξία 
(σε άσπρα) 

Ποσοστό φορολογικής 
εκπροσώπησης (επί του συνόλου) 

Μούστος 12.980 2,2% 
Λινάρι 1.370 0,2% 

Βαμβάκι 610 0,1% 
Μελίσσια 1.550 0,3% 

 16.510 άσπρα 2,8% 

 Η αμπελουργία εν γένει αποτελούσε, μαζί με τα δημητριακά και το ελαιόλαδο, τις 

τρεις σημαντικότερες καλλιέργειες του ελλαδικού αγροτικού τοπίου, οι οποίες μάλιστα 

θεωρούνται ως κοινό χαρακτηριστικό των μεσογειακών αγροτικών κοινωνιών. Η 

αμπελουργία και τα παράγωγά της κάλυπταν ποικίλες ανάγκες του αγροτικού 

νοικοκυριού, ενώ μέρος της παραγωγής εμπορευματοποιούταν για την απόκτηση 

χρηματικών πλεονασμάτων.325 Στα Κύθηρα, η θέση της καλλιέργειας αυτής ήταν πολύ 

σημαντική, καθώς, με την εξαίρεση των Τριφυλλιάνικων, η παρουσία του φόρου ήταν 

σταθερή σε όλους τους οικισμούς. Αποτελώντας, μάλιστα, το 15,4% των φόρων του 

καταστίχου, φαίνεται ότι τα αμπέλια κατείχαν σημαντικότερη θέση στο αγροτικό τοπίο 

του νησιού σε σχέση με τις ελιές.326 

 Στα Κύθηρα οι Οθωμανοί φορολόγησαν τον μούστο, επιδιώκοντας να καρπωθούν 

το περισσότερο κερδοφόρο επεξεργασμένο προϊόν της αμπελουργίας, πρακτική που 

μαρτυρείται και σε άλλα μέρη.327 Σε φυσικές αξίες ο μούστος υπολογίστηκε σε 

                                                
324 Για τον όρο αυτόν και τις καλλιέργειες που περικλείει, βλ. Παπασταματίου, «Δημοσιονομικές 
επιβολές», 148. 
325 Ε. Μπαλτά, «Το κρασί στους οθωμανικούς χρόνους», στο Ε. Γραμματικοπούλου (επ.), Οίνος: 
πολιτισμός και κοινωνία, Αθήνα 2006, 94-96. 
326 Η αντιστροφή της αναλογίας αμπελιού-ελιάς υπέρ της δεύτερης καλλιέργειας, μαρτυρείται κατά την 
περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας στο νησί. Βλ. Leontsinis, The Island, 241. Αντιθέτως, στην Κρήτη η 
σχέση αυτή είχε αντιστραφεί ήδη από τον 17ο αιώνα. Βλ. Greene, A Shared World, 110-123. 
327 Ενδεικτικά, αναφέρονται το Άργος Ορεστικό τον 16ο αιώνα και τα κυκλαδικά νησιά το 1670. Βλ. 
Kolovos, «Ottoman Defterology», 214, 235. Παπασταματίου, «Δημοσιονομικές επιβολές», 151-152. 
Αντιθέτως, στον κανουνναμέ της Πελοποννήσου προβλεπόταν κατάργηση της δεκάτης του μούστου, βλ. 
Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες», 53. 
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φορτώματα (himl, αλλιώς και yük), τα οποία ανέρχονταν σε 651, για το σύνολο του 

νησιού· όσον αφορά το χρηματικό του ισοδύναμο, το ένα φόρτωμα κοστολογούταν 

από τον Οθωμανό γραφέα προς 20 άσπρα. Αν γίνει δεκτό, όπως για το λάδι 

προηγουμένως, ότι οι Οθωμανοί απαιτούσαν το δέκατο της παραγωγής μούστου, τότε 

στα Κύθηρα το 1715 μαρτυρούνται συνολικά 6510 φορτώματα μούστου. Για την 

απαραίτητη μετατροπή, θα χρησιμοποιηθεί η αντιστοιχία του φορτώματος με 88 

οκάδες, η οποία ίσχυε στην Πελοπόννησο του 18ου αιώνα.328 Με βάση την αναλογία 

αυτή, η συνολική παραγωγή μούστου ήταν 572.880 οκάδες ή 735.005 χλγρ., παραγωγή 

ιδιαίτερα μεγάλη, αν συγκριθεί με ανάλογες περιπτώσεις από τις Κυκλάδες.329 Η 

σπουδαιότητα της καλλιέργειας αυτής πιστοποιείται και από την ύπαρξη ενός φόρου 

κρασιού αγορανομικής φύσης που θα αναλυθεί παρακάτω. Θεωρώντας τα 735.005 

χιλιόγραμμα τη συνολική παραγωγή κρασιού στα Κύθηρα το 1715, σε κάθε νησιώτη 

αντιστοιχούσαν 156,4 χιλιόγραμμα μούστου, γεγονός που δείχνει τη σημασία της στη 

διάρθρωση της κυθηραϊκής αγροτικής οικονομίας. 

 Η γεωγραφική κατανομή της παραγωγής ανά ναχιγιέ μοιάζει με αυτή του 

ελαιόλαδου. Συγκεκριμένα, 

Ναχιγιές Συνολική 
παραγωγή (σε 
φορτώματα) 

Ποσοστό επί του 
συνόλου 

Χώρα 60 0,9% 

Λιβάδι 2.980 45,8% 

Μυλοπόταμος 1.020 15,7% 

Καστρισιάνικα 680 10,4% 

Ποταμός 1.770 27,2% 

 6.510 φορτώματα 100% 

Το Λιβάδι ήταν και στην περίπτωση του μούστου ο ναχιγιές με την υψηλότερη 

οινοπαραγωγή στο νησί, δείχνοντας τη σπουδαιότητά του διαμερίσματος στη συνολική 

διάρθρωση της αγροτικής οικονομίας. 

 Έχοντας αναλύσει τη σημαντική για τα Κύθηρα αμπελουργία, καθίσταται δυνατή 

μία συνολική θεώρηση της σπουδαιότητας της «μεσογειακής τριάδας», δηλαδή των 

                                                
328 Σε γενικές γραμμές το φόρτωμα ή γομάρι κυμαινόταν μεταξύ 60 και 80 οκάδων, βάρος το οποίο 
μπορούσε να φορτωθεί σε ένα ζώο. Εδώ συμβατικά ακολουθείται η αντιστοιχία με τη γειτονική στο νησί 
Πελοπόννησο την ίδια περίπου χρονική περίοδο. Βλ. Λαΐου, Σάμος, 130, υποσημ. 9. 
329 Στη Σύρο υπολογίζεται ότι το 1670 η προσδοκώμενη παραγωγή μούστου ήταν 155610 οκάδες, ενώ 
στην Άνδρο 161334. Βλ. Βίδρας, 66. Κολοβός, Όπου ην κήπος, 33. Οι περιηγητές, George Wheler και 
Jacob Spon, οι οποίοι επισκέφτηκαν το νησί το 1675, αναφέρουν ότι γεύτηκαν το «πολύ καλό» κρασί 
των Κυθήρων. Βλ. G. Wheler-J. Spon, A journey into Greece by George Wheler, Esq., in company of 
Dr. Spon of Lyons in six books…, London 1682, 48. 
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δημητριακών, της ελιάς και του αμπελιού στα Κύθηρα του 1715. Οι συνολικά 

παραγόμενες ποσότητες, εκφρασμένες σε χιλιόγραμμα, θα δώσουν μία αδρομερή 

εικόνα. Συγκεκριμένα, 

Αγροτικό προϊόν Συνολική παραγωγή 
(σε χλγρ.) 

Ποσοστιαία 
εκπροσώπηση 

Δημητριακά 170.684 χλγρ.330 18,7% 

Ελαιόλαδο 9.392 χλγρ. 1% 

Κρασί 735.005 χλγρ. 80,3% 

 915.081 χλγρ. 100% 

 Με βάση τον πίνακα, φαίνεται ο καθοριστικός ρόλος που διαδραμάτιζε η 

αμπελοκαλλιέργεια στο νησί. Από τις συνολικά παραγόμενες ποσότητες των τριών 

προϊόντων φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία αφορούσε το κρασί. Η καλλιέργεια 

αυτή φαίνεται ότι αποτελούσε προτεραιότητα του κάθε κυθηραϊκού νοικοκυριού, το 

οποίο πέρα από την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών, σίγουρα 

εμπορευματοποιούσε τμήμα της παραγωγής για την απόκτηση χρηματικού κεφαλαίου· 

τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιούνταν είτε για την αποπληρωμή των ποικίλων 

δημοσιονομικών καταναγκασμών, όπως ήταν ο κεφαλικός φόρος, είτε για την αγορά 

αγαθών ζωτικών για την επιβίωση, όπως ήταν τα δημητριακά, τα οποία βρίσκονταν σε 

έλλειμμα. Ο ρόλος του ελαιόλαδου δεν πρέπει φυσικά να υποτιμηθεί· αντίθετα, 

φαίνεται ότι διαδραμάτιζε και αυτό σημαντικό ρόλο στις καλλιεργητικές πρακτικές του 

νησιού, είναι πάντως πιθανόν ο ρόλος του να ήταν περισσότερο αυτοκαταναλωτικός.  

 Σημαντική όψη της κυθηραϊκής βιοτεχνικής παραγωγής ήταν η καλλιέργεια του 

λιναριού και του βαμβακιού, τα οποία πρωτίστως αποτελούσαν την πρώτη ύλη για την 

κατασκευή ποικίλων ενδυμάτων και υφασμάτων331. Στο κατάστιχο καταγράφονται 

ξεχωριστά, όμως εδώ θα αναλυθούν και θα υπολογιστούν μαζί. 

 Συγκρίνοντας τις δύο καλλιέργειες, το λινάρι φαίνεται ότι αποτελούσε 

δημοφιλέστερη επιλογή για τους αγρότες, καθώς η δεκάτη του επιβλήθηκε σε 63 

οικισμούς του νησιού, ενώ το βαμβάκι μόλις σε 23. Η χαμηλότερη διατίμηση του 

λιναριού, 5 άσπρα ανά λίτρα, σε αντίθεση με τα 10 άσπρα του βαμβακιού, σε 

συνδυασμό με την πρόσθετη δυνατότητα του αγρότη να βγάζει λάδι από τον 

                                                
330 Πρόκειται για το σύνολο της παραγωγής δημητριακών, χωρίς τις αφαιρέσεις σποράς, απωλειών και 
φόρου. 
331 Μία ένδειξη για την ποικιλία των ενδυμάτων και των υφασμάτων που υπήρχαν στο νησί μπορεί να 
συναχθεί από την εκτίμηση μίας προίκας του 16ου αιώνα. Βλ. Δρακάκης, 142-143. 
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λιναρόσπορο, πιθανόν εξηγεί την επικράτηση του λιναριού στη βιοτεχνική 

δραστηριότητα των Κυθήρων.332 

 Η παραγωγή και των δύο καλλιεργειών μετρήθηκε σε λίτρες (lidre). Εφόσον στο 

κατάστιχο γίνεται λόγος για δεκάτη λιναριού και βαμβακιού, θεωρείται ότι οι 

Οθωμανοί φορολογούσαν το 1/10 της εκτιμώμενης παραγωγής. Άλλωστε, και για το 

λινάρι της Πελοποννήσου την ίδια περίοδο θα απαιτούταν το δέκατο της παραγωγής 

του, αναλογία που ακολουθείται και για το βαμβάκι.333 Βάσει αυτών των 

παρατηρήσεων, η παραγωγή των δύο ειδών ήταν η ακόλουθη: 

Είδος Φορολογήσιμη 
ποσότητα 

Συνολική 
παραγωγή 

Ποσοστό επί της 
παραγωγής 

Λινάρι 274 2.740 82% 

Βαμβάκι 60 600 18% 

 334 λίτρες 3.340 λίτρες 100% 

 Στα Κύθηρα το 1715, η παραγωγή λιναριού και βαμβακιού ήταν 3340 λίτρες και 

για τα δύο είδη. Για να βρεθεί η αντιστοιχία του μέτρου αυτού θα χρησιμοποιηθεί η 

αντιστοιχία του σύγχρονου κανουνναμέ της Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον οποίον 

μία λίτρα μετάξι αντιστοιχούσε σε 133 δράμια (dirhem).334 Εφόσον ένα δράμι 

ισοδυναμούσε με 3,207363 γραμμάρια335, η συνολική παραγωγή για το λινάρι και το 

βαμβάκι ήταν περίπου 1.425 χλγρ. ή περίπου 1.111 οκάδες. Με βάση αυτό, σε κάθε 

νησιώτη αντιστοιχούσαν 0,3 χιλιόγραμμα λιναριού και βαμβακιού. 

 Η κατανομή της καλλιέργειας των δύο αυτών βιοτεχνικών ειδών στους ναχιγιέδες 

του νησιού είχε ως εξής: 

Ναχιγιές Συνολική παραγωγή 
(σε λίτρες) 

Ποσοστό επί της 
παραγωγής 

Χώρα 70 2,1% 
Λιβάδι 780 23,3% 

Μυλοπόταμος 400 12% 
Καστρισιάνικα 420 12,6% 

Ποταμός 1.670 50% 
 3.340 λίτρες 100% 

 Βάσει του πίνακα, φαίνεται ότι ο ναχιγιές του Ποταμού ήταν μακράν αυτός με τη 

μεγαλύτερη παραγωγή λιναριού και βαμβακιού, με τους υπόλοιπους να έχουν πολύ πιο 

μικρή εκπροσώπηση στη συνολική παραγωγή. Είναι ενδεικτικό ότι το λινάρι δεν 

                                                
332 Leontsinis, The Island, 248-249. Moustakas, 207-211. 
333 Πρβλ. Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες», 52, 54, όπου και για το μετάξι απαιτούταν επίσης το 1/10 της 
παραγωγής. 
334 Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες», 54. 
335 İnalcık, «Metrology», 340. 
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απουσίαζε από καμία οικιστική συγκέντρωση του Ποταμού, ενώ το βαμβάκι, η 

παρουσία του οποίου στο υπόλοιπο νησί ήταν υποτονική, διάσπαρτη και με μεγάλη 

ασυνέχεια στο αγροτική τοπίο, στον βορειότερο ναχιγιέ παρουσίαζε μία αξιοσημείωτη 

συγκέντρωση: μόνο σε 2 από τους 14 οικισμούς δεν καταχωρίστηκε η αντίστοιχη 

δεκάτη. Συμπληρωματικά δρα η μεταγενέστερη βενετική απογραφή του 1757, στην 

οποία καταγράφονται 550 αργαλειοί336. Από αυτούς, οι περισσότεροι, 149 

συγκεκριμένα, καταγράφονται στον Ποταμό, γεγονός που δείχνει τη σπουδαιότητα της 

περιοχής στον παραγωγικό αυτόν τομέα, ακόμη και σαράντα χρόνια μετά.337 

 Η τελευταία καλλιέργεια βιοτεχνικού τύπου στο νησί ήταν η μελισσουργία. Για τα 

δεδομένα της αγροτικής παραγωγής του νησιού, η μελισσοκομία αποτελούσε μία 

διόλου ευκαταφρόνητη καλλιέργεια· η χρήση, άλλωστε, του μελιού ως αποκλειστικής 

γλυκαντικής ουσίας στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο μέχρι τον 19ο αιώνα, την 

καθιστούσε ιδιαίτερα ελκυστική και κερδοφόρα επένδυση.338 Παρότι δεν είχε τη 

γεωγραφική συνέχεια που είχε να επιδείξει το λινάρι, η μελισσοκομία, εμφανιζόμενη 

σε 43 οικισμούς, συμμετείχε με μεγαλύτερη ποσόστωση στη συνολική φορολογική 

επιβάρυνση, 1.550 άσπρα συγκεκριμένα, ποσό που οφείλεται στη διατίμηση της μίας 

κυψέλης προς 25 άσπρα· η φορολογική αυτή τιμή κρίνεται υψηλή αν συγκριθεί με 

άλλες περιοχές339, αλλά και με τους μεταγενέστερους βενετικούς φορολογικούς 

υπολογισμούς στο νησί, όπου η μία κυψέλη κοστολογούταν με 2 σολδία, δηλαδή 2 

άσπρα.340 

 Οι Οθωμανοί θα συνέλεγαν από τα Κύθηρα το 1/10 από τη μελισσοκομική 

παραγωγή341, επομένως φαίνεται ότι το 1715 υπήρχαν συνολικά 620 κυψέλες. Καθώς 

ο Moačanin θεωρεί ότι από κάθε κυψέλη εξάγονταν 5-8 χιλιόγραμμα μελιού, προκύπτει 

ότι στα Κύθηρα του 1715 παράγονταν από 3.100 μέχρι 4.960 χιλιόγραμμα μελιού, 

ποσότητα που κυμαινόταν μεταξύ των 0,7 και του 1,1 χιλιογράμμου ανά άτομο.342 Η 

παρουσία τους ανά ναχιγιέ είχε ως εξής: 

                                                
336 Οι αργαλειοί μπορούσαν να δοθούν ως προίκα ή να μεταβιβαστούν με διαθήκη και αφορούσαν 
αποκλειστικά γυναίκες. Βλ. Δρακάκης, 86, 131, 246. 
337 Ανδρεάδης, Τόμος Α’, 211. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 112-113. 
338 Παπασταματίου, «Η οικονομία», 171. 
339 Στα νησιά των Κυκλάδων το 1670 η μία κυψέλη φορολογούταν με 2 άσπρα, ενώ στην Πελοπόννησο 
το 1715 με 5. Βλ. Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες», 54. Βίδρας, 65. Kolovos, «Ottoman Defterology», 215. 
340 Ανδρεάδης, Τόμος Α’, 204, υποσημ. 2. Η ισοτιμία 1 σολδί=1 άσπρο μαρτυρείται στη Θεσσαλονίκη 
το 1743, ισοτιμία που υιοθετείται και εδώ, ελλείψει περαιτέρω στοιχείων. Βλ. σχετικά, Λιάτα, Φλωρία, 
196. 
341 Βλ. Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες», 52-53. 
342 Moačanin, 185. 
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Ναχιγιές Αριθμός 
κυψελών 

Ποσοστό επί του 
συνόλου 

Χώρα 50 8,1% 

Λιβάδι 180 29% 
Μυλοπόταμος 80 12,9 

Καστρισιάνικα 120 19,4 

Ποταμός 190 30,6% 

 620 100% 

Φαίνεται ότι ο Ποταμός κατείχε οριακά τα πρωτεία στη συγκεκριμένη παραγωγή, με 

το διαμέρισμα του Λιβαδιού να βρίσκεται πολύ κοντά. Πάντως, σε συνδυασμό με τη 

συμμετοχή και των Καστρισιάνικων, φαίνεται ότι η μελισσουργία ήταν συνηθέστερη 

στο βόρειο τμήμα των Κυθήρων, στο οποίο θεωρούταν ότι παραγόταν ποιοτικότερο 

μέλι από το υπόλοιπο νησί.343 

 Η Κουμανούδη, η οποία αναλύει κυθηραϊκά φορολογικά κατάστιχα του 15ου 

αιώνα, υπογραμμίζει ότι η εισφορά για το πρινοκόκκι (decatia della grana) αποτελούσε 

σημαντική ποσόστωση της δημοσιονομικής επιβάρυνσης των χωρικών. Πρόκειται για 

τους κόκκους του πουρναριού, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως βαφική ύλη. Η απουσία 

της εισφοράς αυτής το 1715 πιθανόν υποδηλώνει ότι δεν συγκαταλεγόταν πλέον στις 

ενασχολήσεις των νησιωτών, διότι θεωρείται απίθανο ο νέος πολιτικός κυρίαρχος να 

μην φορολογούσε μία τόσο ανθηρή βιοτεχνική δραστηριότητα.344 

 Σημαντική όψη της αγροτικής οικονομίας του νησιωτικού κόσμου αποτελούσε και 

η κτηνοτροφία, με τα Κύθηρα να μην αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα. Το βασικό 

πρόβλημα αναφορικά στη φορολόγηση του κτηνοτροφικού προϊόντος στο νησί είναι 

το είδος της εισφοράς που όφειλαν να καταβάλουν οι Κυθήριοι, δεδομένης της 

καταγραφής δύο σχετικών με την κτηνοτροφία εισφορών, του «εθίμου προβάτων» 

(adet-i ağnam) και του φόρου βοσκής (resm-i otlak), ο οποίος ήταν ένα ενοίκιο για τη 

βοσκή των ζώων σε λιβάδια. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο αριθμός που 

εμφανίζεται στην οθωμανική απογραφή δεν αφορά το σύνολο των ζώων, αλλά μόνο 

των αιγοπροβάτων του νησιού.345 

 Στην πρώτη καταχώριση σχετικά με την κτηνοτροφική επιβάρυνση στη Χώρα, ο 

γραφέας εξηγεί ότι το δόσιμο αυτό θα ήταν είτε σε είδος, 3 πρόβατα στα 100, είτε σε 

χρήμα, 60 άσπρα το κεφάλι, με τον γραφέα να υποχρεούται να δηλώνει κάθε φορά τον 

                                                
343 Τη θέση αυτή τονίζει ο Λεοντσίνης, επισημαίνοντας ότι εκεί υπήρχε και περισσότερο θυμάρι. Βλ. 
Leontsinis, The Island, 242-243. 
344 Koumanoudi, «Fragments», 504. 
345 Και για τους δύο αυτούς φόρους, βλ. Alexander, Kanunnames, 475-476, 478-479. 
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τρόπο είσπραξης.346 Συγκρίνοντας με τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο, όπου ο 

φόρος προβάτων ήταν 2 και 1 άσπρο το κεφάλι, αντίστοιχα347, φαίνεται απίθανο στην 

περίπτωση των Κυθήρων ο φόρος προβάτων να κοστολογούταν τόσο υψηλά·  

επομένως, ο αναγραφόμενος φόρος, εκφρασμένος σε φυσικές και χρηματικές αξίες, 

αφορούσε τη βοσκή των εκτρεφόμενων ζώων.348 Σύμφωνα με αυτά, συμπεραίνεται ότι 

η επιβάρυνση στη νέα πολιτική πραγματικότητα ήταν λιγότερο επαχθής από τη 

βενετική. Οι Βενετοί, συγκεκριμένα, ζητούσαν 1 ζώο στα 25 κεφάλια, επομένως 4 στα 

100. Μάλιστα, το όριο των 25 μειώθηκε περαιτέρω το 1670.349 

 Σε συνολικούς αριθμούς, καταγράφηκαν 202 αιγοπρόβατα ή 12.120 άσπρα σε 

χρηματική αξία. Σε κάθε οικισμό, με την εξαίρεση της Χώρας, καταγράφηκαν τόσο οι 

φυσικές, όσο και οι χρηματικές αξίες, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η 

ανάδειξη του τρόπου είσπραξης του εν λόγω φόρου· πάντως, η αναγραφή μόνο του 

χρηματικού αντιτίμου στην πρωτεύουσα του νησιού υποδηλώνει πιθανόν ότι εκεί ο 

φόρος όφειλε να καταβληθεί σε χρήμα. Τα 202 ζώα είναι πολύ μικρός αριθμός για το 

σύνολο της κτηνοτροφικής παραγωγής του νησιού350 και, όπως εξηγήθηκε, είναι 

αποτέλεσμα της αναλογίας 3 πρόβατα στα 100. Επομένως, συνάγεται ότι ο συνολικός 

αριθμός των φορολογούμενων ζώων το 1715 ήταν γύρω στα 6.733 κεφάλια.351 Σε κάθε 

κάτοικο, δηλαδή, αντιστοιχούσε παραπάνω από ένα πρόβατο, ενώ σε κάθε τετραγωνικό 

χιλιόμετρο του νησιού αναλογούσαν 24,3· με βάση τις αναλογίες αυτές, το πλήθος των 

καταγεγραμμένων ζώων θεωρείται αρκετό για την κάλυψη των αναγκών των 

κατοίκων.352 Πάντως, είναι πιθανόν ο αριθμός αυτός να μην ανταποκρινόταν στην 

πραγματικότητα. Σύνηθες φαινόμενο ήταν η απόκρυψη των ζώων από τους ιδιοκτήτες 

τους. Ακόμη, η ίδια η υφή του φόρου βοσκής δρα κατασταλτικά στην ανασύνθεση του 

συνολικού αριθμού των αιγοπροβάτων του νησιού· καθώς ο φόρος σχετιζόταν με τη 

διακινούμενη κτηνοτροφική δραστηριότητα, ήταν πιθανόν ένας σημαντικός αριθμός 

ζώων να μην αποτυπώθηκε στην οθωμανική απογραφή.353 

                                                
346 Μπαλτά, Απογραφή, 69, υποσημ. 115. 
347 Kolovos, «Ottoman Defterology», 215. Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες», 52. 
348 Περιπτώσεις από τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο του 16ου αιώνα δρουν επικουρικά στο συμπέρασμα 
αυτό, λόγω των αντιστοιχιών στα φυσικά και χρηματικά ισοδύναμα. Βλ. Alexander, Kanunnames, 479. 
349 Ανδρεάδης, Τόμος Α’, 201. Leontsinis, The Island, 86. 
350 Kiel, «The Smaller», 40, όπου αποδέχεται ότι το σύνολο αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο των 
αιγοπροβάτων του νησιού, παρότι και ο ίδιος παραδέχεται ότι είναι πολύ μικρός. 
351 Η Μπαλτά, από την άλλη, βγάζει ένα πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα, 21.300, το οποίο και αυτό 
φαίνεται απίθανο να ίσχυε. Βλ. Μπαλτά, Απογραφή, 37. 
352 Και στη Σύρο οι αναλογίες είναι παρόμοιες, φαίνεται επομένως η σημαντική θέση που καταλάμβαναν 
και στις δύο νησιωτικές κοινωνίες. Βλ. Βίδρας, 69.  
353 Ασδραχάς, «Η αγροτική οικονομία», 189. 
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 Έχοντας επισημάνει την πιθανότητα ελλιπούς καταγραφής των αιγοπροβάτων του 

νησιού, η οθωμανική απογραφή θα συγκριθεί με τη βενετική αντίστοιχη του 1757, στην 

οποία καταγράφηκαν, μεταξύ των άλλων, και τα αιγοπρόβατα του νησιού354. 

Συγκεκριμένα, 

Ναχιγιές/ 
Διαμέρισμα 

Αριθμός 
αιγοπροβάτων 

(1715) 

Πληθυσμός 
(1715) 

Αριθμός 
αιγοπροβάτων 

(1757) 

Πληθυσμός 
(1757) 

Χώρα 400 (5,9%355) 924 (19,9%) 416 (1,6%) 989 (16%) 

Λιβάδι 1.700 (25,2%) 1.096 (23,6%) 7.630 (29,8%) 1.509 (24,4%) 

Μυλοπόταμος 1.233 (18,3%) 800 (17,2%) 4.680 (18,3%) 1.677 (27,1%) 

Καστρισιάνικα 800 (12%) 676 (14,6%) 4.622 (18%) 1.059 (17,1%) 

Ποταμός 2.600 (38,6%) 1.144 (24,7%) 8.261 (32,3%) 949 (15,4%) 

 6.733 

αιγοπρόβατα 

4.640 κάτοικοι 25.609 

αιγοπρόβατα 

6.183 κάτοικοι 

Πρώτα απ’ όλα, παρατηρείται μία αλματώδης αύξηση του αριθμού των αιγοπροβάτων 

στη βενετική καταγραφή.356 Μπορεί να πρόκειται για μία φυσική αύξηση, όμως είναι 

πιθανόν αυτός ο τετραπλασιασμός των αιγοπροβάτων, με ποσοστό αύξησης 280% 

μεταξύ των δύο χρονικών ορίων να οφείλεται είτε στη διαφορετική λογική της 

οθωμανικής καταστίχωσης, είτε στην πιθανότητα υποκαταγραφής των ζώων από τους 

Οθωμανούς. 

 Με βάση αυτήν την εικόνα, όσον αφορά το 1715, ο Ποταμός είχε τα περισσότερα 

καταγεγραμμένα αιγοπρόβατα στο νησί. Σε σύγκριση με τον αριθμό των κατοίκων και 

των αιγοπροβάτων των επιμέρους διαμερισμάτων των Κυθήρων μεταξύ των δύο 

καταγραφών, φαίνεται ότι ο αριθμός της ζωοτεχνικής παραγωγής δεν ήταν ανάλογος 

των δημογραφικών ταλαντώσεων. Ο Ποταμός, ο οποίος το 1757 εμφανίζεται ως το πιο 

χαμηλό σε πληθυσμιακό όγκο διαμέρισμα του νησιού, εξακολουθούσε να έχει τον 

μεγαλύτερο αριθμό αιγοπροβάτων. Από την άλλη, ο Μυλοπόταμος, το 

πολυπληθέστερο διαμέρισμα το 1757, ερχόταν τρίτος στον αριθμό αιγοπροβάτων του 

νησιού.357 

                                                
354 Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 110. 
355 Εντός των παρενθέσεων και στις τέσσερεις στήλες δηλώνονται τα ποσοστά επί των επιμέρους 
συνόλων: των αιγοπροβάτων το 1715 και το 1757 και του κυθηραϊκού πληθυσμού τις δύο αυτές 
χρονολογίες. 
356 Για το διάστημα 1435-1447 καταγράφονται στο νησί σταθερά πάνω από 10.000 ζώα, χωρίς, όμως, να 
δίνονται πληροφορίες για τις επιμέρους κατηγορίες ζώων, αδυνατώντας, έτσι, να ανασυσταθεί ο αριθμός 
των αιγοπροβάτων που ενδιαφέρει για σύγκριση με το 1715. Βλ. Koumanoudi, «Fragments», 509-510. 
357 Για το συμπέρασμα αυτό, βλ. Παπασταματίου, «Δημοσιονομικές επιβολές», 156, όπου αναφέρεται 
στη χοιροτροφία, λόγω της έλλειψης πληροφοριών για αιγοπρόβατα. Αντιθέτως βλ. Ασδραχάς, «Η 
αγροτική οικονομία», 190, όπου είχε συνδέσει το δημογραφικό ανάστημα με τον αριθμό των κατσικιών 
και των προβάτων. 
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 Τα αιγοπρόβατα δεν αποτελούσαν το 1715 τη μοναδική όψη του κτηνοτροφικού 

φαινομένου των Κυθήρων, απλώς αυτά ήταν μονάδες φορολογικού ενδιαφέροντος για 

την Υψηλή Πύλη. Εκτός αυτών, οι Οθωμανοί φορολογούσαν τους χοίρους, η εκτροφή 

των οποίων βάραινε το νοικοκυριό με φόρο (resm-i hınzır). Η έλλειψη, όμως, τέτοιου 

φόρου από το νησί αποδεικνύει την απουσία οργανωμένης χοιροτροφίας358. Από την 

άλλη, τα βοοειδή, τα άλογα και τα πουλερικά δεν φορολογούνταν από τους 

Οθωμανούς. Σημαντική διάσταση της ζωοτεχνικής οικονομίας του νησιού πρέπει να 

αποτελούσαν γενικά τα οικόσιτα ζώα, τα οποία, όμως, διέφευγαν των φορολογικών 

ενδιαφερόντων του οθωμανικού κράτους, επομένως και της καταγραφής τους. Σε ένα 

γενικό σχήμα, κάθε νοικοκυριό διατηρούσε έναν μικρό αριθμό ζώων, τα οποία 

κάλυπταν τις βασικές του ανάγκες: γάλα, τυρί, βούτυρο, αυγά, μαλλί, δέρμα, κοπριά, 

ζωικό λίπος και δευτερευόντως κρέας. Η ασκιαγράφητη αυτή εικόνα που αποτελούσε, 

όμως, πυλώνα της διαβίωσης του αγροτικού νοικοκυριού, πιθανόν να ίσχυε, λιγότερο 

ή περισσότερο και στα Κύθηρα.359 Πρέπει να αναφερθεί ότι πέραν της οικιακής 

κατανάλωσης, το τυρί, το μαλλί και το δέρμα, υφίσταντο μία περαιτέρω επεξεργασία 

ή εμπορευματοποιούνταν, αποτελούσαν, επομένως, μία αφανή, πλην σημαντική 

βιοτεχνική δραστηριότητα των αγροτών. 

 Θεωρώντας ότι τα 6.733 αιγοπρόβατα αντιπροσώπευαν το σύνολο των 

αιγοπροβάτων των Κυθήρων, είναι δυνατό να υπολογιστεί η ποσότητα του 

παραγόμενου κρέατος και γάλατος του νησιού, χρησιμοποιώντας τις αναλογίες που 

προτείνει ο Moačanin. Καταρχήν, από το εξαχθέν για το 1715 σύνολο, πρέπει να 

αφαιρεθεί ένα 5%, το οποίο αντιπροσωπεύει το ποσοστό των αιγοπροβάτων που 

χάθηκε είτε επειδή είχαν κάποια ασθένεια, είτε επειδή φαγώθηκαν από άλλα ζώα, με 

αποτέλεσμα να μένουν 6.396 κεφάλια. Θεωρώντας ότι από τα εναπομείναντα 

αιγοπρόβατα, το 40% μετατρεπόταν από τον αγρότη σε βρώσιμο κρέας, προκύπτει ότι 

στα Κύθηρα, σφάχθηκαν τα 2.558. Επεκτείνοντας τη συλλογιστική του Κροάτη 

ιστορικού, εφόσον το 40% των αιγοπροβάτων ήταν έξι χιλιογράμμων, ενώ το 60% 

δώδεκα χιλιογράμμων, τα 1.023 ήταν έξι και τα 1.535 δώδεκα χιλιογράμμων· 

επομένως, φαίνεται πως συνολικά στο νησί υπήρχαν 24.558 χιλιόγραμμα διαθέσιμου 

προς βρώση κρέατος, το οποίο αντιστοιχούσε σε 5,2 χιλιόγραμμα ανά Κυθήριο. 

                                                
358 Σύμφωνα με νοταριακές πράξεις του 16ου αιώνα, φαίνεται ότι στο νησί εκτρέφονταν γουρούνια. 
Λογικά θα υπήρχαν και το 1715, αλλά θα ήταν οικόσιτοι. Βλ. Δρακάκης, 220  
359 Ασδραχάς, «Η αγροτική οικονομία», 309. Παπασταματίου, «Η οικονομία», 173. 
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 Όσον αφορά το γάλα, επισημαίνεται ότι στα δέκα καταγραφόμενα αιγοπρόβατα, 

τα επτά έδιναν 40 λίτρα το έτος, τα οποία έμεναν στον αγρότη, εφόσον τα ζώα είχαν 

καλύψει τις ίδιες ανάγκες. Σύμφωνα με αυτό, 4.713 αιγοπρόβατα360 έδιναν συνολικά 

188.520 λίτρα γάλατος, ή γύρω στα 40 λίτρα ανά κεφαλή.361 

 Η μεταγενέστερη βενετική απογραφή του 1757 συμβάλλει σε μία πιο 

ολοκληρωμένη ανασύνθεση της εικόνας της ζωοτεχνικής παραγωγής του νησιού.  

Συγκεκριμένα, καταχωρίζονται 2.269 βοοειδή για όργωμα, 867 βοοειδή για βοσκή, 975 

«φορτηγά» ζώα, 13.880 πρόβατα και 11.729 κατσίκια. Καταρχάς, φαίνεται η 

σημαντική θέση των βοοειδών στην κτηνοτροφία του νησιού, εικόνα που δεν 

αντανακλάται στο οθωμανικό κατάστιχο, ενώ, αναφορικά στα «φορτηγά» ζώα, ήταν 

πιθανόν μουλάρια και άλογα, χρήσιμα για ποικίλου είδους μεταφορές362. Τα ζώα που 

επικρατούσαν, πάντως, στο αγροτικό τοπίο του νησιού και το 1757 ήταν τα 

αιγοπρόβατα, με συνολικό αριθμό 25.609 κεφαλιών. Επίσης, σε αντίθεση με τη γενική 

εικόνα όπου τα κατσίκια επικρατούσαν στη σύνθεση της κτηνοτροφίας, φαίνεται ότι 

το 1757 στο νησί κυριαρχούσαν τα πρόβατα.363 

 Στο κατάστιχο δεν απαντάται κάποιος φόρος σχετικός με την αλιεία.364 Παρότι η 

απουσία αυτή, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία παραθαλάσσιων οικισμών τη δεδομένη 

χρονική περίοδο, καθιστά πιθανό το ενδεχόμενο μη ενασχόλησης των κατοίκων με την 

αλιευτική δραστηριότητα, είναι γνωστό ότι πολλοί Κυθήριοι συνδύαζαν τις αγροτικές 

ή κτηνοτροφικές ενασχολήσεις τους με το ψάρεμα. Το ψάρι κάλυπτε πρωτίστως 

τοπικές ανάγκες· γενικά, λόγω του υψηλού κόστους, όμως, δεν αποτελούσε για τον 

αγρότη βασικό συστατικό της καθημερινής του διατροφής, αλλά ήταν αντιθέτως 

προνόμιο των ευγενών.365 Διαδεδομένη στο νησί πρέπει να ήταν και η κυνηγετική 

                                                
360 Το αποτέλεσμα εξήχθη κατόπιν διαίρεσης με τα 6.733 αιγοπρόβατα, που ήταν ο αρχικός αριθμός των 
αιγοπροβάτων και όχι με τα 6.396 που υπολογίστηκαν στο κρέας.  
361 Για τις αναλογίες αυτές, βλ. Moačanin, 190. Σύμφωνα με τον Κολοβό, στην Άνδρο του 1670, 
αναλογούσαν ανά κάτοικο 2,93 χιλιόγραμμα κρέατος ενήλικων ζώων (11 οκάδες), 2,48 χλγρ. κρέατος 
ανήλικων ζώων (5 οκάδες) και 40,5 λίτρα γάλατος. Όλες οι αναλογίες είναι κοντά στα πορίσματα για τα 
Κύθηρα. Βλ. Κολοβός, Όπου ην κήπος, 41. 
362 Πρβλ. και το φόρτωμα ως μονάδα μέτρησης του μούστου το 1715, όπου βασιζόταν στο βάρος που 
μπορούσε να φορτωθεί σε ένα ζώο. 
363 Ανδρεάδης, Τόμος Α’, 194. Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 110. Ο Ανδρεάδης, όπου αναφέρεται στο σύνολο 
των νησιών του Ιονίου, παρατηρεί, πλην της Ζακύνθου, μία γενική επικράτησή των προβάτων σε βάρος 
των κατσικιών. Αντιθέτως βλ. Ασδραχάς, «Η αγροτική οικονομία», 196. Παπασταματίου, «Η 
οικονομία», 173, όπου δίνει μία σχέση 2:1 υπέρ των αιγών. 
364 Αντιθέτως, τέτοιοι φόροι είχαν επιβληθεί στη Σύρο και την Άνδρο. Βλ. Βίδρας, 59. Κολοβός, Όπου 
ην κήπος, 42. 
365 Ο Δημητρόπουλος, μιλώντας για τον νησιωτικό κόσμο γενικά, επισημαίνει ότι παρότι η αλιεία 
αποτελούσε μία σημαντική επαγγελματική ενασχόληση των ανθρώπων, δεν απέφερε σημαντικά 
φορολογικά έσοδα. Βλ. Ι.Δ. Δημητρόπουλος, «Η αλιεία στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας. Μία 
πρώτη καταγραφή», Τα Ιστορικά 45 (2006), 330. 
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δραστηριότητα, η οποία δεν φορολογούταν γενικά από τους Οθωμανούς. Λόγω της 

γεωγραφικής θέσης του νησιού στο πέρασμα πολλών αποδημητικών πουλιών, πολλοί 

κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με το κυνήγι τέτοιων πτηνών, 

προωθώντας τα ύστερα στην αγορά.366 

Μία βρετανική εκτίμηση της κυθηραϊκής αγροτικής παραγωγής (1834) 

 Αν και αποκλίνει της κύριας αφήγησης, η στατιστική του J. Davy για τις χρήσεις 

γης στα νησιά του Ιονίου το 1834 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με το αγροτικό τοπίο του νησιού 120 χρόνια πριν. 

Συγκεκριμένα, από το σύνολο της γης καλλιεργούταν μόλις το 15,79%, το 6,65% 

προοριζόταν για βοσκή και το 77,56% αφορούσε ακαλλιέργητη γη. Από αυτό το πολύ 

χαμηλό τμήμα της καλλιεργούμενης γης, το 71,04% αφορούσε σιτηρά, το 12,7% 

όσπρια, το 10,87% αμπέλια, το 4,09% ελιές, το 0,87% λινάρι και το 0,43% βαμβάκι.367 

 Με βάση αυτά, φαίνεται ότι η εικόνα δεν είχε αλλάξει ουσιαστικά και κατά τη 

διάρκεια της βρετανικής κυριαρχίας, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα των κυθηραϊκών 

γαιών παρέμενε ανεκμετάλλευτο. Τα διάφορα δημητριακά αποτελούσαν και το 1834 

τη συντριπτική πλειοψηφία των καλλιεργούμενων εκτάσεων των Κυθήρων, παρότι και 

πάλι ήταν ανεπαρκή για την επιβίωση του πληθυσμού. Τα όσπρια εμφανίστηκαν 

αισθητά ανεβασμένα σε σχέση με το 1715, ενώ η θέση του κρασιού, του λαδιού και 

της κτηνοτροφίας παρέμενε σημαντική στην αγροτική δραστηριότητα. Μεταξύ των 

«βιοτεχνικών» λιναριού και βαμβακιού, εξακολούθησαν να αποτελούν μία πολύ μικρή 

ποσόστωση των ενασχολήσεων, ωστόσο φαίνεται και εδώ η προτίμηση για το λινάρι, 

όπως και το 1715. 

 Γυρνώντας ακόμη πιο πίσω, στο 1602, τα λόγια του πρώην προνοητή και 

καστελλάνου Κυθήρων, Andrea Bembo, επαληθεύουν και αυτά, με τη σειρά τους την 

εικόνα που εξήχθη για το νησί το 1715. Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι το νησί είχε 

αφθονία σε κρασί, μέλι, πρόβατα και κατσίκια, μικρό αριθμό σε φρούτα, ενώ 

αντιμετώπιζε σημαντικό πρόβλημα επιβίωσης, υπονοώντας τη χαμηλή παραγωγή 

δημητριακών.368 

                                                
366 Leontsinis, The Island, 242-243. Οι Wheler και Spon αναφέρουν μία ποικιλία ζώων που συνάντησαν 
στο νησί και δεν απαντώνται στο κατάστιχο: ορτύκια, πέρδικες, λαγοί, γεράκια, συμπληρώνοντας ότι οι 
κάτοικοι ήταν «αφοσιωμένοι» στο κυνήγι. Βλ. Wheler-Spon, 48. 
367 Παρατίθεται στο Σ. Λάζαρη-Δ. Ανωγιάτης-Μ. Μπότσης, «Επτάνησα: Ο τόπος και οι άνθρωποι», στο 
Θ.Γ. Παππάς, Εγχειρίδιο Ιστορίας Ιονίων Νήσων, Κέρκυρα 2019, 60-61. 
368 Πατραμάνη, «Λιμοί και λοιμοί», 571-572, υποσημ. 14. 
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Μεταποιητική δραστηριότητα-εγκαταστάσεις 

 Οι φόροι επί της μεταποίησης αποτελούσαν μία μικρή ποσόστωση της συνολικής 

φορολογικής επιβάρυνσης. Το σύνολο των 1.170 άσπρων για αυτήν τη φορολογική 

κατηγορία, ποσό που αφορούσε αποκλειστικά τους μύλους του νησιού, οφείλεται στη 

μη φορολόγηση από τους Οθωμανούς άλλων εργαστηρίων μεταποίησης, όπως 

αργαλειών και φούρνων, αλλά και στην απουσία αντίστοιχων άλλων εργαστηρίων και 

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που φορολογούνταν κανονικά, όπως τα ελαιοτριβεία, οι 

ασβεστοκάμινοι και τα αγγειοπλαστεία.369 Φαίνεται συνεπώς ότι το τεχνολογικό 

υπόβαθρο των Κυθήρων ήταν ιδιαίτερα χαμηλό, χαρακτηριστικό εγγενές των 

προνεωτερικών αγροτικών κοινωνιών.370 

 Κάθε μύλος, ο οποίος καταχωριζόταν ως «θύρα» (bâb), φορολογούταν σύμφωνα 

με τον χρόνο λειτουργίας του. Στα Κύθηρα μαρτυρούνται μύλοι που λειτουργούσαν 

ολόκληρο τον χρόνο και φορολογούνταν με 60 άσπρα, αλλά και μύλοι που ο χρόνος 

λειτουργίας τους ήταν 6 μήνες και φορολογούνταν με 30 άσπρα.371 Συνολικά 

καταχωρίστηκαν 22 μύλοι, εκ των οποίων οι πέντε λειτουργούσαν 6 μήνες και οι 

υπόλοιποι δεκαεπτά όλον τον χρόνο. Δεν διευκρινίζεται, όμως, από τον Οθωμανό 

γραφέα εάν κινούνταν με τη δύναμη του αέρα ή με αυτή του νερού. Ανά ναχιγιέ, οι 

μύλοι του νησιού ταξινομούνται ως εξής: 

Ναχιγιές Μύλοι 12 
μηνών 

Μύλοι 6 μηνών Σύνολο 

Χώρα 0 0 0 

Λιβάδι 0 0 0 
Μυλοπόταμος 9 5 14 

Καστρισιάνικα 0 0 0 

Ποταμός 8 0 8 

   22 

Οι καταγεγραμμένοι μύλοι το 1715 φαίνεται να ήταν συγκεντρωμένοι σε μόλις δύο 

ναχιγιέδες του νησιού, αυτούς του Μυλοποτάμου και του Ποταμού. Στην πρώτη 

περίπτωση, οι μύλοι βρίσκονταν αποκλειστικά στην κωμόπολη του Μυλοποτάμου. Η 

                                                
369 Τέτοιοι φόροι προβλέπονταν για την Πελοπόννησο το 1715, βλ. Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες», 53-
54. Σε νοταριακά έγγραφο του 1565, βέβαια, γίνεται αναφορά σε ένα καμίνι που κάνει τα «τζήκαλα» 
(τσουκάλια). Βλ. Δρακάκης, 322. 
370 Παπασταματίου, «Η οικονομία», 172. 
371 Στην Πελοπόννησο, αντίθετα, οι μύλοι που λειτουργούσαν 12 μήνες φορολογούνταν με 120 άσπρα, 
ενώ αυτοί που λειτουργούσαν 6 και 3 μήνες φορολογούνταν με 60 και 30 άσπρα αντίστοιχα. Βλ. 
Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες», 53. Τον 15ο αιώνα στο νησί οι μύλοι φορολογούνταν με δύο υπέρπυρα 
τον χρόνο. Το ένα υπέρπυρο το 1425 στη Θεσσαλονίκη ήταν ίσο με 12,5 άσπρα, επομένως η φορολογική 
επιβάρυνση των μύλων τότε ήταν 25 άσπρα. Βλ. Λιάτα, Φλωρία, 237. Koumanoudi, «Fragments», 507. 
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ύπαρξη υδάτινων όγκων στο χωριό, που σχημάτιζαν αρκετούς καταρράκτες, είχε ως 

αποτέλεσμα την κατασκευή πολλών μύλων εκεί, όπως αποτυπώνεται και στο όνομα 

του οικισμού.372 Ακόμη, η καταγραφή μίας αποθήκης εκεί, της μοναδικής που 

εμφανίζεται στο κατάστιχο, αποδεικνύει τη μεγάλη ποσότητα σιτηρών που αλεθόταν 

στην περιοχή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η ανάγκη για αποθήκευση. Στην 

περίπτωση του Ποταμού, οι μύλοι διασπείρονται μεταξύ πέντε οικισμών του. 

 Έχει υποστηριχτεί ότι η ύπαρξη των μύλων ήταν ανάλογη της παραγωγής των 

δημητριακών.373 Παρότι στο νησί ο ναχιγιές Λιβαδιού ήταν αυτός με τη μεγαλύτερη 

παραγωγή δημητριακών, κανένας μύλος δεν καταγράφηκε εκεί. Είναι πιθανό ότι 

σημαντικό μέρος της παραγωγής του Λιβαδιού κατευθυνόταν για άλεσμα στον 

Μυλοπόταμο. Γενικά, πάντως, οι ανάγκες του κάθε νοικοκυριού ικανοποιούνταν από 

τους χερόμυλους, οι οποίοι, όμως, δεν εμφανίζονται στο κατάστιχο και ο αριθμός τους 

δεν μπορεί να καθοριστεί.374 

 Οι ιδιοκτήτες των μύλων ήταν συνήθως άτομα με οικονομική επιφάνεια, λόγω του 

ιδιαίτερα υψηλού κόστους κατασκευής τους, χωρίς να αποκλείονται, βέβαια, και 

περιπτώσεις συνιδιοκτησίας. Όποιο και αν ήταν το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, 

πάντως, τα εργαστήρια μπορούσαν να ενοικιαστούν σε ακτήμονες και μικροϊδιοκτήτες 

για τη λειτουργία τους.375 

 Στην απογραφή του 1757, καταγράφηκε διπλάσιος αριθμός μύλων, συνολικά 47. 

Ο Μυλοπόταμος εξακολουθούσε να έχει τα πρωτεία, με 24 μύλους, ακολουθούσε ο 

Ποταμός με 15, ενώ 8 μύλοι καταγράφηκαν στο Λιβάδι.376 Το 1819, τρεις μόλις 

επιπλέον μύλοι μαρτυρούνται.377 

Οι μη-παραγωγικοί φόροι 

 Ένα διόλου ευκαταφρόνητο κλάσμα της φορολογικής επιβάρυνσης των Κυθηρίων, 

συγκεκριμένα το 2%, αποτελούταν από ποικίλες καταβολές, οι οποίες δεν σχετίζονταν 

με τις παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων. Πρόκειται για πέντε φόρους 

                                                
372 Καλλίγερος, Κυθηραϊκά τοπωνύμια, 193. 
373 Κολοβός, Όπου ην κήπος, 51. 
374 Σ.Ι. Ασδραχάς, «Η κατανομή και η σύνθεση της βιοτεχνίας. Βιοτεχνία της υπαίθρου και βιοτεχνία 
των πόλεων», στο Σ.Ι. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία (ΙΕ’-ΙΘ’ αιώνας), Τόμος Α’, Αθήνα 
2003, 386. 
375 Πρβλ. Κολοβός, Όπου ην κήπος, 52-53. 
376 Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 112. 
377 Leontsinis, The Island, 251-252. Πρόκειται για 17 ανεμόμυλους, 27 νερόμυλους και 6 μύλους που 
κινούνταν με άλογα. Οι μόλις τρεις μύλοι που φαίνεται να χτίστηκαν από το 1757, δεν υποστηρίζει τη 
θέση του Λεοντσίνη ότι ο αριθμός των μύλων αυξήθηκε αισθητά από το 1800 και μετά. 
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συνολικά· από αυτές, οι τρεις αφορούσαν διάφορες επιβαρύνσεις, οι οποίες είναι 

γνωστές στη βιβλιογραφία ως «bad-i hava»378 και οι άλλες δύο ήταν τελωνειακής 

φύσης. 

 Ο πρώτος σχετικός φόρος των «bad-i hava» ήταν ο φόρος γάμου (resm-i arus), ο 

οποίος καταβαλλόταν από τον πατέρα της νύφης και το ύψος του καθοριζόταν από το 

εάν η γυναίκα παντρευόταν πρώτη φορά ή όχι.379 Το δόσιμο αυτό θα καταβαλλόταν ως 

ενιαία εισφορά με άλλους δύο φόρους· ο πρώτος ήταν ο φόρος για το δικαίωμα νομής 

κρατικών γαιών, ο οποίος δινόταν προκαταβολικά και άπαξ για όσες μεταβιβάσεις γης 

διενεργούνταν, ενώ ο δεύτερος ήταν φόρος ή πρόστιμο για την επίβλεψη των 

καλλιεργούμενων γαιών και την αποτροπή εισόδου ζώων380 (resm-i tapu-i zemin ve 

âdet-i deştbânî).381 

 Παρότι το ύψος της κάθε επιβάρυνσης ξεχωριστά καθοριζόταν στον κανουνναμέ 

της γειτονικής Πελοποννήσου382, ο ενιαίος χαρακτήρας της στο νησί καθιστά αδύνατο 

τον εντοπισμό της συμμετοχής του κάθε δοσίματος. Μάλιστα, η επιβάρυνση κάθε 

κυθηραϊκού οικισμού με το σταθερό ποσό των 130 άσπρων, ανεξαρτήτου του 

δημογραφικού του δυναμικού, υποδηλώνει ότι η ενιαία αυτή εισφορά δεν 

ανταποκρινόταν σε μία πραγματική εκτίμηση από τον Οθωμανό γραφέα του αριθμού 

των γάμων, των μεταβιβάσεων ή των καταπατήσεων γης σε κάθε οικισμό χωριστά. 

 Υπήρχαν δύο ακόμη ομάδες αυτής της ευρείας φορολογικής κατηγορίας, οι οποίες 

απαντώνται μόνο στη Χώρα του νησιού. Ο πρώτος σχετικός φόρος αφορούσε ποικίλα 

πρόστιμα και αγορανομικές παραβάσεις383 (niyabet ve bad-i hava ve cürm-i cinayet ve 

ihtisab-i ihzariye), με συνολική επιβάρυνση 1.000 άσπρων, ενώ ο δεύτερος αφορούσε 

διάφορα δοσίματα υπέρ του δημόσιου θησαυροφυλακίου. Επρόκειτο για φόρους που 

συλλέγονταν σε περιπτώσεις ατόμων που πέθαιναν χωρίς κληρονόμους ή ατόμων που 

είχαν μετοικήσει και ο τόπος διαμονής τους ήταν άγνωστος. Επίσης στην εισφορά αυτή 

συγκαταλεγόταν και ο φόρος «για δούλους που είχαν διαφύγει» (beytü’l-mâl amme ve 

                                                
378 Alexander, Kanunnames, 449-452. Μουταφτσίεβα, 277. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στο τεφτέρι 
εμφανίζεται και επιμέρους φόρος με το όνομα αυτό· εδώ, το όνομα αυτό χρησιμοποιείται για τον 
χαρακτηρισμό ολόκληρης της κατηγορίας. 
379 Μουταφτσίεβα, 277. 
380 Σχετικά με το τελευταίο, σε νοταριακό έγγραφο του 1564, γίνεται λόγος για ένα βόδι, το οποίο «από 
κακό γωβέρνο» του ιδιοκτήτη του έπεσε σε ένα σπίτι σκύλου και σε «μπαπακοίαις». Βλ. Δρακάκης, 170.  
381 Για μία γενική εικόνα, βλ. Alexander, Kanunnames, 432, 453-454. 
382 Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες», 54, 57-58. 
383 Και επί Βενετών, ένα μέρος της φορολογικής επιβάρυνσης των Κυθηρίων αφορούσε δικαστικά τέλη 
(condanne) και διάφορα πρόστιμα (pene). Βλ. Ανδρεάδης, Τόμος Α’, 243. 
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hâssa ve mâl-i mevkûf kul ve cariye-i yava ve kaçkun). Το συνολικό ποσό αυτής της 

ομάδας ήταν 3.000 άσπρα. 

 Το μέγεθος των φόρων αυτών δεν ήταν αποτέλεσμα μίας επιτόπιας έρευνας και 

επιβολής των χρηματικών ισοδυνάμων, όπως φαίνεται να έγινε με την αγροτική 

παραγωγή. Αντίθετα, επρόκειτο είτε για σταθερά ποσά στο σύνολο των οικισμών, είτε 

μία επιβάρυνση που επιβλήθηκε αποκλειστικά στην πρωτεύουσα του νησιού.384 

Εφόσον ο εγγενής χαρακτήρας των φόρων αυτών ήταν περιστασιακός385, φαίνεται ότι 

οι Οθωμανοί προέβησαν σε μία γενική εκτίμηση της κάθε επιβάρυνσης. Στην πρώτη 

περίπτωση η συνολική εκτίμηση επιμερίστηκε ισόποσα σε όλες τις καταγεγραμμένες 

οικιστικές μονάδες, ενώ στη δεύτερη και στην τρίτη, επιβλήθηκε ένα συνολικό ποσό 

στη Χώρα. Επρόκειτο πιθανόν για ένα κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο θα επιμεριζόταν 

στη συνέχεια σε κάθε οικισμό, με ενεργό τον ρόλο των κοινοτικών αρχών του 

νησιού.386 Οι γέροντες, οι πρωτόγεροι και οι προεστοί της υπαίθρου, αλλά και οι 

ευγενείς της Χώρας, ως γνώστες της κυθηραϊκής πραγματικότητας, θα συνέδραμαν το 

κράτος στην εκτίμηση κλοπιμαίων προϊόντων, στην καταγραφή περιουσιών άκληρων 

αποθανόντων ή στην επιβολή των διαφόρων προστίμων εντός του χωριού.387 

 Όσον αφορά τους τελωνειακούς φόρους, ο πρώτος ήταν ο φόρος ιχθυόσκαλας 

(resm-i iskele). Εφόσον η Χώρα ήταν το ένα από τα δύο σημεία ελλιμενισμού του 

νησιού και δη το πιο σημαντικό, δεν προξενεί εντύπωση η επιβολή αυτού του φόρου 

εκεί. Η εισφορά αυτή σχετιζόταν με την εμπορική δραστηριότητα της πρωτεύουσας, 

καθώς κάθε διερχόμενο πλοίο όφειλε να καταβάλει τελωνειακούς δασμούς, με το 

ποσοστό να ποικίλλει ανάλογα με τη θρησκευτική ένταξη των εμπορευόμενων.388 Η 

είσπραξη του εν λόγω φόρου ήταν πιθανόν αρμοδιότητα ενός ατόμου διορισμένου από 

την κεντρική διοίκηση, του εμίνη (emin).389 

                                                
384 Στην Τήνο, αντιθέτως, οι bad-i hava και το τέλος για τις μεταβιβάσεις γης είχαν διακυμάνσεις από 
οικισμό σε οικισμό, αποτελώντας σημαντική ποσόστωση της επιβάρυνσης των Τηνίων. Βλ. Slot, «Το 
οθωμανικό defter», 265. 
385 Βλ. σχετικά, Μουταφτσίεβα, 278. 
386 Μπαλτά, Απογραφή, 37. Η υπόθεση σχετικά με τον ρόλο των κοινοτικών εκπροσώπων συνάγεται από 
τη φράση «der cezire-i mezbure», που εμφανίζεται στις καταχωρίσεις των δύο φόρων της Χώρας. Πρβλ. 
Βίδρας, 74. 
387 Βλ. σχετικά Μαλτέζου, Τα Κύθηρα, 87-88, όπου αυτές ήταν μεταξύ άλλων υποχρεώσεις τους και την 
περίοδο της βενετικής κυριαρχίας.  
388 Με βάση τον κανουνναμέ της Πελοποννήσου, το ποσοστό ήταν 3% για τους μουσουλμάνους, 4% για 
τους χριστιανούς και τους εβραίους και το 5% για τους ξένους. Μπαλτά, «Οι κανουνναμέδες», 55. 
389 Η υπόθεση αυτή βασίζεται στη φράση «ki ez harıç emin» που συνόδευε τον φόρο. Πρβλ. Βίδρας, 67-
68. Για τους εμίνηδες γενικά, βλ. Darling, Revenue-Raising, 127-129. 
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 Το ποσό που όφειλε το νησί για το λιμάνι του ήταν 150 άσπρα, ποσό ιδιαίτερα 

χαμηλό, ιδίως αν συγκριθεί με άλλες νησιωτικές περιπτώσεις.390 Η χαμηλή φορολογική 

επιβάρυνση, σε συνδυασμό με τη μικρή χωρητικότητα του λιμανιού της Χώρας391 

δείχνουν μία υποτονική εμπορική κίνηση. Ωστόσο, η θέση του νησιού σε σημαντικούς 

κόμβους των θαλάσσιων μεταφορών, ακόμη και η ύπαρξη Βρετανού και Γάλλου 

προξένου στην πρωτεύουσα του νησιού, υποδεικνύουν εμμέσως μία διαφορετική 

εικόνα· είναι επίσης πιθανό ότι μέρος της εμπορικής κίνησης του νησιού συνδεόταν με 

την πειρατική δραστηριότητα, η οποία άνθιζε στη γύρω περιοχή, αλλά δεν μπορεί να 

αναδειχθεί μέσα από την οθωμανική καταστίχωση.392 

 Οι νησιώτες όφειλαν να καταβάλουν μία ακόμη εισφορά τελωνειακής φύσης, η 

οποία σχετιζόταν με την αμπελουργία. Συγκεκριμένα, όσοι χωρικοί έφερναν κρασί στο 

βαρόσι (βούργο), όφειλαν να πληρώσουν από 1 άσπρο για κάθε κύλινδρο.393 Το σύνολο 

του φόρου ήταν 1.000 άσπρα· σύμφωνα με αυτήν την αναλογία, οι Οθωμανοί θα 

λάμβαναν 1.000 κυλίνδρους κρασιού, δηλαδή 2.000 οκάδες ή 2.566 χιλιόγραμμα, με 

βάση τις προαναφερθείσες ισοτιμίες. Καθώς, η ποσότητα αυτή αφορούσε εισφορά και 

όχι το σύνολο της ποσότητας που κατευθυνόταν στο βαρόσι, φαίνεται η σημασία που 

διαδραμάτιζε η αμπελουργία στη ζωή των αγροτών, αλλά και στη διάρθρωση της 

οικονομίας των Κυθήρων γενικά. Ένα σημαντικό μέρος του παραγόμενου 

αμπελουργικού πλεονάσματος κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα του νησιού, 

έχοντας, μάλιστα, δεχτεί την απαραίτητη επεξεργασία και μετατραπεί σε κρασί. 

 Ο εν λόγω φόρος ήταν σε άμεση συνάρτηση με το βενετικό παρελθόν του νησιού, 

καθώς οι Βενετοί φορολογούσαν γενικά τη λιανική πώληση (spina) του κρασιού. Με 

βάση αυτό, φαίνεται ότι στο βαρόσι υπήρχε κάποιος ειδικός χώρος στον οποίο γίνονταν 

γενικά οι συναλλαγές μεταξύ χωρικών και κράτους· δεν διακινούνταν μόνο κύλινδροι 

κρασιού, αλλά η φορολόγησή μόνο αυτού του προϊόντος στο οθωμανικό κατάστιχο 

υποδηλώνει τη σημασία του στην οικονομία του νησιού394. Αφού πληρωνόταν ο 

                                                
390 Στην Τήνο ο αντίστοιχος φόρος ήταν 1.500 άσπρα, ποσό το οποίο θεωρήθηκε από τον Slot αρκετά 
χαμηλό. Βλ. Slot, «Το οθωμανικό defter», 265. Στη Σύρο το ποσό των τελωνειακών δασμών ήταν 2.000 
άσπρα, ενώ στην Άνδρο 30.000. Βλ. Βίδρας, 67. Kolovos, «Insularity», 89. 
391 Τον 16ο αιώνα μπορούσε να χωρέσει δέκα γαλέρες, έχοντας, όμως, μεγαλύτερη φυσική ικανότητα. 
Maltezou, «Historical Geography», 153. 
392 Βλ. Πανοπούλου, «Πειρατικά επεισόδια», 208, όπου αναφέρει ότι το 1744 πελοποννησιακά αγροτικά 
προϊόντα μεταφέρθηκαν κρυφά στα Κύθηρα για να παραληφθούν από γαλλικά πλοία. 
393 Μπαλτά, Απογραφή, 69. 
394 Οι ειδικοί αυτοί χώροι, γενικά, ήταν είτε τα λιμάνια, είτε οι πύλες των τειχών της πόλης, όπου τα 
διάφορα προϊόντα καταγράφονταν, ζυγίζονταν και φορολογούνταν. Στόχος ήταν ο έλεγχος της 
διακίνησης των προϊόντων, η αποφυγή τυχόν λαθραίας διοχέτευσής τους και η άμεση εισροή των 
χρημάτων στα ταμεία. Βλ. Γάσπαρης, «Εμπόριο και φορολόγηση», 265.  
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αντίστοιχος φόρος, από αυτό το σημείο θα γινόταν στη συνέχεια η διοχέτευση του 

κρασιού στις τοπικές αγορές της Χώρας.395 Φόρος λιανικής πώλησης μαρτυρείται στο 

νησί και το 1772, όπου οι νησιώτες όφειλαν να καταβάλουν από κοινού για τελωνεία 

και σπίνα 20 τσεκίνια.396 

 Αν ο φόρος ιχθυόσκαλας και η σπίνα χαρακτηριστούν συμβατικά «εμπορικοί» 

φόροι, μπορεί να βρεθεί μία αναλογία των εμπορικών και των αγροτικών φόρων για τη 

Χώρα, η οποία θεωρείται ως μία αστικού τύπου συγκέντρωση397. Συγκρίνοντας τις δύο 

αυτές φορολογικές ομάδες, φαίνεται ότι οι αγροτικοί φόροι επικρατούσαν κατά πολύ 

των «εμπορικών», σε μία σχέση 5 προς 1.398 Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η Χώρα 

του νησιού παρουσίαζε έναν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο αγροτικό τομέα, χωρίς μεγάλες 

διαφορές από την οικονομική δραστηριότητα της υπαίθρου του νησιού. Άλλωστε, η 

πρωτεύουσα του νησιού δεν ήταν σε καμία περίπτωση απομονωμένη από τη γύρω 

περιοχή, αλλά συνδεόταν μαζί της με μία δυναμική και αλληλεξαρτώμενη σχέση.399 

Γεωμορφολογία και αγροτική παραγωγή 

 Σημαντικό κομμάτι στην σκιαγράφηση της αγροτικής παραγωγής των Κυθήρων 

αποτελεί η σύζευξη των διαφόρων καλλιεργειών που απαντώνται στο κατάστιχο με τη 

γεωμορφολογία του εδάφους των καταγεγραμμένων οικισμών. Το γεωμορφολογικό 

ανάγλυφο των κυθηραϊκών οικιστικών συγκεντρώσεων βασίστηκε στο πρόγραμμα 

Google Earth. Λαμβάνοντας τα 200 μέτρα ως συμβατικό όριο μέχρι το οποίο ένας 

οικισμός θεωρείται πεδινός400, διαπιστώνεται ότι 55 από τους 57 οικισμούς που 

μπόρεσαν να ταυτιστούν, βρίσκονταν σε υψόμετρο άνω των 200 μέτρων, γεγονός που 

                                                
395 Ασδραχάς-Καραπιδάκης, «Πολιτικοί όροι», 282-283, όπου φέρνει ένα παράδειγμα από την Κέρκυρα 
του 1769. Γάσπαρης, «Εμπόριο και φορολόγηση», 266. Στη Λευκάδα, επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι 
στις ταβέρνες του βαροσιού, το κρασί της υπαίθρου ανταλλασσόταν με πειρατική λεία. Βλ. Κολοβός, 
Νεώτερες πηγές, 73. 
396 Ανδρεάδης, Τόμος Β’, 252-255, υποσημ. 3. Εφόσον η ενιαία αυτή εισφορά ήταν 20 τσεκίνια από τα 
416, που ήταν τα συνολικά έσοδα από το νησί, επιβεβαιώνεται η μικρή σημασία που είχαν τα τελωνεία 
στην οικονομία των Κυθήρων. Όσον αφορά τη σπίνα, οι Βενετοί φορολογούσαν το κάθε βαρέλι κρασιού 
με 8 σολδία, 8 άσπρα, δηλαδή με βάση την προαναφερθείσα ισοτιμία. Το βαρέλι γενικά κυμαινόταν 
μεταξύ 40 και 60 οκάδων. Βλ. Λαΐου, Σάμος, 130, υποσημ. 4. 
397 Σύμφωνα με τον Ασδραχά, οι φορολογικές πρόσοδοι των πόλεων περιελάμβαναν ολόκληρη την 
περιοχή που υπαγόταν διοικητικά σε αυτήν. Αυτό γίνεται δεκτό και για την περίπτωση της Χώρας των 
Κυθήρων. Βλ. Ασδραχάς-Καραπιδάκης, «Οι μεγάλοι τομείς», 155. 
398 Ως αγροτικοί φόροι θεωρήθηκαν όλοι όσοι σχετίζονταν με την παραγωγή. Οι αγροτικοί ήταν αξίας 
6.150 άσπρων, ενώ οι εμπορικοί 1.150. 
399 H. İslamoğlu-İnan, State and Peasant in the Ottoman Empire. Agrarian Power Relations and Regional 
Economic Development in Ottoman Anatolia during the Sixteenth Century, Λέιντεν 1994, 172, 211. 
Ασδραχάς-Καραπιδάκης, «Οι μεγάλοι τομείς», 155. Κοτζαγεώργης, Μικρές πόλεις, 177. 
400 Σ. Πετμεζάς, Η ελληνική αγροτική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα: Η περιφερειακή διάσταση, Ηράκλειο 
2003. G. Vidras-C. Kyriakopoulos-E. Kolovos, «The Rural Economy of Ottoman Crete (1650-1670): Α 
Spatial Approach», Études Balkaniques, LV/4 (2019), 801-830. 
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επιβεβαιώνει τη θέση ότι το νησί ήταν ημιορεινό. Άλλωστε και οι ορεινοί όγκοι του 

νησιού δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλοί: οι υψηλότερες κορυφές είναι ο Μερμηγκάρης (507 

μέτρα) και η Αγία Ελέσα (447 μ.) στο δυτικό και ο Διγενής (407 μ.) στο ανατολικό 

τμήμα του νησιού.401 Τα υψόμετρα στα οποία εντοπίστηκαν οι κυθηραϊκοί οικισμοί 

κυμαίνονταν μεταξύ 135 και 390 μέτρων· στο χαμηλότερο υψόμετρο βρισκόταν η 

Χώρα -η μοναδική άλλωστε τοποθεσία που βρισκόταν πλησίον της θάλασσας- ενώ στο 

υψηλότερο το Δρυμωνάρι στο ναχιγιέ Μυλοποτάμου. Από αυτό το υψομετρικό εύρος, 

το μεγαλύτερο τμήμα των οικισμών (23 από τους 55) συμπυκνωνόταν μεταξύ 300 και 

350 μέτρων, πόρισμα που επιβεβαιώνεται και από τη διάμεσο, η οποία είναι τα 318 

μέτρα. 

 Η έλλειψη ιδιαίτερης ποικιλομορφίας στις υψομετρικές διαβαθμίσεις των 

οικισμών και η ένταξή τους σχεδόν αποκλειστικά στο ημι-ορεινό γεωμορφολογικό 

ανάγλυφο, εκμηδενίζει κάθε απόπειρα ανάλυσης των καλλιεργητικών πρακτικών των 

Κυθηρίων σε συνάρτηση με τη μορφολογία του εδάφους. Βέβαια, σε ένα γενικό σχήμα, 

η ημιορεινή αυτή μορφολογία έθετε τους δικούς της περιορισμούς στην αγροτική 

παραγωγή των Κυθήρων, με τους κλήρους να είναι μικροί και κατακερματισμένοι, ενώ 

οι αποδόσεις του εδάφους ιδιαίτερα χαμηλές. Σε πλήρη συσχετισμό με αυτά, η μεγάλη 

γαιοκτησία του νησιού ποτέ δεν προσέγγισε τα μεγέθη των μεγάλων κτηματικών 

εκτάσεων που εντοπίζονται σε άλλες περιοχές του οθωμανικού κόσμου.402 

Η απουσία (;) των μοναστηριών 

 Ενδιαφέρον προκαλεί η απουσία των μονών του νησιού από το κατάστιχο. Η 

ενεργή οικονομική τους κινητοποίηση σε ποικίλους τομείς του καθημερινού βίου 

γενικά403 θα μπορούσε να αποτυπωθεί εν μέρει στους φόρους που θα όφειλαν στους 

Οθωμανούς. Μήπως η απουσία αυτή υποδηλώνει την απουσία μοναστηριών από το 

νησί; Μήπως τα μοναστήρια των Κυθήρων δεν είχαν αναπτύξει σημαντική οικονομική 

δράση;  Είναι γνωστό ότι στο νησί υπήρχαν μοναστήρια, τα οποία, μάλιστα κατείχαν 

μεγάλες εκτάσεις γης, όντας ουσιαστικά μέρος της γαιοκτητικής ελίτ404. Παρότι σε 

αντίστοιχες νησιωτικές περιπτώσεις του οθωμανικού κόσμου τα μοναστήρια 

                                                
401 Λάζαρη-Ανωγιάτης-Μπότσης, 59, 85-86. 
402 Λάζαρη-Ανωγιάτης-Μπότσης, 56, 60. 
403 Για τον σημαντικό ρόλο των μοναστηριών στην κοινωνική και οικονομική ζωή σε μία διαχρονική 
προσέγγιση από τους μεσαιωνικούς χρόνους μέχρι σήμερα, βλ. Η. Κολοβός (επ.), Μοναστήρια, 
οικονομία και πολιτική. Από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, Ηράκλειο 2011. 
404 Leontsinis, The Island, 73. 
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καταχωρίστηκαν κανονικά405, η απουσία τους στα Κύθηρα γεννά νέα ερωτηματικά: η 

απουσία αυτή υποδηλώνει ολική απαλλαγή από φόρους ή μήπως φορολόγησή τους 

μέσα από τους παπάδες και τους καλόγερους που καταγράφονταν μαζί με τους 

υπόλοιπους φορολογούμενους; Είτε η απάντηση βρίσκεται στα προαναφερθέντα 

ερωτήματα είτε αλλού, η απουσία των μονών από το οθωμανικό κατάστιχο είναι 

αξιοσημείωτη. 

  

                                                
405 Balta, «Siphnos», 56. Βίδρας, 77-84. Κολοβός, Όπου ην κήπος, 20. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η οθωμανική παρουσία στα Κύθηρα υπήρξε βραχύβια, περιορισμένη μόνο στην 

τριετία του 7ου βενετο-οθωμανικού πολέμου (1715-1718), ώστε στον μακρο-ιστορικό 

χρόνο να θεωρείται ένα αμελητέο και ανάξιο λόγου γεγονός. Παρότι είναι αμφίβολο 

κατά πόσο οι Οθωμανοί κατόρθωσαν σε τρία χρόνια να επιβάλουν την εξουσία τους 

στο νησί, το οθωμανικό αυτό «ιντερμέτζο» αποτελεί μία πρόκληση για τον ερευνητή. 

Η διενεργηθείσα το 1715 οθωμανική απογραφή, η οποία έχει δημοσιευτεί από την 

Ευαγγελία Μπαλτά, αποτελεί μία σημαντική συμβολή προς αυτήν την κατεύθυνση, 

αναδεικνύοντας ποικίλες πτυχές της οργάνωσης που επέβαλε η νέα πολιτική αρχή στο 

νησί. Έχοντας κατά νου τους εγγενείς περιορισμούς της ως πηγή, η απογραφή των 

Κυθήρων αποτέλεσε τη βάση, σύμφωνα με την οποία δομήθηκε η παρούσα εργασία. 

Επικουρικό ρόλο στη σκιαγράφηση της κυθηραϊκής πραγματικότητας του 1715 

διαδραμάτισαν πηγές της βενετικής περιόδου, αλλά και άλλες περιπτώσεις του 

οθωμανικού νησιωτικού κόσμου.  

 Τα δύο βασικά ερευνητικά ζητούμενα της εργασίας αυτής ήταν η ανάδειξη της 

δημογραφίας και της οικονομίας του νησιού, όπως αποτυπώθηκαν στις σελίδες του 

tahrir. Αναφορικά στη δημογραφία, φαίνεται ότι τα Κύθηρα, με 4.700 περίπου ψυχές 

το 1715 δεν ήταν ένα ασθενές δημογραφικά νησί. Μπορεί να μην συγκαταλεγόταν στα 

νησιά με μεγάλο πληθυσμιακό ανάστημα, όπως ήταν η Τήνος, αλλά η πληθυσμιακή 

τους πυκνότητα συμβάδιζε με την αναλογία που προτείνεται γενικά για τον ελλαδικό 

χώρο της εποχής. Είναι πιθανόν ότι η οθωμανική κατάκτηση οδήγησε κάποιους 

νησιώτες σε φυγή, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μπορεί να φανεί ξεκάθαρα μέσα από το 

κατάστιχο. Πάντως, ακόμη και εάν όντως υπήρξαν μετοικεσίες το 1715, αυτές θα ήταν 

λίγες, μη διαταράσσοντας σε καμία περίπτωση τη δημογραφική εικόνα του νησιού. 

 Το οικιστικό δίκτυο δεν ήταν ιδιαίτερα διασκορπισμένο, αλλά ήταν ανάλογο των 

εδαφικών περιορισμών και της ανασφάλειας από έξωθεν επιθέσεις. Επικρατούσαν 

συντριπτικά οι μικροί σε μέγεθος οικισμοί, όπως και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. 

Συγκεκριμένα στα Κύθηρα εμφανίζονταν κατά κανόνα οικισμοί με δέκα οικογένειες ο 

καθένας, 40 άτομα δηλαδή, εφόσον θεωρείται ότι η πυρηνική οικογένεια αποτελούσε 

για το νησί τον βασικό οικογενειακό τύπο κατοίκησης. Σημαντική στη σκιαγράφηση 

των οικογενειακών σχέσεων του νησιού απέβη η ταύτιση του φορολογικού 

νοικοκυριού (hane), με το οποίο καταγράφονταν οι υπόχρεοι στον κεφαλικό φόρο 

Κυθήριοι, με την πραγματική οικογένεια και δη με την εστία κατοίκησης. Πέρα από τα 
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μικρά χωριά, βέβαια, υπήρχαν αντίστοιχα και τα μεγάλα, τα οποία αποτελούσαν ένα 

τοπικό κέντρο της γύρω περιοχής, ενώ σημείο αναφοράς αποτελούσε σαφώς η Χώρα, 

η πρωτεύουσα του νησιού, στον νότο, η οποία επεδείκνυε έναν «αστικό» χαρακτήρα. 

 Σχετικά με την αγροτική παραγωγή, φαίνεται ότι το νησί είχε τεράστιο έλλειμμα 

σε δημητριακά, έλλειμμα που αντιμετωπιζόταν, όμως, με σημαντική 

παραπληρωματικότητα από τις άλλες δύο «μεσογειακές» καλλιέργειες, το αμπέλι και 

την ελιά. Διόλου ευκαταφρόνητο κομμάτι της κυθηραϊκής αγροτικής ζωής 

διαδραμάτιζε η κτηνοτροφία, ενώ και η βιοτεχνική δραστηριότητα είχε μία σχετικά 

σταθερή παρουσία στο νησί. Από την άλλη, ο τεχνολογικός εξοπλισμός δεν ήταν 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, όπως φαίνεται ανάγλυφα από την ύπαρξη μόλις 22 μύλων σε 

όλο το νησί, αλλά και από την απουσία ελαιοτριβείων και άλλων μηχανών 

μεταποίησης. 

 Όσον αφορά τη χωρική διάσταση, τα δεδομένα της απογραφής ανέδειξαν το 

Λιβάδι στο νότο και τον Ποταμό στον βορρά ως τις δύο σημαντικότερες οικονομικά 

και δημογραφικά περιοχές του νησιού. Ο ναχιγιές του Λιβαδιού, με τους 

περισσότερους καταγεγραμμένους οικισμούς το 1715, επικρατούσε στις 

σημαντικότερες αγροτικές ενασχολήσεις του νησιού, τα δημητριακά, το κρασί και το 

ελαιόλαδο. Από την άλλη, ο ισχυρότερος δημογραφικά Ποταμός επικρατούσε στις 

«βιοτεχνικές» καλλιέργειες (λινάρι, βαμβάκι, μελισσουργία) ενώ αξίζει να σημειωθεί 

η υπεροχή του στην καλλιέργεια του σμιγαδιού, βασικού δημητριακού στη διατροφή 

των Κυθηρίων, αλλά και στα καταγεγραμμένα αιγοπρόβατα. Και οι δύο ναχιγιέδες 

ήταν πολύ σημαντικοί στη διάρθρωση της κυθηραϊκής αγροτικής οικονομίας, χωρίς να 

μειώνεται η αξία των άλλων δύο ναχιγιέδων, του Μυλοποτάμου και των 

Καστρισιάνικων. Η Χώρα, από την άλλη, δεν εμφάνιζε υψηλά ποσοστά στην αγροτική 

παραγωγή, γεγονός που πιστοποιεί ότι ήταν περισσότερο κέντρο συγκέντρωσης και 

συγκομιδής των παραγόμενων στην κυθηραϊκή ύπαιθρο αγροτικών προϊόντων. 

 Ένα βασικό ζητούμενο της εργασίας ήταν το ζήτημα της επιβίωσης των Κυθηρίων, 

εάν δηλαδή οι νησιώτες κατόρθωναν να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες με βάση 

τη δεδομένη αγροτική παραγωγή. Παρότι η ποσότητα των διαφόρων δημητριακών που 

παράγονταν στο νησί ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, όπως και ελλειμματική ήταν η παραγωγή 

δημητριακών στα Κύθηρα σε όλη τη διάρκεια της βενετικής περιόδου, οι υπόλοιπες 

καλλιέργειες αναδεικνύουν μία διαφορετική εικόνα. Όλες συνέβαλαν λιγότερο ή 

περισσότερο στην αυτοκατανάλωση και την κάλυψη ιδίων αναγκών του κυθηραϊκού 

νοικοκυριού, ωστόσο κυρίαρχη ήταν η θέση της αμπελουργίας. Οι παραγόμενες 
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ποσότητες μούστου, όπως εξάγονται από τα δεδομένα του καταστίχου, αναδεικνύουν 

μία ζωηρή παραγωγή, η οποία ξεπερνούσε κατά πολύ την αντίστοιχη παραγωγή νησιών 

του Αιγαίου. Το αμπελουργικό πλεόνασμα, πέρα από την εσωτερική κατανάλωση, 

εμπορευματοποιούταν, με στόχο την απόκτηση χρηματικού κεφαλαίου, χρήσιμου για 

την επιβίωση του νοικοκυριού· η ύπαρξη ενός φόρου αγορανομικής φύσης 

καταδεικνύει αυτήν την κυριαρχία της καλλιέργειας στο νησί. Η ανάδειξη της 

σπουδαιότητας της αμπελουργίας για την κυθηραϊκή οικονομία αποτελεί μία πρώτη 

συμβολή, δίνοντας το έναυσμα για μία πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση στο μέλλον. 

 Πρέπει να επισημανθεί, πάντως, ότι η πραγμάτευση του ζητήματος της αγροτικής 

οικονομίας με βάση μόνο το οθωμανικό κατάστιχο αφήνει στο περιθώριο την οικιακή 

της διάσταση, η οποία διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην επιβίωση του χωρικού. Η 

κατοχή κήπων και οικόσιτων ζώων, κυρίως των αφορολόγητων πουλερικών, ή η 

ύπαρξη εγκαταστάσεων μέσα στα νοικοκυριά, όπως αργαλειών, πηγαδιών, φούρνων 

και καμινιών, δείχνουν τη σπουδαιότητα που είχαν στην καθημερινότητα των 

ανθρώπων μονάδες μηδενικού φορολογικού ενδιαφέροντος για τους Οθωμανούς. 

Παράλληλα, με τη μελέτη μόνο του οθωμανικού καταστίχου δεν αναδεικνύονται 

πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας των Κυθηρίων, οι οποίες διαδραμάτιζαν 

σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά τους· η αλιεία και το κυνήγι των διαφόρων 

πτηνών που περνούσαν από τα Κύθηρα, αποτελούσαν ένα διόλου ευκαταφρόνητο 

συμπλήρωμα του εισοδήματος των νησιωτών, συμβάλλοντας και αυτά τα μέγιστα στην 

επιβίωσή τους. Ακόμη και εάν το κυθηραϊκό νοικοκυριό αδυνατούσε να επιβιώσει με 

βάση τις προαναφερθείσες οικονομικές δραστηριότητες, ήταν πιθανή η συμμετοχή των 

ντόπιων στο πειρατικό φαινόμενο, το οποίο άνθιζε στην ευρύτερη περιοχή. Τα ασαφή 

δε όρια μεταξύ πειρατείας και εμπορίου, μας καθιστά ακόμη πιο καχύποπτους σχετικά 

με τη λαθραία διοχέτευση μέρους της αγροτικής παραγωγής ή αντίστοιχα, για την 

κάλυψη ελλειμμάτων. 

 Πέραν της δημογραφίας και της οικονομίας, ένα βασικό ζητούμενο, όπως 

καθορίστηκε στην εισαγωγή της εργασίας, είναι το κατά πόσο η μετάβαση στην 

οθωμανική πραγματικότητα ήλθε σε ρήξη με το βενετικό παρελθόν του νησιού. Όπως 

φαίνεται, οι Οθωμανοί βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στην προτεραία κατάσταση. 

Συγκεκριμένα, ο διοικητικός καταμερισμός των Κυθήρων παρέμεινε ίδιος με αυτόν 

που ίσχυε από το β’ μισό του 17ου αιώνα. Τα ονόματα των οικισμών δεν άλλαξαν, ενώ 

φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νησιωτών δεν αποχώρησε με την έλευση 

των Οθωμανών, οπότε και το οικιστικό δίκτυο δεν διαταράχτηκε. Όσον αφορά το 
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αγροτικό τοπίο, δεν υπήρξε ουδεμία αλλαγή στις καλλιεργητικές πρακτικές των 

νησιωτών· τα ίδια προϊόντα εξακολούθησαν να καλλιεργούνται, με τα ίδια μέσα και 

πρακτικές. 

 Το πιο σημαντικό, ίσως, στοιχείο συνέχειας μεταξύ των δύο «κόσμων», ήταν ο 

σεβασμός του ισχύοντος γαιοκτητικού καθεστώτος από τους Οθωμανούς, ενέργεια 

στην οποία προέβησαν και στον νησιωτικό κόσμο του Αιγαίου και στην Κρήτη. Ως 

αποτέλεσμα αυτού, η κυθηραϊκή ελίτ, συσπειρωμένη κατά βάση γύρω από το αστικό 

συμβούλιο που έδρευε στη Χώρα, διατήρησε τη σημαίνουσα θέση που είχε στην 

κυθηραϊκή κοινωνία και πριν το 1715. Σημαντικός ήταν ο ρόλος του βοεβόδα, ο οποίος 

ήταν χριστιανός και προερχόταν από την τάξη των Κυθηρίων ευγενών, όντας 

επιφορτισμένος να συνδράμει το φορολογικό και διοικητικό έργο του καπουδάν πασά, 

του Οθωμανού ναυάρχου στη δικαιοδοσία του οποίου εντάχθηκε το νησί. Όπως 

επισημαίνεται στο κατάστιχο του κεφαλικού φόρου, το εν λόγω πρόσωπο είχε τα ίδια 

καθήκοντα και επί Βενετών· εκτός αυτού, οι ευγενείς, αλλά και οι προεστοί της 

υπαίθρου θα συνέδραμαν τον βοεβόδα στη φορολογική διαδικασία, όπως και έκαναν 

και σε μεγάλο βαθμό τα χρόνια των Βενετών. Γίνεται κατανοητό, συνεπώς, ότι η 

εξουσία των «αρχόντων» -μέρος της οποίας ήταν και το σύστημα φοροσυλλογής- δεν 

διαταράχτηκε σημαντικά με την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος 

 Πλην των συνεχειών, όμως, εντοπίζονται και σημεία ρήξης με το προηγούμενο 

status quo. Πρώτα απ’ όλα, η ένταξη των Κυθήρων στο εγιαλέτι της «Άσπρης 

Θάλασσας» (Cezayır-ı Bahr-ı Sefid), δείχνει ότι για τους οθωμανικούς στρατηγικούς 

υπολογισμούς τα Κύθηρα αποτελούσαν τμήμα του νησιωτικού κόσμου του Αιγαίου, 

παρά της Κρήτης ή της Πελοποννήσου, όπως ίσχυε επί Βενετών. Εκτός αυτού, κατόπιν 

σύγκρισης του οθωμανικού καταστίχου με στοιχεία από βενετικές φορολογικές 

απογραφές, φαίνεται ότι οι Οθωμανοί επέβαλαν ευνοϊκότερη φορολόγηση από τους 

Βενετούς, ενέργεια που είναι σύμφωνη με την πολιτική του istimalet. 

 Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι σε ένα γενικό πλαίσιο, η έλευση των Οθωμανών δεν 

συνιστούσε ρήξη με το προγενέστερο βενετικό παρελθόν. Οι Οθωμανοί σεβάστηκαν 

την προ του 1715 κατάσταση, γεγονός που αναδεικνύει, παράλληλα, την πολυμορφία 

του τρόπου διοίκησής τους και όχι την υιοθέτηση μίας ενιαίας πολιτικής στις 

νεοκατακτηθείσες περιοχές. Το συμπέρασμα αυτό ταιριάζει απόλυτα με τη θέση της 

Molly Greene για την αντίστοιχη μετάβαση της πολιτικής κυριαρχίας στην Κρήτη το 

1669· η διαπίστωση ότι ούτε εκεί παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές με την 

οθωμανική κατάκτηση αποδόθηκε στο ότι και οι δύο δυνάμεις εκπροσωπούσαν το
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παλαιό καθεστώς (ancién regime), το οποίο περιοριζόταν αποκλειστικά στη Μεσόγειο. 

Οι κυριαρχίες που θα γνωρίσουν τα Κύθηρα -και τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά- από τα τέλη 

του 18ου αιώνα μέχρι και το 1864 θα εντάξουν τον επτανησιακό νησιωτικό κόσμο στις 

επεκτατικές βλέψεις των Βρετανών, των Γάλλων και των Ρώσων, οι οποίες 

ξεπερνούσαν τα όρια του μεσογειακού χώρου.
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Χάρτης 1: Η γεωγραφική θέση των Κυθήρων (με κόκκινο χρώμα) στο ελληνικό 

κράτος 
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Χάρτης 2: Οι οικισμοί των Κυθήρων το 1715 
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Εικόνες 1-2: Οι οικισμοί του νότιου (πάνω) και του βόρειου τμήματος (κάτω) του 

νησιού το 1715  
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Υπόμνημα 

Στον χάρτη βρίσκονται οι οικισμοί: 

1. Χώρα 

2. Μανιτοχώρι/ 

Τσικαλάρι 

3. Στραπόδι 

4. Χαρκιάδικα 

5. Πούρκο 

6. Τζανέτικα 

7. Σταγιάνικα 

8. Λικουβάρα 

9. Καραβοχωριό 

10. Σαμιάδικα 

11. Μαγιεριάνικα 

12. Κατσουλιάνικα 

13. Μαζαρακιάνικα 

14. Κατούνι 

15. Φατσάδικα 

16. Δρυμώνα 

17. Λουραδιάνικα 

18. Πορταλαμιάτικα 

19. Πρατσιάνικα 

20. Καρτεριάνικα 

21. Κοντολιάνικα 

22. Πιτσινιάνικα 

23. Κεραμωτά 

24. Άγιος Ηλίας 

25. Αλεξανδράδες 

26. Καρβουνάδες 

27. Κυριακάδικα 

28. Σταθιάνικα 

29. Καλοκαιρινές 

30. Φράτσια 

31. Ρίζες 

32. Δόκανα 

33. Βιαράδικα 

34. Μυλοπόταμος 

35. Πίσω Πηγάδι 

36. Άγιος Σώστης 

37. Αρέοι 

38. Δρυμωνάρι 

39. Μητάτα 

40. Αλοϊζιάνικα 

41. Κίπερι 

42. Αρωνιάδικα 

43. Καστρισιάνικα 

44. Γερακιτιάνικα 

45. Γιωργάδικα 

46. Πιτσινάδες 

47. Μπαμπακαράδικα 

48. Ζαγκλανικιάνικα 

49. Κομνιάνικα 

50. Συνοικία 

Κομνιάνικα 

51. Λογοθετιάνικα 

52. Χριστοφοριάνικα 

53. Γουρία 

54. Μαυριάνικα 

55. Ποταμός 

56. Μελιτιάνικα 

57. Τριφυλλιάνικα  

 

Η ταυτοποίηση των κυθηραϊκών οικιστικών συγκεντρώσεων βασίστηκε κυρίως στο βιβλίο του Ε. 

Καλλίγερου, Κυθηραϊκά τοπωνύμια. Ιστορική γεωγραφία των Κυθήρων, Αθήνα 2011, όπου περιέχει 

σημαντικές πληροφορίες για τους περισσότερους οικισμούς που καταγράφονται στο νησί το 1715. Πιο 

περιεκτικά, αλλά εξίσου βοηθητικά ήταν τα άρθρα του ιδίου στο www.kythiraika.gr. Πληροφορίες 

αντλήθηκαν και από τον χάρτη που βρίσκεται στο G.N. Leontsinis, The Island of Kythera. A Social 

History (1700-1863), Αθήνα 2000, σελίδα 426, αλλά και από το άρθρο του J. Bennet, «Fragmentary 

“Geo-Metry”: Early Modern Landscapes of the Morea and Cerigo in Text, Image and Archaeology», στο 

S. Davies-J.L. Davis (επ.), Between Venice and Istanbul. Colonial Landscapes in Early Modern Greece, 

Αθήνα 2007, 173-198.  Εκτός αυτών, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία και από τις ιστοσελίδες 

www.kythera.gr, www.kythera-family.net/en/villages-towns, www.mylopotamo.gr. 

Η χαρτογράφηση έγινε σύμφωνα με το πρόγραμμα Google Earth.

http://www.kythiraika.gr/
http://www.kythera.gr/
http://www.kythera-family.net/en/villages-towns
http://www.mylopotamo.gr/
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