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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αιτία για τη δηµιουργία του βιβλίου, όπως κατέληξε, ήταν η διαρκής 
παρακίνηση της φίλης και συναδέλφου Μαρίας Λεοντσίνη να ασχοληθώ µε 
την οθωµανική περίοδο της ιστορίας του νησιού της, αυτά τα τρία, µόλις, 
χρόνια κατοχής του, από το 1715 ώς το 1718. Επιθυµία της να βρω και να 
εκδώσω το σχετικό αρχειακό υλικό για να φωτιστεί και το παντελώς 
άγνωστο αυτό ιντερµέτζο στη µακραίωνη βενετική κυριαρχία. Η 
συστηµατική της ‘όχληση’ και η πρόκληση της σύγκρισης µιας οθωµανικής 
απογραφής, που ενδεχοµένως να ανακάλυπτα, µε τις βενετσιάνικες που 
είχαν µέχρι τότε δηµοσιευτεί, ήταν καθοριστικά στοιχεία για να εµπλακώ 
στην κυθηραϊκή περιπέτεια. Η πρόκληση ήταν µεγάλη για να λύσω 
προσωπικά µου ερωτήµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τον τρόπο της 
σύνταξης των οθωµανικών καταστιχώσεων, θέµα που µόνο δεδοµένο δεν 
είναι, στον ελληνικό τουλάχιστον χώρο που τον επισκοπώ τόσα χρόνια. Η 
ποικιλία των οθωµανικών καταστιχώσεων ζητάει κάθε φορά την ερµηνεία 
της. Η ύπαρξη, λοιπόν, βενετικής και οθωµανικής µαρτυρίας για τον ίδιο 
τόπο, που τυχαίνει µάλιστα να είναι ένα µικρό νησί, ένας περιορισµένος 
γεωγραφικά χώρος, πίστευα ότι θα µε βοηθούσε να λύσω απορίες µου και 
να επεξεργαστώ περαιτέρω κάποιες υποθέσεις εργασίας που έκανα για την 
περίπτωση του Μοριά και της Κρήτης, περιοχές που γνώρισαν επίσης 
διαδοχικά τη βενετική και την οθωµανική κατοχή.  

Κατά τις έρευνές µου στους καταλόγους του αχανούς Οθωµανικού 
Αρχείου της Πρωθυπουργίας στην Πόλη (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) σε 
εποχές πριν από τη δηµιουργία του ηλεκτρονικού κατάλογου, τα έγγραφα 
που εύρισκα για τα Κύθηρα, το Τσούκα αντασί, αφορούσαν κυρίως το 
δεύτερο µισό του 18ου αιώνα. Η πλειονότητά τους σχετιζόταν µε θέµατα 
πειρατείας, κούρσου και κοντραµπάντου. Αρκετά ήσαν τα έγγραφα που 
αναφέρονταν στα γεγονότα της δράσης του Λάµπρου Κατσώνη. Το 2002, 
µετά από συστηµατική έρευνα στο αρχειακό υλικό των ετών 1715-1718 στις 
διάφορες αρχειακές ενότητες, εντόπισα ένα αντίγραφο καταστίχου 
κεφαλοχάρατσου. Επρόκειτο για το D.CMH 26721 του έτους 1715-1716. 
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Ζήτησα από το Οθωµανικό Aρχείο αντίγραφο και ανακοίνωσα στην 
Εταιρεία Κυθηραϊκών Σπουδών την πρόθεσή µου να το εκδώσω. Η πρόταση 
έγινε δεκτή µε ενθουσιασµό από τον µακαρίτη Δηµήτριο Κόµη, πρόεδρο 
τότε της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών, ο οποίος και την εισηγήθηκε στο 
Διοικητικό της Συµβούλιο. Η Εταιρεία επωµίστηκε µέρος των εξόδων του 
ερευνητικού σταδίου της πρώτης αποστολής. Η έκδοση της πηγής και η 
µελέτη που τη συνόδευε καθυστέρησε εξαιτίας µιας σοβαρής περιπέτειας 
υγείας που ανέτρεψε για µεγάλο χρονικό διάστηµα τον προγραµµατισµό 
πολλών δραστηριοτήτων µου. Η πληροφορία στο µεταξύ ότι υπήρχε κι ένα 
άλλο κατάστιχο της Τσούκας αντασί, της ίδιας χρονιάς, στο Αρχείο Tapu ve 
Kadastro της Άγκυρας, καθώς και η υποψία ότι το κατάστιχο της Άγκυρας 
ήταν το πρωτότυπο, από το οποίο προέκυψε το αντίγραφο της Ισταµπούλ 
που επεξεργαζόµουν, ανέστειλε την ολοκλήρωση της έκδοσης και της 
µελέτης προσωρινά. Ήταν επιτακτική ανάγκη να αποκτήσω πρόσβαση στο 
κατάστιχο της Άγκυρας, το υπ. αρ. 128 στον κατάλογο που δηµοσίευσε ο 
Yilmaz Kurt, γνωστοποιώντας έτσι την ύπαρξή του στην επιστηµονική 
κοινότητα. Έπρεπε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να πειστεί η 
διεύθυνση του Αρχείου Tapu ve Kadastro να µου δώσει αντίγραφό του ή να 
µου επιτρέψει να εργαστώ in situ. Οι προσπάθειές µου προς το Αρχείο, οι 
εκκλήσεις µου σε συναδέλφους, όπως τον Özel Oktay (Πανεπιστήµιο 
Βilkent), τον Mehmet Öz (Πανεπιστήµιο Hacettepe) και τον Yusuf Sarınay 
(Γενικό Διευθυντή των Αρχείων της Πρωθυπουργίας της Τουρκίας), 
απέφεραν τελικά καρπούς. Το κατάστιχο έφτασε φωτογραφηµένο στα χέρια 
µου τον Σεπτέµβριο του 2008 χάρη στις προσπάθειες της µεταπτυχιακής µου 
φοιτήτριας Filiz Yaşar. Ευχαριστώ θερµότατα, και από τη θέση αυτή, όλους 
όσοι συνέβαλαν να ευοδοθεί το επιστηµονικό µου αίτηµα. 

Σήµερα το έργο δηµοσιεύεται από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, πληρέστερο, καθώς 
περιλαµβάνει το πρωτότυπο κατάστιχο της απογραφής των Κυθήρων το 
οποίο στο µεταξύ εντοπίστηκε. Το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί σχολιασµένη 
έκδοση του καταστίχου που φυλάσσεται στην Άγκυρα µε συνεχείς αναφορές 
στο κατάστιχο της Πόλης σε ό,τι αφορά το δεύτερό του ήµισυ, το κατάστιχο 
του κεφαλοχάρατσου. Η σύνταξη της οθωµανικής απογραφής του 1715, που 
γίνεται αµέσως µε την παράδοση του νησιού στους νέους κυρίους του, 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ  11 
 

έρχεται να συστοιχηθεί µε τις βενετσιάνικες που ακολούθησαν, όταν το 
1718 το νησί επανήλθε στη Γαληνότατη Δηµοκρατία του Αγίου Μάρκου µε 
τη συνθήκη του Πασσάροβιτς. Οι βενετσιάνικες απογραφές του Αρχείου 
των Κυθήρων, πολύτιµες πηγές, όχι αναγκαστικά µόνο για την ιστορία του 
νησιού, εκδόθηκαν από οµάδα ερευνητών µε την καθοδήγηση της Χρύσας 
Μαλτέζου. Η οθωµανική απογραφή, λίγα χρόνια προγενέστερή τους, 
συνοµιλεί µαζί τους, ιδιαίτερα µε τις δύο χρονικά εγγύτερες, αυτές του 1721 
και 1724, δείχνοντας τη συνέχεια στην ιστορία του νησιού, αλλά και 
υποδεικνύοντας τις κεντρικές διαφορές στη νοοτροπία των δύο κυρίαρχων 
σχετικά µε τη σήµανση του τόπου και την καταγραφή των φορολογουµένων. 
Ουσιαστικά καταδεικνύονται τα δύο διαφορετικά συστήµατα κυριαρχίας, η 
λογική που τα διέπει. Συνεργάζονται επίσης αγαστά στο να γίνουν και οι 
πρώτες εκτιµήσεις για πληθυσµιακά µεγέθη των κυθηραϊκών οικισµών. Για 
όλα όσα σηµειώνω παραπάνω αρκούσε η µαρτυρία του κεφαλοχάρατσου 
που αρχικά εντοπίστηκε στο Οθωµανικό Αρχείο της Πόλης.  

Το κατάστιχο του Τapu ve Kadastro της Άγκυρας, καθώς 
περιλαµβάνει και την απογραφή των φόρων της αγροτικής παραγωγής του 
νησιού, την οποίαν όφειλαν να καταβάλλουν οι κοινότητες σε συλλογική 
βάση, αποτελεί εξαιρετικής σηµασίας τεκµήριο για την πολιτική που 
ακολουθούσε το οθωµανικό κράτος τον 18ο αιώνα απέναντι στους 
νεοκατακτηµένους τόπους. Η πολιτική αυτή, εκτός άλλων, αποτυπώνεται 
κυρίως στο φορολογικό σύστηµα που επιβάλλεται στον πληθυσµό. Συνεπώς, 
η µαρτυρία µιας φορολογικής πηγής έρχεται να ερµηνεύσει τη διπλωµατική 
πολιτική της Πύλης, την τακτική που υιοθετεί για να προσεταιριστεί τον 
ντόπιο πληθυσµό προκειµένου να τον πείσει να εγκαταλείψει τον παλιό του 
κυρίαρχο. Και η φορολογική αντιµετώπιση του οθωµανικού κράτους 
ποικίλλει, όπως είναι φυσικό, ανάλογα µε την περίπτωση. Ενώ λοιπόν τα 
νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη µετά την πτώση του Χάνδακα πληρώνουν 
φόρο το πέµπτο της παραγωγής, τα Κύθηρα, µολονότι κατακτώνται  µισόν 
αιώνα αργότερα, καταβάλλουν µόνον δεκάτη. Δεν µπορεί παρά να 
συµπεράνει κανείς ότι τούτο γίνεται επί σκοπόν, προς προσεταιρισµόν των 
Κυθηρίων, αφού οι Οθωµανοί αποβλέπουν να πάρουν το νησί που ήταν το 
“µάτι των Βενετών” στο Αιγαίο. Τόσο η δεκάτη όσο και οι διάφορες άλλες 
φορολογικές ρυθµίσεις υπέρ των Κυθηρίων, οι οποίες επικυρώνονται µε 
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φιρµάνια που συνοδεύουν το φορολογικό κατάστιχο, δηλώνουν τον 
καταλυτικό ρόλο που διαδραµάτισαν ορισµένα µέλη της “Κοινότητας των 
Ευγενών” των Κυθηραίων στις διαπραγµατεύσεις µε τον επικείµενο 
κατακτητή, στον οποίον παραδίδουν το νησί αµαχητί, διεκδικώντας και, 
τελικά, διασφαλίζοντας ευνοϊκούς όρους φορολογικής µεταχείρισης.  

Η έκδοση οθωµανικών πηγών είναι πάντα µια µεγάλη και επικίνδυνη 
περιπέτεια και απαιτεί συµπαραστάτες γερούς και σίγουρους. Ευχαριστώ 
τους φίλους που συνέδραµαν στην ανάγνωση µιας λέξης, στην επιβεβαίωση 
αµφίβολων αναγνώσεων και στον έλεγχο ορισµένων κειµένων: τον 
συνεργάτη µου τον Mustafa Oğuz, τον Seyit Ali Kahraman, τον Bilgi Aydın, 
τον Ekrem Tak, τον Veli Aydın και τον Fehmi Yılmaz. Όπως πάντα ο 
σχεδιασµός της έκδοσης και η ηλεκτρονική σελιδοποίηση είναι του Yücel 
Dağlı. Δικός του και ο σχεδιασµός του ευρετηρίου. Η ευγνωµοσύνη µου 
προς τον προικισµένο και γενναιόδωρο αυτό φίλο είναι τεράστια. 
Ευχαριστώ την Αγγελική Πανοπούλου, την Ασπασία Παπαδάκη, τον 
Γεώργιο Λεοντσίνη και τον Κώστα Τσικνάκη, για την προθυµία τους να µε 
διευκολύνουν να βρω δυσεύρετες µελέτες. Ευχαριστώ τον Χαράλαµπο 
Γάσπαρη που µου παραχώρησε αντίγραφο της ανέκδοτης διατριβής της 
Μαρίας Πατραµάνη. Ευχαριστώ τους συνεργάτες µου στο Πρόγραµµα 
Οθωµανικών Σπουδών, τον Γιώργο Κουτζακιώτη και τον Δηµήτρη Λούπη, 
για τη συµπαράσταση στην παραβολή των φορολογουµένων στα δύο 
κατάστιχα που εκδίδονται. Θερµές ευχαριστίες στη φίλη Βούλα Κόντη, την 
πρώτη αναγνώστρια, όπως πάντα, των δοκιµίων µου. Ευχαριστώ και πάλι 
την Κυθήρια φίλη Μαρία Λεοντσίνη για τη συµπαράστασή της στην 
περιπέτεια της έκδοσης του βιβλίου. Τόσο αυτή, όσο και ο µακαρίτης Δ. 
Κόµης έκαναν τα πάντα για να έχουµε σήµερα το προϊόν µιας µακροχρόνιας 
και επίπονης έρευνας σε µορφή βιβλίου. Δεν µπορώ να µην υπογραµµίσω 
κλείνοντας το προλογικό σηµείωµα ότι τα Κύθηρα, αυτός ο ανιαρός, 
λιµώδης, πετρώδης και διψώδης τόπος όπως τον χαρακτήρισε το 1549 ο 
αρχιεπίσκοπος Μονεµβασίας Μητροφάνης, έχει τη µεγάλη τύχη οι κάτοικοί 
του να ενδιαφέρονται για την ιστορία του τόπου τους. Το έδειξαν, εξάλλου, 
από πολύ παλιά, για αυτό και εµπνέουν όσους “ξένους” έρχονται να 
συνδράµουν. 

Χριστούγεννα του 2008 




