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Η εργασία αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ταξινόμηση του Δημοτι-
κού Αρχείου της Ερμούπολης που επιχειρήθηκε στα μέσα της δεκαετίας 
του 1970 από την Εταιρεία μελέτης Νέου Ελληνισμού (γνωστή περισσό-
τερο από το περιοδικό της Μνήμων). τα χρονικά όρια που τότε βάλαμε (δη-
μιουργία της Ερμούπολης μέσα στο 1821 έως το τέλος του μεταπολεμικού 
Εμφυλίου πολέμου) προσδιόρισαν και το χρονικό ανάπτυγμα της μονογρα-
φίας. Αν και το ιστορικό αρχείο της Ερμούπολης (η επίσημη ονομασία του 
ήταν μέχρι πρότινος ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κυκλάδων, για να συρρικνωθεί με 
τον νέο νόμο περί αρχείων σε ΓΑΚ ςύρου) εμπλουτίστηκε στις δεκαετίες 
που ακολούθησαν και με πολλά άλλα αρχεία (από τις ποικίλες υπηρεσίες της 
Νομαρχίας Κυκλάδων, εργοστάσια, φιλανθρωπικά ιδρύματα, διάφορες εκ-
παιδευτικές μονάδες, ιδιωτικές συλλογές κλπ.), το δημοτικό αρχείο με τον 
πλούτο και την πολυμέρειά του παραμένει το σημείο αναφοράς για όποιον 
θέλει να γνωρίσει την ιστορία της πόλης. Η ύπαρξη μιας σύνθετης ιστορι-
κής πηγής που επιτρέπει στον ερευνητή τη δυνατότητα να επιχειρήσει μια 
συνολική εικόνα του κοινωνικού σχηματισμού στον οποίο αυτή αναφέρεται, 
ασφαλώς ήταν το πρώτο ισχυρό κίνητρο για να αποφασίσω τη μελέτη της. 

το κίνητρο αυτό ενισχύθηκε από τη γοητεία που είχε η δημιουργία 
μιας πόλης εκ του μηδενός μέσα στο καμίνι της Ελληνικής Επανάστασης 
και η πράγματι εντυπωσιακή ανάπτυξή της: η Ερμούπολη αποτέλεσε μια 
από τις σημαντικότερες πόλεις του ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα και 
συγχρόνως σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο του διεθνούς εμπορίου με-
ταξύ Ανατολής και Δύσης, η εμβέλεια του οποίου ήταν αισθητή στις δύο 
πλευρές του Αιγαίου και γενικότερα στην Ανατολική μεσόγειο. ςτην πόλη 
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αυτή, νωρίτερα από τα άλλα αστικά κέντρα του βασιλείου, εμφανίστηκαν 
κοινωνικές διαφοροποιήσεις που οδήγησαν και σε πρόωρες για τα ελληνικά 
δεδομένα εντάσεις. Επί πλέον, ήταν φανερό ότι τις τύχες της πόλης στην 
περίοδο της ακμής της διεύθυνε μια αστική τάξη που διατηρούσε, λόγω της 
οικονομικής της δύναμης, αρκετή ανεξαρτησία από την κεντρική εξουσία 
και μπόρεσε να αποτυπώσει τις απόψεις της στη φυσιογνωμία του οικισμού 
αλλά και σε πολλές όψεις της κοινωνικής ζωής. Η εντύπωση που προκάλεσε 
η Ερμούπολη στον νεαρό βασιλιά Γεώργιο Α΄ κατά την πρώτη επίσκεψή του 
σε αυτήν ―ο οποίος είπε ότι του θύμισε το Λίβερπουλ― μου έδωσε αφορμή 
για το πρώτο σκέλος του υπότιτλου του βιβλίου. 

Ένα άλλο κίνητρο, ίσως το πιο ελκυστικό, ήταν να ερευνηθεί πώς βίωσαν 
οι Ερμουπολίτες την παρακμή της πόλης τους από τις τελευταίες δεκαε τίες 
του 19ου αιώνα, όταν με την αλλαγή πολλών συγκυριών συρρικνώνονται οι 
εμπορικές, ναυτιλιακές, βιοτεχνικές / βιομηχανικές και λοιπές δραστηριό τη-
τες της πόλης. ποιες αντιστάσεις και εναλλακτικές λύσεις πρόβαλαν, ποιες 
αντισταθμίσεις αναζήτησαν για να διατηρήσουν κάπως τις παλαιές ισορρο-
πίες, όχι μόνον οικονομικές. Εδώ ξεχωρίζει η τολμηρή απόφαση μερικών 
κεφαλαιούχων της να ιδρύσουν μεγάλες κλωστοϋφαντουργικές μονάδες στο 
γύρισμα του αιώνα, να απασχολήσουν εκατοντάδες άνεργων ή υποαπασχο-
λούμενων ανδρών και πλήθος γυναικών. Δημιουργήθηκε έτσι μια πραγματι-
κή βαμβακούπολη, που το όνομά της δόθηκε στο δεύτερο σκέλος του υπότιτ-
λου του βιβλίου. Η παρουσία τόσο μεγάλου εργατικού δυναμικού προκάλεσε 
εντάσεις μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, με ποικίλες διακυμάνσεις. 

με τον νέο αυτόν οικονομικό προσανατολισμό η πόλη μπόρεσε να δια-
τηρήσει μια σημαίνουσα θέση μεταξύ των μεγάλων ελληνικών επαρχιακών 
πόλεων. Κι εδώ η άφιξη μερικών χιλιάδων μικρασιατών προσφύγων τόνω-
σε πληθυσμιακά την κοινωνία και επέτρεψε ποικίλες αλληλοσυμπληρώσεις. 
Από τις αρχές, ωστόσο, της δεκαετίας του 1930 η πόλη θα βιώσει και αυτή 
τη μεγάλη οικονομική κρίση. ςτην Κατοχή θα χάσει από την πείνα περί-
που το 1/3 του πληθυσμού της, ποσοστό θνησιμότητας μεγαλύτερο αναλο-
γικά και από αυτό της Αθήνας. Η μεταπολεμική πραγματικότητα θα είναι 
οδυνηρή. με δυσκολία επουλώνονται οι πληγές της ξενικής κατοχής, ενώ 
 προστίθενται νέες λόγω του Εμφυλίου, με το τέρμα του οποίου σταματά και 
η αφήγηση. ςτο δεύτερο τμήμα της μελέτης, την ιστορία της Ερμούπολης 
στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, δόθηκε η μεγαλύτερη έκταση γιατί είναι 
και η λιγότερο γνωστή.
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Κάποιες συμπληρωματικές σπουδές στο παρίσι, τη δεκαετία του 1980, 
όταν η μελέτη των πόλεων, όχι μόνο στη Γαλλία, ήταν πλέον στην ωριμό-
τητά της, με τροφοδότησαν με πολύτιμους προβληματισμούς και παραδείγ-
ματα, κυρίως προς την κατεύθυνση των κοινωνικών φαινομένων σε αστικά 
περιβάλλοντα. Επί πλέον, η ιστορική ενασχόληση με τις πόλεις και άλλων 
ερευνητών έδινε τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών. 
ςτην ανταλλαγή αυτή συνέβαλαν και τα δύο διεθνή συνέδρια για την πό-
λη που διοργάνωσε η Εταιρεία μελέτης Νέου Ελληνισμού, καθώς και τα 
«ςεμινάρια της Ερμούπολης», τα οποία, με φορέα το Κέντρο Νεοελληνικών 
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, διεξάγονται κάθε καλοκαίρι στον 
χώρο του Ιστορικού Αρχείου της πόλης από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 
έως σήμερα.1 

μια προσπάθεια, και δική μου, να αυτονομηθούν κάπως οι μελέτες για 
την πόλη ώστε και η ιστορία τους να αποτελεί χωριστό επιλεγόμενο μάθημα 
στα ιστορικά τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, είχε λίγα και μεμο-
νωμένα αποτελέσματα. Δεν προέκυψαν έτσι, πλην κάποιων εξαιρέσεων, μο-
νογραφίες για τις ελληνικές πόλεις, αντίστοιχες με αυτές που είχαν γίνει στο 
εξωτερικό. μελετήθηκαν επί μέρους θέματα που σχετίζονται με τη μία ή την 
άλλη πόλη. Ελλείψει επαρκών μονογραφιών, που θα μπορούσαν κάλλιστα να 
είναι διδακτορικές διατριβές, είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη, μια ουσιαστική 
σύγκριση μεταξύ των ελληνικών πόλεων ή των ελληνικών με ξένες. 

οι κατά καιρούς σκέψεις και αναστολές, αν ήταν πλέον επίκαιρη η συγ-
γραφή μιας συνολικής εικόνας για την Ερμούπολη, αφού είχα ήδη με ποικίλα 
δημοσιεύματα διατυπώσει τις απόψεις μου για επί μέρους πλευρές της ιστο-
ρίας της, ενθαρρύνονταν όχι μόνο από τον πλούτο των σχετικών για αυτήν 
ιστορικών μαρτυριών που συνεχώς αυξάνονταν ή αξιολογούνταν με άλλη 
προσέγγιση, αλλά και από την αμεσότητα που είχα, τα καλοκαίρια κυρίως, 
με αυτήν την πόλη,2 η οποία, παρά τις καταστροφές και τις παρεμβάσεις, 

1 Για όσα αναφέρονται σε αυτήν και την επόμενη παράγραφο, βλ. περισσότερα στο 
Χρήστος Λούκος, «Η ανανέωση του ενδιαφέροντος για τις πόλεις στην ελληνική ιστο-
ριογραφία και το γαλλικό παράδειγμα», Συναντήσεις της ελληνικής με τη γαλλική Ιστο-
ριογραφία από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 
χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας μελέτης Νέου Ελληνισμού (1971-2011), εκδ. 
École Française d’athènes – EIE / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / τομέας Νεοελληνι-
κών Ερευνών αρ. 140 / Εταιρεία μελέτης Νέου Ελληνισμού, περιοδικό Μνήμων, Αθή-
να 2015, σ. 167-176.

2 την αμεσότητα αυτή είχα την τύχη και τη χαρά να μοιραστώ για πάνω από 20 
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διασώζει μεγάλο μέρος από τη νεοκλασική ομορφιά της. Η μονογραφία κα-
λύπτει την ιστορία της Ερμούπολης και όχι όλης της ςύρου. Κάτι τέτοιο 
θα απαιτούσε εκτεταμένη έρευνα στα αρχεία και στις λοιπές πηγές για τον 
οικισμό της Άνω ςύρου, που κατοικούνταν κυρίως από Καθολικούς· το ίδιο 
ισχύει και για τα περισσότερα χωριά του νησιού. Δύο κεφάλαια, ωστόσο, 
σκιαγραφούν τον Δήμο της Άνω ςύρου, όταν τον 19ο αιώνα επέλεξε την 
απομόνωση από την ακμάζουσα Ερμούπολη για να διατηρήσει την ιδιαί-
τερη φυσιογνωμία του, και όταν από τις αρχές του 20ού, με την εργασία 
πολλών γυναικών από την Άνω ςύρο στα εργοστάσια και την ολοένα και 
αυξανόμενη εγκατάσταση ςυριανών στην Ερμούπολη, οι δύο πληθυσμοί 
αρχίζουν μια ουσιαστικότερη προσέγγιση. ςε αυτήν τη φάση είναι έντονη 
η προσπάθεια της ηγεσίας τους να διεκδικήσει στα δρώμενα του νησιού μια 
ισότιμη παρουσία και για την καθολική κοινότητα. 

Δεν μπορούν να αναφερθούν όλοι και όλες που στη μακρόχρονη πορεία 
της προετοιμασίας αυτής της μονογραφίας με βοήθησαν. Θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω τον αείμνηστο Φίλιππο μωραΐτη και το Ίδρυμά του για την οι-
κονομική ενίσχυση στα πρώτα στάδια της έρευνας, το προσωπικό των ΓΑΚ 
ςύρου (πρώην ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Κυκλάδων) και ιδιαίτερα τις κυρίες 
Αγγελική Ψιλοπούλου (προϊσταμένη), τάινα Χιέταλα και Λούλα Κλήμη για 
την πολλαπλή βοήθειά τους και για το κοινό μας πάθος ως προς τη διά σωση, 
ταξινόμηση και ανάδειξη των αρχειακών τεκμηρίων. ο Δημήτρης Δημητρό-
πουλος, η Βάσω Θεοδώρου και η Χριστίνα Αγριαντώνη είχαν την υπομονή 
να διαβάσουν το κείμενο και να μου υποδείξουν πολλά. Ευχαριστώ ιδιαίτε-
ρα τον Χρήστο Χατζηιωσήφ που δέχθηκε να περιληφθεί η μονογραφία στη 
σειρά των μελετών που διευθύνει στις πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.  
Η κυρία Διονυσία Δασκάλου, διευθύντρια αυτών των Εκδόσεων, και η κυρία 
Κατερίνα Ευσταθίου, επιμελήτρια της έκδοσης, μετέτρεψαν με γνώση, ευαι-
σθησία και μεράκι το κείμενό μου σε βιβλίο. Αυτό αφιερώνεται στη Δέσποι-
να, η οποία πριν περίπου πενήντα χρόνια μού γνώρισε την Ερμούπολη και 
έκτοτε άρχισε η γοητευτική περιπέτεια να γνωρίσω την ιστορία της. 

χρόνια και με πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες, κυρίως του τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολο γίας του πανεπιστημίου Κρήτης, κατά την ταξινόμηση, σε συνεργασία με 
τα ΓΑΚ ςύρου, ποικίλων αρχείων σχετικών με την ιστορία της Ερμούπολης, της 
 ςύρου αλλά και των Κυκλάδων γενικότερα.
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είκονα 1. πανοραμική εικόνα της Ερμούπολης και της Άνω ςύρου.

I

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ  
ΜΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ



 

είκονα 2. «Χάρτης των Κυκλάδων Νήσων» (Νικόλαος Γ. Κοτσοβίλλης, 1907).



[ 21]

A΄

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1. Η ςύρος πριν το 1821

Η ςύρος ήταν γνωστή πριν την Ελληνική Επανάσταση ως το κατ’ εξοχήν 
καθολικό νησί, το «νησί του πάπα». πώς όμως προήλθαν οι καθολικοί κά-
τοικοί του; Θα πρέπει να ανατρέξουμε στην τέταρτη σταυροφορία και τη 
δημιουργία των λατινικών κρατών στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατο-
ρίας, για να αναζητήσουμε την πρώτη παρουσία Καθολικών στη ςύρο και 
στις λοιπές Κυκλάδες. το πιθανότερο είναι ότι εγκαταστάθηκαν κατά δια-
στήματα λίγοι σχετικά Φράγκοι στο νησί, κυρίως άνδρες, οι οποίοι επέβα-
λαν μεν το καθολικό δόγμα, αλλά σταδιακά αφομοιώθηκαν, όπως δείχνει 
η επικράτηση της ελληνικής γλώσσας με κάποιες προσμείξεις. Η ςύρος 
ανήκε στο δουκάτο της Νάξου ώς την οθωμανική κατάκτηση, το 1566.  
Η αλλαγή του κυριάρχου δεν επηρέασε το δόγμα των κατοίκων.1 Ας σημειω-
θεί, επίσης, ότι οι ςυριανοί, όπως και όλοι οι Καθολικοί στην  οθωμανική 

1 Για την πριν το 1821 ιστορία της ςύρου, παραμένει βασικό βοήθημα το πρωτοπο-
ριακό έργο του Ανδρέα Θεοδ. Δρακάκη, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, τ. Α,́ Ερμούπολη 
ςύρου 1948. Βλ. και μάρκος Ν. ρούσσος-μηλιδώνης, Syra Sacra. Θρησκευτική ιστο-
ρία της Σύρου, Κίνηση Καθολικών Επιστημόνων και Διανοουμένων Ελλάδος, Αθήνα 
1993· Εμμανουήλ τελώνης, Ιστορική χαρτογράφηση της νήσου Σύρου (από την αρχαιό
τητα έως την Επανάσταση). Συμβολή στη μελέτη των συριανών τοπωνυμίων, έκδ. Δήμος 
Ερμούπολης, 2009, σ. 16-20: απόψεις για την προέλευση των Καθολικών της ςύρου· 
Κωνσταντίνος Κριτσίνης, Η ιστορία της Σύρου, της Άνω Σύρου και της Ερμούπολης. 
Από την προϊστορική εποχή μέχρι τον 20ό μ.Χ. αιώνα, ςύρος 2008, όπου διάσπαρτες 
πολλές χρήσιμες πληροφορίες και για τους δύο οικισμούς. την ένταξη της ςύρου στη 
μεγάλη διάρκεια των νησιών του Αιγαίου μάς δίνει υποδειγματικά ο Βασίλης πανα-
γιωτόπουλος, «ςκέψεις για το αγροτικό παρελθόν των νησιών του Αιγαίου», Συρια-
νά γράμματα, περ. Β ,́ τχ. 9 (Ιούνιος 2021): «Η ςύρα πριν την Επανάσταση του 1821», 
σ. 8-24.
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Αυτοκρατορία, χάρις στις διομολογήσεις, είχαν την προστασία του βασι-
λιά της Γαλλίας.2

Η ςύρος, όπως και οι υπόλοιπες Κυκλάδες, ήταν απαλλαγμένη από την 
άμεση παρουσία των οθωμανών. οι φόροι πληρώνονταν κατ’ αποκοπή στον 
κατά καιρούς δικαιούχο. Η κοινότητα διευθυνόταν από μια επιτροπή εκλεγ-
μένη μεταξύ των ηγετικών ομάδων. την πραγματική όμως δύναμη είχε ο 
καθολικός επίσκοπος, ο οποίος, μαζί με τους άλλους καθολικούς ιερείς και 
τους Καπουκίνους και Ιησουίτες μοναχούς, είχε την απόλυτη δικαιοδοσία 
σε θέματα θρησκευτικά και εκπαιδευτικά, απένεμε δικαιοσύνη και συμμε-
τείχε, έμμεσα έστω, στη διοίκηση.3 

2 «οι ςυριανοί εθεώρουν εαυτούς τελούντας μάλλον υπό την εξουσίαν των Γάλλων πα-
ρά υπό την κυριαρχίαν των τούρκων, αφ’ ετέρου πάλιν οι Γάλλοι επενέβαινον εις τα 
της νήσου […] ως εάν επρόκειτο περί προτεκτοράτου ιδικού των και ουχί περί περιο-
χής τελούσης υπό ξένην κυριαρχίαν». (Δρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, σ. 242).

3 Γράφει ενδεικτικά ο Δρακάκης, στο ίδιο, σ. 181: «ύπό την αυστηράν πειθαρχίαν των 
καθολικών Επισκόπων, ιερείς, πολίται και Κοινοτικαί αρχαί εβάδισαν κατά κανόνα 
τον δρόμον τής διά παντός μέσου και τρόπου ενισχύσεως της εκκλησίας των, μεθ’ υπε-
ρηφανείας θεωρούντες εαυτούς μεν λατίνους τους ορθοδόξους δε ‘γραικούς’». 

είκονα 3. Άνω ςύρος (Tournefort, 1700).
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Έως τα τέλη του 18ου αιώνα, η επιβίωση για τους περισσότερους κατοί-
κους του νησιού ήταν δύσκολη. Η φορολογία, η βία των οθωμανών, όπως 
ιδιαίτερα φάνηκε στον απαγχονισμό του επισκόπου Ιωάννη-Ανδρέα Κάργα 
και τη λεηλασία του νησιού στα 1617, η πειρατεία, η πανούκλα του 1728, οι 
πόλεμοι των τούρκων με τους Βενετούς και τους ρώσους, άφησαν κι εδώ 
το αποτύπωμά τους.4 ο εκπατρισμός για αναζήτηση καλύτερης τύχης οδή-
γησε πολλούς ςυριανούς στην Κωνσταντινούπολη (διακόσιες οικογένειες 
αναφέρονται εγκατεστημένες εκεί προς τα τέλη του 18ου αιώνα) και στη 
ςμύρνη.5 

ςτο γύρισμα του 19ου αιώνα οι οικονομικές συνθήκες έχουν κάπως βελ-
τιωθεί. οι κάτοικοι συνεχίζουν να ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία, αλλά παρατηρείται και μια ενισχυμένη συμμετοχή των 
ςυριανών στο εμπόριο και στη ναυτιλία. Αναφέρονται μεγάλα ιδιόκτητα 
ιστιο φόρα, αύξηση της δύναμης των ασχολουμένων με τις δραστηριότητες 

4 Δρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, passim.
5 Στο ίδιο, σ. 229. Βλ. και Ιωάννης Καραχρήστος, «μετανάστευση ςυριανών στην Κων-

σταντινούπολη (1759-1818)», πρακτικά ςυνεδρίου: Η Ελλάδα των νησιών από τη Φρα-
γκοκρατία ώς σήμερα, επιμ. Α. Αργυρίου, τ. Β ,́ Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2004, 
σ. 161-171· Θωμάς Δρίκος, «οι ςυριανοί στην Κωνσταντινούπολη τον 18ο και στις 
αρχές του 19ου αιώνα», Συριανά γράμματα, περ. Β´, τχ. 9 (Ιούνιος 2021), σ. 204-232.

είκονα 4. Άνω ςύρος (Choiseul-Gouffier, 1776).
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της θάλασσας, εμπόριο κρασιού, οικονομικές επαφές με τους εγκατεστημέ-
νους στην οθωμανική Αυτοκρατορία ςυριανούς.6 οι κάτοικοι έχουν φθάσει 
τους 4.000-5.500, από τους οποίους ορθόδοξοι είναι περίπου το 5-10%.7 Εί-
ναι όλοι εγκατεστημένοι σε έναν οχυρωμένο λόφο, το κάστρο· η ύπαιθρος 
δεν κατοικείται μόνιμα. ςτην παραλία, υγειονομείο και λίγα κτίσματα εξυ-
πηρετούν τα προσεγγίζοντα πλοία, μερικά από αυτά ξένα. 

6 Δρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, σ. 100-113, 116. Για την οικονομία της ςύρου 
πριν το 1821, βλ. και Θωμάς Δρίκος, «Αμπέλια και κρασιά στη ςύρα, 1750-1820», 
Συριανά γράμματα, περ. Β´, τχ. 9 (Ιούνιος 2021), σ. 26-63· Γιώργος ςπέης, «το λιμά-
νι και η Ναυτιλία της ςύρου, 1715-1821», στο ίδιο, σ. 78-101· Αντώνης Ι. τάντουλος, 
«Νεότερες πληροφορίες για την Ελληνική και ειδικότερα τη ςυριανή Ναυτιλία της 
προεπαναστατικής περιόδου», στο ίδιο, σ. 102-110. ςτον μη εξαντλητικό κατάλογο 
πλοίων ανά νησί ή λιμάνι που δίνει ο F.C.H.L. Pouqueville το 1813, δεν περιλαμβάνε-
ται η ςύρος. Βλ. Γεώργιος Λεονταρίτης, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (14531850), Γ΄ 
έκδοση, Αθήνα, ΕμΝΕ-Μνήμων, 1996, σ. 60. μια όψη της ναυτιλίας και του εμπορίου 
των Ελλήνων πριν το 1821 βλ. στο Katerina Galani, «The Napoleonic War and the dis-
ruption of Mediterranean shipping and trade: British, Greek and american merchants in 
Livorno», The Historical Review VII (2010), σ. 179-198.

7 μια αναλυτική καταγραφή των σωζόμενων δημογραφικών πληροφοριών για τη ςύ-
ρο από το 1470-1837 βλ. στο Δημήτρης Δημητρόπουλος, Μαρτυρίες για τον πληθυσμό 
των νησιών του Αιγαίου, 15ος – αρχές 19ου αιώνα, εκδ. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευ-
νών / ΕΙΕ, τετράδια εργασίας 27, Αθήνα 2004, σ. 227-231. Για τον πληθυσμό του 
νησιού το 1822, βλ. και ρούσσος-μηλιδώνης, Syra Sacra, σ. 154, 156. Για γενικότε-
ρα δημογραφικά φαινόμενα, βλ. Δημήτρης Ανωγιάτης-Pelé – ςίμος μποζίκης, «το 
χειρόγραφο του Κλωνός ςτεφάνου με τις αποβιώσεις στη ςύρο, 1634-1829: παρα-
τηρήσεις, διαπιστώσεις και υποθέσεις για μια δημογραφική μελέτη σειριακών δεδο-
μένων», Mediterranean Chronicle 9 (2019), σ. 149-175. — Γνωρίζουμε ασφαλέστερα 
ποιοι κατοικούσαν την Άνω ςύρο το 1828: αυτόχθονες κάτοικοι 5.168 σε 1.114  οικίες 
«δυτικές»· πάροικοι 557 σε 31 οικίες «ανατολικές». Αναλυτικά οι 5.168 αυτόχθονες: 
«αρσενικοί» 2.478: νυμφευμένοι 969, χηρευμένοι 138, νεολαία και βρέφη 1.278, γέρο-
ντες συγκατοικούντες με τα ανδρόγυνα 93· «θηλυκές» 2.690: νυμφευμένες 969, χη-
ρευμένες 173, νέες και βρέφη 1.492, γραίες που ζουν με τα ανδρόγυνα 56. Αναλυτικά 
οι 557 πάροικοι: νυμφευμένοι και νέοι 250· νυμφευμένες και νέες 307. Βλ. Δημογέ-
ροντας Βαρτολομέος Λεχός προς Αστυνομία ςύρας, κωμόπολη ςύρας 24 οκτ. 1828: 
Ανδρέας Θεοδ. Δρακάκης, Ιστορία του οικισμού της Ερμουπόλεως (Σύρας), τ. Α:́ (1821
1825), Αθήνα 1979, τ. Β :́ Η Ερμούπολις (18261827), Αθήνα 1983, τ. Β ,́ σ. 111, και 
Θωμάς Δρίκος, «Η Ερμούπολη από ψηλά», Συριανά γράμματα, περ. Β ,́ τχ. 6 (Δεκέμ-
βριος 2019), σ. 27-28.
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2. Η δημιουργία της Ερμούπολης

Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, οι Καθολικοί της ςύρου απέφυ-
γαν κάθε πράξη που θα μπορούσε να θεωρηθεί αντιοθωμανική: συνέχισαν 
να πληρώνουν τον φόρο στην πύλη, πρόσφεραν δώρα υποταγής στον ναύαρ-
χο του οθωμανικού στόλου.8 ςε συντονισμό και με τους άλλους Καθολικούς 
των Κυκλάδων, επέμειναν σε όλη τη διάρκεια του 1821 να επισημαίνουν τη 
διαφορά τους από τους επαναστάτες και να επικαλούνται τη συνδρομή της 
Γαλλίας και αυτού του πάπα για να βρεθεί τρόπος να κρατηθεί αυτή η ιδιαι-
τερότητά τους ακόμη και μετά τη διαφαινόμενη προοπτική να δημιουργηθεί 
αυτόνομη ελληνική κρατική οντότητα.9 Η στάση πολλών ςυριανών ενδεχο-
μένως να ήταν διαφορετική αν η επιρροή της εκκλησιαστικής ηγεσίας τους 
δεν ήταν τόσο μεγάλη, ώστε να μην μπορούν να αντιδράσουν στην πολιτική 

8 Δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε συμμετοχή ςυριανών στη Φιλική Εταιρεία. Βλ. Δρα-
κάκης, Ιστορία του οικισμού, τ. Α,́ σ. 7, σημ. 3. — Γενικότερα για τη στάση των Κα-
θολικών, βλ. Α.μ. παπαδόπουλος, «Η στάσις των Ελλήνων καθολικών έναντι της 
Επαναστάσεως του 1821», Μνήμη 1821, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 173-196. — Δεν εξε-
τάζεται εδώ η στάση των Καθολικών της τήνου, Νάξου και ςαντορίνης γιατί, αντί-
θετα με τους Καθολικούς της ςύρου, δεν έλεγχαν πλήρως τα νησιά τους και, παρά 
τη θέλησή τους, δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν τη συμμετοχή των υπόλοιπων κατοί-
κων στην Ελληνική Επανάσταση. Για τις σχέσεις μεταξύ Καθολικών και ορθοδόξων 
στην τήνο, βλ. την ενδιαφέρουσα ανθρωπολογική προσέγγιση της μαρίας Γιαννι-
σοπούλου, Société et religion en Grèce insulaire. Un exemple, Potamia – Tinos, αδημο-
σίευτη διδακτορική διατριβή στην E.H.E.S.S., παρίσι 1992. Για τη ςαντορίνη, βλ. 
μαρία ςπηλιωτοπούλου, «ςτρατηγικές επιβίωσης τον καιρό της Επανάστασης του 
1821 στις Κυκλάδες: ο ύποπρόξενος της ολλανδίας στη ςαντορίνη Χριστόδουλος Γί-
ζης», Νεοελληνικά Ιστορικά 3 (2013), σ. 11-61.

9 Ενδεικτικά ας αναφερθεί τι επικαλέστηκαν (10 Απριλίου 1823) οι πρόκριτοι της ςύ-
ρας για να μη δεχθούν αιτήματα ύδραίων: θα καταφρονούσαν τη Γαλλία που τους 
προστάτευε αν αποφάσιζαν σχετικά χωρίς την έγκριση των εκπροσώπων της. Αξί-
ζει να παρατεθεί όλο το απόσπασμα: «Ελάβομεν την επιστελμένην σας γραφή ση-
μειωμένη από τες 24 μαρτίου. Εάν αποφασίζαμεν ευθύς εις τα ζητήματά σας, έπρεπε 
να απορρίψωμεν την υψηλήν διαφέντεψιν οπού η Φράντζα μάς έδωσεν με τόσην γεν-
ναιότητα· το οποίον κίνημα ήθελεν είναι μία καταφρόνισις εις ένα γένος εις το οποίον 
το νησί της ςύρας είναι τόσον πολύ υποχρεωμένο. Λοιπόν εδείξαμε την γραφήν σας 
εις τον συνιόρ κομαντάντε του αρμαμέντου οπού μας έστειλεν εδώ ο πολυχρονεμένος 
κοντρααμιράλιος διά φύλαξιν της νήσου μας, ο οποίος μας είπεν ότι θέλει ιδεάσει τον 
κοντααλμιράλε οπού ευρίσκεται εις ςμύρνη, και θέλει δώσει ό,τι απόκρισιν λάβει». 
Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας, έκδ. Αντ. Λιγνού, τ. Θ ,́ πειραιάς 1927, σ. 122 = Ζαφεί-
ριος Αντ. Βάος, «ςελίδες του 1821 από την μήλον και τας Κυκλάδας», Επετηρίς Εται-
ρείας Κυκλαδικών Μελετών Θ΄ (1971-1973), σ. 269. 
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που αυτή προέκρινε.10 Δεν ανταποκρίθηκαν, έτσι, στις συνεχείς εκκλήσεις 
των επαναστατικών αρχών για συμμετοχή στην εξέγερση. τόνιζε σε εγκύ-
κλιό του ο παπαφλέσσας: 

«Και σεις λοιπόν οι χριστιανοί της Δυτικής Εκκλησίας, όσοι είσθε γεννημένοι 
εις την Ελλάδα, είσθε αχώριστοι από το έθνος μας. Εάν εκατηχήθητε από Ιε-
ρείς της Δυτικής Εκκλησίας επαύσατε τάχα να ήσθε του αυτού έθνους με τους 
όσοι εκατηχήθησαν από Ιερείς της Ανατολικής Εκκλησίας; μη γένοιτο! άλλο 
εθνισμός και άλλο θρησκεία· και σεις είσθε Έλληνες και υπόκεισθε απαρασά-
λευτα εις τα αυτά εθνικά χρέη, και έχετε τα αυτά εθνικά δικαιώματα, καθώς 
και οι της Ανατολικής Εκκλησίας χριστιανοί».11

Η επιμονή των ςυριανών στην ουδετερότητα, ώς το 1825, δεν είναι άσχετη 
με τη στάση που φαίνεται να υπέδειξε το Βατικανό και οι εκπρόσωποι στην 
περιοχή κάποιων ευρωπαϊκών δυνάμεων (πρόξενοι κυρίως και υποπρόξενοι) 

10 Για τη στάση των Καθολικών της ςύρου απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση, βλ.  
και Dimitris Kousouris, «The Catholic Communities of the aegean archipelago dur-
ing the Greek Revolution, 1821-1830», Historein 20, τχ. 1 (2022) <https://doi.org/ 
10.12681/historein.25559>.

11 Γρηγόριος Δικαίος (υπουργός των Εσωτερικών) προς τους Έλληνας της Δυτικής 
Εκκλησίας, τριπολιτσά, 9 Ιουνίου 1823. Βλ. Κωνσταντίνος Ι. μανίκας, Σχέσεις Ορ-
θοδοξίας και Ρωμαιοκαθολικισμού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως 
(18211827). Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδος, διδακτορική διατριβή, 
Αθήνα 2001, σ. 103-104, σημ. 191.

είκονα 5. το λιμάνι και η Άνω ςύρος (χαλκογραφία του 18ου αιώνα).
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που πίστευαν ότι η εξέγερση των Ελλήνων θα καταπνιγόταν σύντομα και 
επομένως δεν έπρεπε να διακινδυνεύσουν τη θέση τους στην οθωμανική 
Αυτοκρατορία τασσόμενοι στο πλευρό των επαναστατών.12 Επί πλέον, οι 
ςυριανοί γνώριζαν ότι ο γαλλικός και ο αυστριακός στόλος θα παρείχαν την 
προστασία τους. πράγματι, όταν ένας οπλαρχηγός, ο Νέστωρ Φαζιόλης, 
απείλησε την ασφάλεια της κοινότητας, παρενέβη η γαλλική μοίρα και τον 
συνέλαβε.13 Ωστόσο, η βία που άσκησε ο Φαζιόλης δεν φαίνεται να εξέφραζε 
τη βούληση της επαναστατικής ηγεσίας, ακόμη και αν κάποια περιφερειακά 
όργανά της έδειξαν ανοχή στα επιθετικά σχέδια του Φαζιόλη,14 και, οπωσ-
δήποτε, δεν αρκεί να δικαιολογήσει, ως πράξη άμυνας, τη γενικότερη στάση 
της ηγεσίας των ςυριανών απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση.

Για να κατανοήσουμε αυτή τη στάση των ςυριανών, ας επιμείνουμε λίγο 
στο γενικότερο πλαίσιο στο οποίο αυτή εντάσσεται. οι Γάλλοι διπλωμάτες 
στην οθωμανική Αυτοκρατορία, υποκινούμενοι από τους εκκλησιαστικούς 
ηγέτες των καθολικών κατοίκων των Κυκλάδων, καθώς και από τους εκεί 
Γάλλους ή άλλους προξένους των ευρωπαϊκών δυνάμεων, από την αρχή της 
έκρηξης της Επανάστασης επιχείρησαν να θέσουν υπό την προστασία τους 

12 ςε έγγραφο της 28ης Δεκεμβρίου 1825, με το οποίο ανανεωνόταν η εμπιστοσύνη των 
ςυριανών στον επίτροπό τους Ιωάννη μαρινέλλο για το 1826, αναφέρεται η «εμπι-
στοσύνη προς τον βασιλέα μας ςουλτάν μαμούτ» (Δρίκος, «Η Ερμούπολη από ψη-
λά», σ. 18). Βλ. και την επιστολή (1829) που οι ςυριανοί φέρεται να απηύθυναν στον 
πάπα, στην εφημ. Le Courrier de Smyrne, 22.3.1829: «[…] nous sommes toujours de-
meurés fidèles à notre souverain, suivant le précepte de notre sainte religion».

13 Ανδρέας Θ. Δρακάκης, «Νέστωρ Φαζιόλης. Ένας Έλλην κοντοτιέρος στα χρόνια της 
Ελληνικής Επαναστάσεως», Κυκλαδικά 7 και 8 (1958), σ. 3-37· μιχαήλ μ. ρούσσος, 
«τρία ανέκδοτα έγγραφα για τις επιδρομές του Νέστορα Φατζόλη κατά της ςύρου 
το 1823», Συριανά γράμματα, περ. Β ,́ τχ. 6 (Δεκέμβριος 2019), σ. 98-109. οι ςυριανοί 
λεηλάτησαν, μετά την παρέμβαση των Γάλλων, το πλοίο του Φαζιόλη και αργότερα 
θα δεχθούν από αυτόν σειρά δικαστικών αγωγών εναντίον τους. — Για τις τεταμένες 
σχέσεις μεταξύ των Καθολικών της ςύρου και των ορθοδόξων προσφύγων τα πρώ-
τα χρόνια της δημιουργίας της Ερμούπολης, βλ. επίσης Απόστολος Ε. Βακαλόπου-
λος, Πρόσφυγες και προσφυγικόν ζήτημα κατά την Επανάστασιν του 1821, Θεσσαλονίκη 
1939, σ. 67-75. Γενικότερα για τη ςύρο, την ίδρυση και εξέλιξη της Ερμούπολης στην 
Επανάσταση, βλ. Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Η με-
γάλη Ελληνική Επανάσταση, τ. Ε -́Η΄, Θεσσαλονίκη 1980-1988, passim. Βλ. και Κων-
σταντίνος Α. Βακαλόπουλος, Η επαναστατημένη Ελλάδα ηπειρωτική και Αιγαίο μεταξύ 
18261829 (σύμφωνα με νέες άγνωστες πηγές και άλλα αρχειακά στοιχεία), Θεσσαλονίκη 
1976, κυρίως σ. 85-116, όπου μαρτυρίες για την Ερμούπολη του Ελβετού φιλέλληνα 
Louis-andré Gosse. 

14 Βλ. Δρακάκης, «Νέστωρ Φαζιόλης», σ. 12 κ.εξ.
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αυτούς τους πληθυσμούς. Είναι χαρακτηριστική η επιστολή (αρχές Ιουνίου 
1821) του γενικού προξένου της Γαλλίας στη ςμύρνη E. David προς τον επί-
σκοπο τήνου: δυνάμει των διομολογήσεων του βασιλιά της Γαλλίας με τον 
σουλτάνο, και με βάση τις οδηγίες που έλαβε, έθετε υπό την προστασία τού 
εν λόγω βασιλιά τον επίσκοπο, τον κλήρο και όλους τους Καθολικούς μαζί 
με τους ναούς τους, και επέτρεψε την ανύψωση της γαλλικής σημαίας στους 
 ναούς. παράλληλα, έδωσε εντολή στον προξενικό πράκτορα της Γαλλίας να 
επαγρυπνεί για την εφαρμογή της προστασίας και υποσχέθηκε την αποστο-
λή γαλλικών πολεμικών πλοίων.15 

Ωστόσο, προς το τέλος του 1824 φαίνεται να παύουν οι αρνήσεις των Κα-
θολικών των Κυκλάδων να πληρώνουν τους φόρους που κατέβαλλαν και οι 
άλλοι κάτοικοι· τότε παύουν και οι ςυριανοί να αποδίδουν τον οφειλόμενο 
φόρο στον σουλτάνο και έτσι και το νησί τους κηρύσσεται εχθρικό έδαφος. 
Η αναδίπλωση αυτή οφείλεται στις νίκες των επαναστατών και στην αλλα-
γή στάσης των περισσότερων ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάμεων που αντιλαμ-
βάνονται ότι θα ήταν δύσκολο πλέον, αν όχι αδύνατο, να αποκατασταθεί η 
πρότερη οθωμανική εξουσία στα εδάφη όπου επικράτησαν οι επαναστάτες. 
Άρχισε τότε μεταξύ των δυνάμεων ένας ανταγωνισμός για την επιρροή επί 
των επαναστατών, τον οποίο αυτοί εκμεταλλεύτηκαν πολλές φορές επιδέξια 
για να επιτύχουν την ευρωπαϊκή τους αναγνώριση. ςτο πλαίσιο αυτό φαί-
νεται ότι και οι Καθολικοί των Κυκλάδων, ακόμη και πρόξενοι / υπο / αντι-
πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων της εποχής στα ελληνικά εδάφη, αντιλή-
φθηκαν τα όρια της επιμονής τους σε μια διαφορετική αντιμετώπιση από 
τις επαναστατικές αρχές σε θέματα κυρίως διοίκησης και φορολογίας. 
προσπάθησαν τώρα να προστατεύσουν ορισμένα στοιχεία της ιδιαιτερότη-
τάς τους, κυρίως το θρησκευτικό δόγμα τους. Εδώ οι ςυριανοί φαίνεται ότι 
ήσαν οι πιο  επίμονοι.16

Η ουδέτερη στάση των ςυριανών προκάλεσε την αντίδραση των επανα-
στατικών αρχών, οι οποίες απέφυγαν στην αρχή δραστικές ενέργειες. Όταν 
ο έπαρχος μυκόνου και ςύρας Αλέξανδρος Αξιώτης προσπάθησε, από τον 
Ιούλιο του 1823, να οργανώσει διοικητικά τη ςύρο και, σύμφωνα με τις 

15 μανίκας, Σχέσεις Ορθοδοξίας και Ρωμαιοκαθολικισμού, σ. 257. Βλ. και Δρίκος, «Η 
Ερμούπολη από ψηλά», σ. 20: ο πρόξενος της Γαλλίας στη ςμύρνη David έδωσε 
προσταγή, μέσω του προξένου στη ςύρο Νατάλε Βουτσίνου, στους ςυριανούς να πα-
ραμείνουν ουδέτεροι.

16 μανίκας, Σχέσεις Ορθοδοξίας και Ρωμαιοκαθολικισμού, passim.
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 σαφείς οδηγίες του, «μετρίασε» λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης «τα δίκαια 
της νόμιμης κυριαρχίας», μην υψώνοντας την ελληνική σημαία και περιορι-
ζόμενος μόνο στα θέματα διοίκησης, συνάντησε την αντίδραση όλων σχεδόν 
των ξένων προξένων στην επιβολή τελωνειακών δασμών και τη σύσταση 
αστυνομίας. ο Γάλλος πρόξενος Pierre Lami αρνήθηκε να έχει η ελληνική 
αστυνομία δικαιοδοσία στους Γάλλους υπηκόους και στους προστατευόμε-
νους από τη Γαλλία, εννοώντας τους καθολικούς κατοίκους του νησιού.17 

ςτο μεταξύ, οι ύδραίοι είχαν αναγκάσει τους ςυριανούς να  καταβάλουν 
και αυτοί ό,τι είχε επιδικαστεί και για τα άλλα νησιά υπέρ των αναγκών του 
πολέμου. Ενδεικτική είναι η σχετική αλληλογραφία του Ανδρέα μιαού λη 
και των άλλων ναυάρχων με τους προκρίτους της ςύρας, οι οποίοι, απει-
λούμενοι, κατέβαλαν 40.000 γρόσια τον μάιο του 1823.18 τον οκτώβριο 
του ίδιου έτους οι ναύαρχοι ζήτησαν από τους προκρίτους να καταβάλουν 
εκ νέου, όπως και τα άλλα νησιά, δέκατα και εράνους για τις ανάγκες του 
στόλου. οι πρόκριτοι της ςύρου απάντησαν ότι αδυνατούν να πληρώσουν 
πάλι για τις ανάγκες του στόλου, γιατί το νησί είναι φτωχό, και ζήτησαν τα 
αιτούμενα χρήματα να παρθούν από τα έσοδα της «σκάλας» στο λιμάνι, που 
τη διαχειριζόταν ο έπαρχος και όχι αυτοί.19

Η «σκάλα» που αναφέρεται στο παραπάνω έγγραφο δηλώνει εμπορική 
δραστηριότητα, και η παρουσία του επάρχου την εγκατάσταση εκπροσώπου 

17 Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας, τ. Θ ,́ σ. 338 = Δρακάκης, «Νέστωρ Φαζιόλης», σ. 5-6. 
18 Δρακάκης, Ιστορία του οικισμού, τ. Α,́ σ. 68-74. Βλ. και πρόκριτοι Ύδρας προς προκρί-

τους ςύρας, 13 Απρ. 1823, Δημοτικό Αρχείο Άνω ςύρου, φάκ. 267: Εάν δεν καταβά-
λουν τα 40.000 γρόσια «εις λογαριασμόν νομίμων φόρων της νήσου» τους, θα σταλεί 
ο ναύαρχος για να τους εξαναγκάσει και τότε θα πληρώσουν και τα έξοδα  αυτής της 
ενέργειας και οι υπαίτιοι της απείθειας θα σταλούν στη Διοίκηση για να κριθούν. ο de 
Rigny διαμαρτυρήθηκε για το ποσό των 40.000 γροσίων που επιβλήθηκε στους ςυ-
ριανούς, το οποίο θεώρησε υπερβολικό (Δρακάκης, «Νέστωρ Φαζιόλης», σ. 8).

19 οι πρόκριτοι ςύρου και ο επίτροπος προς τους ναυάρχους, 5 / 17 οκτ. 1823, και Αν-
δρέας μιαούλης (ο ναύαρχος Ύδρας), Νικόλαος Δημητρίου Λαζάρου (ναύαρχος ςπε-
τζών), Νικ. Αποστόλου (ναύαρχος Ψαρών) προς προκρίτους ςύρου, 6 / 18 οκτ. 1823: 
Δημοτικό Αρχείο Άνω ςύρου / Έγγραφα, φάκ. 267. το θέμα των οικονομικών συνει-
σφορών των ςυριανών στην Επανάσταση και της γενικότερης στάσης τους έχει ποικί-
λως ερμηνευθεί. ύπάρχουν ψύχραιμες αποτιμήσεις, όπως του Ανδρέα Δρακάκη, αλλά 
και λιγότερο ψύχραιμες που εκβιάζουν συμπεράσματα. ςτην τελευταία κατηγορία 
βλ. τα πρόσφατα άρθρα του Δημήτρη Β. Βαρθαλίτη: «Αριστεία» και «Η ανθρωπιστι-
κή προσφορά των ςυριανών στον Αγώνα», Συριανά γράμματα, περ. Β ,́ τχ. 6 (Δεκέμ-
βριος 2019), σ. 176-179, 200-211 [το τεύχος αυτό αποτελεί αφιέρωμα: «Η ςύρα στην 
Επανάσταση του 1821»].
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της επαναστατικής Κυβέρνησης. με τη συνεχώς αυξανόμενη άφιξη των 
προσφύγων το νησί είχε αρχίσει πλέον να αλλάζει ριζικά. 

την εικόνα της ςύρου που αντίκρισαν οι πρώτοι πρόσφυγες περιγράφει 
ο Λουκάς ράλλης:

«ο πληθυσμός της ςύρου περιωρίζετο τότε εντός της αποτόμου και πενιχράς 
κορυφής. Καθ’ όλην την έκτασιν, την οποίαν σήμερον καλύπτει η πλουσία Ερ-
μούπολις δεν έβλεπες ή βράχους γυμνούς. μόνον εκεί, όπου σήμερον επί λιθο-
στρώτου πλατείας παιανίζει η μουσική και σύρουσιν αι κυρίαι τας μεταξωτάς 
ουράς των, κήποι τινές και ολίγα δένδρα εμαρτύρουν των πτωχών κατοίκων 
την φιλοπονίαν. Έν εκκλησίδιον δυτικόν και τρεις ή τέσσαρες αποθήκαι διά 
τους οίνους ήσαν τα μόνα επί της ακτής κτίρια. πλησίον δ’ αυτών επί του 
αιγιαλού είχε νεωστί οικοδομηθή πενιχρόν τι καφενείον, χρησιμεύον και ως 
ξενοδοχείον, και ως γραφείον και ως χρηματιστήριον. [Αυτή ήταν] η ςύρος 
ότε πρώτην φοράν εγώ και δύο ή τρεις άλλοι Χίοι, πρόδρομοι της μελλούσης 
εμπορικής τής νήσου επιδόσεως, εμένομεν εντός του μοναδικού επί της ακτής 
καφενείου προσδοκώντες άφιξιν πλοίου φέροντος εμπορεύματα […]. Και 
κατ’ αρχάς μεν ολίγιστοι ςύριοι εμπορεύοντο, διέπρεπον δ’ επί πλούτω και 
γένει αι οικογένειαι του ςαλάχα, του Κουκουλά, του μαραγκού, του ρούσσου, 
του μαρινέλλη, του Βαρθαλίτη, του πρίντεζη, ών οι πλείστοι ανήκον εις τον 
 γεωργικόν πληθυσμόν της ςύρου. Ιδιοκτήται δε των γηπέδων της Ερμουπό-
λεως ήσαν κατά μέγα μέρος οι ςαλάχαι, ςαργολόγοι, ρούσσοι, Ξανθάκαι, επί 
των κτημάτων των οποίων ανηγέρθησαν τα παραπήγματα και λοιπά βραδύ-
τερον καταστήματα της αγοράς».20

Η ςύρος, λόγω ακριβώς της ουδετερότητάς της21 και της προστασίας 
που έχαιρε,22 έγινε το καταφύγιο χιλιάδων προσφύγων ―από τα παράλια 

20 Αγγελική Φενερλή, «τα πρώτα βήματα οικοδόμησης της Ερμούπολης», αδημοσίευ-
τη ανακοίνωση στα ςεμινάρια της Ερμούπολης 2006, όπου και το μεγαλύτερο τμήμα 
του παραπάνω παραθέματος. πβλ. Ανδρέας Κ. Φραγκίδης, Ιστορία της νήσου Σύρου, 
εκδ. ςύλλογος των εν Αθήναις και πειραιεί ςυριανών, 1975 [ολοκλήρωση συγγραφής 
το 1895], σ. 411-412.

21 Η οθωμανική εξουσία επέτρεπε τη θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων μόνο των 
πλοίων, κάθε εθνικότητας, που είχαν προορισμό τη ςύρο. Βλ. Δρακάκης, Ιστορία του 
οικισμού, τ. Α,́ σ. 16· πβλ. και τ. Β ,́ σ. 172-173. Βλ. και Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες και 
προσφυγικόν ζήτημα, σ. 77-78: μόλις τον Φεβρουάριο του 1825 η ςύρος κηρύχθηκε με 
φιρμάνι εχθρική του τουρκικού κράτους.

22 Για την ασφάλεια που παρείχε το νησί λόγω της προστασίας του γαλλικού και αυστρια-
κού στόλου, προστασία που ήταν βέβαιο ότι θα υπήρχε και μετά τη λήξη της ουδετε-
ρότητας, βλ. ενδεικτικά ότι το 1827, όταν κυκλοφορούσε η φήμη μιας επικείμενης 
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της μ. Ασίας (ςμύρνη, Κυδωνίες κλπ.) στην αρχή, και αργότερα από τη 
Χίο, τα Ψαρά, την Κάσο, την Κρήτη και άλλες περιοχές που δοκιμάστη-
καν. Άρχισαν παράλληλα να καταφθάνουν και όσοι από αυτούς είχαν ήδη 
καταφύγει σε άλλα νησιά των Κυκλάδων (κυρίως από την τήνο όπου ενέ-
σκηψε πανώλη, αλλά και τη μύκονο, Άνδρο, μήλο, Κέα κλπ.), βλέποντας 
ότι στη ςύρο υπήρχε ασφάλεια και συνεχώς δημιουργούνταν προϋποθέσεις 
κάποιας οικονομικής δραστηριότητας. οι πρώτοι πρόσφυγες έγιναν δεκτοί 
από τους ςυριανούς στο κάστρο (σε σπίτια, εκκλησίες, στους στενούς δρό-
μους), άλλοι κατασκήνωσαν πρόχειρα σε κοντινούς του οικισμού χώρους, 
άλλοι στους πρόποδες του παρακείμενου του κάστρου λόφου (της μετέπειτα 
Αναστάσεως) που ήταν ακατοίκητος και γύρω από την παραλία. Εκεί, στην 
αβαθή θαλάσσια περιοχή, δημιουργήθηκε με επιχωμάτωση το «πρόχωμα», 
στο οποίο, σύμφωνα με την επαναστατική νομοθεσία, δεν μπορούσαν οι 
ςυριανοί να διεκδικήσουν δικαιώματα ιδιοκτησίας.23 Για τις θρησκευτικές 

επιχείρησης του οθωμανικού στόλου κατά της Ύδρας, ο Γ. Κουντουριώτης στην Ερ-
μούπολη έστειλε την οικογένειά του και στο κάστρο της Άνω ςύρου ασφάλισε, όπως 
και άλλοι, πολύτιμα αντικείμενα: Δρακάκης, Ιστορία του οικισμού, τ. Β ,́ σ. 133-134, 
σημ. 4, όπου και απόσπασμα εγγράφου, από τα δημοσιευμένα Αρχεία Κουντουριω-
τών, του Ελευθ. Δρίτσα προς τον Γ. Κουντουριώτη, 9 Ιουνίου 1827: «Και χθες σας 
έγραψα περί των μπαούλων σας, πλην και σήμερον αναβάς εις την χώραν της ςύρας, 
έλαβον φροντίδα της ασφαλείας των». Για τη μετάβαση του ίδιου του Γ. Κουντουριώ-
τη στη ςύρο και για την παραμονή εκεί των θυγατέρων του λίγους μήνες το 1827, βλ. 
Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου, επιμ. Κωνσταντίνου Αθαν. Διαμάντη, 
Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους αρ. 6, τ. 8, Αθήνα 1967, σ. 345, 354, 430-
431. Βλ. και Αντώνης Ι. τάντουλος, «Ένα ιδιωτικό δίκτυο πληροφοριών και προμη-
θειών στη νεοϊ δρυμένη Ερμούπολη. Η περίπτωση της οικογένειας Κουντουριώτη», 
Συριανά γράμματα, περ. Β ,́ τχ. 6 (Δεκέμβριος 2019), σ. 212-227.

23 Δρακάκης, Ιστορία του οικισμού, τ. Α,́ σ. 110-121. το έργο του Δρακάκη υπήρξε 
πρωτοποριακό για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες δημιουργήθηκε και 
αναπτύχθηκε τους πρώτους χρόνους της ύπαρξής της η Ερμούπολη. Βλ. και τη σημα-
ντική συμβολή της Αγγελικής Φενερλή: «Ερμούπολη. Η προσφυγούπολη του 1822», 
Εταιρεία ςπουδών Νεοελληνικού πολιτισμού και Γενικής παιδείας (εκδ.), Ο ξερι-
ζωμός και η άλλη πατρίδα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Επιστημονικό ςυμπόσιο 
(11 και 12 Απριλίου 1997), Αθήνα [1999], σ. 189-201· της ίδιας, «Νέα στοιχεία για 
την πρώτη εγκατάσταση των προσφύγων στην Ερμούπολη», Χριστίνα Αγριαντώνη 
– Δημήτρης Δημητρόπουλος (επιμ.), Σύρος και Ερμούπολη. Συμβολές στην ιστορία του 
νησιού, 15ος20ός αι., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / ΕΙΕ, Αθήνα 2008, σ. 77-85· 
«τα πρώτα βήματα οικοδόμησης της Ερμούπολης». Βλ. και Χριστίνα Αγριαντώνη 
– Αγγελική Φενερλή, Ερμούπολη – Σύρος. Ιστορικό οδοιπορικό, Δημοτική Επιχείρη-
ση Ανάπτυξης της Ερμούπολης – Εκδόσεις ολκός, Αθήνα-Ερμούπολη 1999, σ. 17-
18. Βλ. επίσης passim στα άρθρα του Θωμά Δρίκου: «Καλυβίτες και καφενέδες στην 
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ανάγκες τους χρησιμοποιήθηκαν οι δύο ορθόδοξοι ναοί που βρίσκονταν στο 
κάστρο και προστέθηκε ένας δεύτερος εφημέριος.24 

Έως τα τέλη του 1823, καμία λίθινη κατοικία δεν είχε ανεγερθεί από 
πρόσφυγες· οι λίγες που υπήρχαν στο λιμάνι ανήκαν σε ςυριανούς.25 Η προ-
σωρινότητα κυριαρχούσε στη σκέψη τους. Ωστόσο, σύντομα πολλοί από 
αυτούς, κυρίως οι Χιώτες και οι ςμυρνιοί, δοκιμασμένοι έμποροι, διαπί-
στωσαν ότι η θέση της προστατευόμενης ςύρου στους εμπορικούς δρόμους 
παρείχε όλες τις εγγυήσεις για να αποτελέσει ενδιάμεσο σταθμό μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης. το 182426 θα κάνουν το μεγάλο άλμα: θα μετατρέ-
ψουν την προσωρινή τους εγκατάσταση σε μόνιμο οικισμό, που λίγο μετά 
τον ονόμασαν Ερμούπολη. ςταδιακά οι καλύβες θα αντικατασταθούν από 
πέτρινα κτίσματα, θα ανεγερθούν εκκλησίες, αποθήκες, θα ιδρυθεί νεκρο-
ταφείο και νοσοκομείο. Η νέα πόλη θα ενταχθεί οργανικά στο διοικητικό 
πλαίσιο που εγκαθίδρυσε η Επανάσταση: σ’ αυτήν θα εδρεύει ο έπαρχος, θα 
διαθέτει αστυνομία, λιμεναρχείο και υγειονομείο.27 

Αυτή η οικοδομική δραστηριότητα αναπτύχθηκε σε γαίες που ανήκαν 
αποκλειστικά στους Καθολικούς. οι κανόνες της αγοράς και ενοικίασης δεν 

πρώιμη Ερμούπολη», «Λοιμοκάθαρση και επιβίωση στην πρώιμη Ερμούπολη», «μύ-
λοι και βαπόρια στην επαναστατική Ερμούπολη», Συριανά γράμματα, περ. Β ,́ τχ. 6 
(Δεκέμβριος 2019), σ. 30-48, 50-85, 86-96.

24 Νικόλαος Κουντούρης (ιερέας ορθοδόξων στην Άνω ςύρο) προς τη Δημαρχία ςύρου, 
16.7.1837: ΔΑ Άνω ςύρου / Έγγραφα, φάκ. 42: πριν το 1821 οι δύο ορθόδοξες εκκλη-
σίες της Άνω ςύρου (Άγιος Νικόλαος και Αγία τριάδα) υπάγονταν σε έναν εφημέριο, 
αφού οι ορθόδοξες οικογένειες δεν ξεπερνούσαν τις 50. με την άφιξη των προσφύγων 
αυξήθηκε ο αριθμός των ορθοδόξων και οι εφημερίες έγιναν δύο. τώρα, το 1837, που 
με την κάθοδο των προσφύγων («ξένων») στην κάτω πόλη οι ορθόδοξες οικογένειες 
έγιναν περίπου 40, ζητεί να είναι πάλι ένας ο εφημέριος και για τις δύο εκκλησίες, ώστε 
να καλύπτει τις ανάγκες του. το 1828 οι ορθόδοξοι που παρέμεναν στην Άνω ςύρο ως 
πάροικοι ήταν 557: νυμφευμένοι και νέοι 250· νυμφευμένες και νέες 307 (Δρακάκης, 
Ιστορία του οικισμού, τ. Β ,́ σ. 111· Δρίκος, «Η Ερμούπολη από ψηλά», σ. 27-28).

25 Βλ. έγγραφο του επάρχου Κ. μώραλη (από το Λαζαρέτο της ςύρας) προς τους προ-
κρίτους ςύρας, 5 / 17 Φεβρουαρίου 1823: ΔΑ Άνω ςύρου / ́ Εγγραφα, φάκ. 267: ζητά 
κατοικία στην παραλία ώστε να μεταφέρει για λίγους μήνες την πολυάριθμη οικογέ-
νειά του από την τήνο, όπου ενέσκηψε πανώλη.

26 Ίσως να μην είναι τυχαίο για τις αποφάσεις που πάρθηκαν ότι από το έτος αυτό ανι-
χνεύεται η εγκατάσταση και περισσότερων πλούσιων Χίων στο νησί, που μέχρι τό-
τε βρίσκονταν διασκορπισμένοι σε άλλες επαναστατημένες περιοχές. Βλ. Δρακάκης, 
Ιστορία του οικισμού, τ. Α,́ σ. 110-113.

27 Βλ. Δρακάκης, Ιστορία του οικισμού, τ. Α,́ passim.
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είκονα 6. Γενική άποψη της Ερμούπολης (E. Grosvenor, 1841).

τηρήθηκαν πάντοτε. οι ςυριανοί, με το επιχείρημα ότι αυτοί ήταν οι αυ-
τόχθονες και οι ιδιοκτήτες της γης, αντιστάθηκαν ποικιλοτρόπως στη δη-
μιουργία της νέας πόλης. παρά τις διαμαρτυρίες τους όμως, δεν μπόρεσαν 
να εμποδίσουν τη ραγδαία ανάπτυξη της Ερμούπολης, η οποία τελικά τους 
απέκλεισε από το λιμάνι.28

Διαθέτουμε γκραβούρες που απεικονίζουν τη ςύρο πριν το 1821. οι αμέ-
σως επόμενες χρονικά δείχνουν την Ερμούπολη ήδη διαμορφωμένη, και σε 
δεύτερο επίπεδο τον λόφο των Καθολικών. Δεν έχουμε, επομένως, εικονο-
γραφικά τεκμήρια για την πρώτη κρίσιμη δεκαετία. Ωστόσο, από ποικίλες 
μαρτυρίες των σωζόμενων εγγράφων, από νοταριακά έγγραφα και από όσα 
σημείωσαν περιηγητές και άλλοι που επισκέφτηκαν το νησί, μπορούμε να 
σκιαγραφήσουμε τον βηματισμό του νέου οικισμού: να εγγράψουμε στον 

28 Δρακάκης, Ιστορία του οικισμού, τ. Α,́ σ. 115-119. Για τα θέματα ιδιοκτησίας που προ-
έκυψαν κατά την οικοδόμηση από τους πρόσφυγες πάσης φύσεως κτισμάτων στην 
εκτός προχώματος γη και τις διεκδικήσεις των ιδιοκτητών της αυτοχθόνων ςυρια-
νών, βλ. και Ανδρέας Θ. Δρακάκης, «Η οριζόντιος ιδιοκτησία εις τας Κυκλάδας», 
Εφημερίς των Ελλήνων Νομικών (1959), σ. 246 κ.εξ., ανάτυπο με αυτοτελή αρίθμηση, 
Αθήνα 1959· του ίδιου, «πρωτότυποι νομικοί θεσμοί εις την οικιζομένην Ερμούπολιν 
(1821-1830)», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακα-
δημίας Αθηνών 18 (1970), σ. 169-177.



 

 34   ΧΡΗΣΤΟΣ  ΛΟΥΚΟΣ:  Η  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ  ΤΗΣ  ΣΥΡΟΥ  (1821-1950)

χάρτη τις πρώτες συνοικίες που δημιουργήθηκαν με βάση την κοινή κατα-
γωγή (Χιώτικη γειτονιά, ύδραίικα, μαχαλάς των Κρητών, Εγρυπιώτικα, 
Ψαριανά κλπ.). Να αναζητήσουμε το οίκημα της δημογεροντίας, το διοι-
κητήριο, το λοιμοκαθαρτήριο (ςανιτά), το νεκροταφείο (τα μνήματα), τις 
πρώτες εκκλησίες, τις θέσεις των επαγγελματικών δραστηριοτήτων (στα 
μπακάλικα, στα ψωμάδικα, στα σιδεράδικα, στα χαλβατζίδικα κλπ.), τις 
κατοικίες επωνύμων (π.χ. το σπίτι του Γρηγοράκη ςτεφάνου), κ.ά.29

Όπως φάνηκε και από τα παραπάνω, η προστασία που παρείχε το νησί εν 
μέσω ενός εξολοθρευτικού για τον αντίπαλο πολέμου δεν θα έφθανε για να 
εξηγήσει τη μεγάλη αυτή συσσώρευση ανθρώπων και την απόφασή τους να 
εγκατασταθούν εκεί μόνιμα. οι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας 
με επίκεντρο το λιμάνι της ςύρου φάνηκαν από την αρχή, για να πολλα-
πλασιαστούν γρήγορα. ο Δημήτριος Βικέλας, βασιζόμενος στις αναμνήσεις 
του Λουκά Ζίφου τις οποίες μετέπλασε λογοτεχνικά, μας έχει δώσει πα-
ραστατικά στον Λουκή Λάρα30 τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν σε όσους 
πρόσφυγες επιχείρησαν με το μικρεμπόριο να εξασφαλίσουν την επιβίωση 
και κάποιο κέρδος. Η μεγάλη, όμως, ώθηση δόθηκε από την εκμετάλλευ-
ση των αναγκών των εμπολέμων, Ελλήνων και τούρκων, σε βασικά αγα-
θά, κυ ρίως σιτηρά, αλλά και πολεμοφόδια. Εδώ πρωτοστάτησαν και ξένοι 
έμποροι, αλλά κυρίως Έλληνες που είτε διέθεταν κάποια χρηματικά ποσά ή 
με διάφορους τρόπους τα απέκτησαν. ςτους τρόπους αυτούς κυρίαρχη θέση 
κατέχει η αγορά και μεταπώληση λαφύρων πολέμου, ακόμη και αιχμαλώ-
των, ιδιαίτερα όμως πειρατικών λειών. Η δημιουργούμενη Ερμούπολη απο-
τέλεσε το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης του προϊόντος αυτής της έκνομης 
δραστηριότητας, στην οποία επιδόθηκαν πολλοί αγωνιστές, απελπισμένοι 
οι περισσότεροι από την αδυναμία της επαναστατικής Κυβέρνησης να τους 
συντηρήσει μαζί με τις οικογένειές τους.31 πηγές αναφέρουν την παρουσία 

29 Δρακάκης, Ιστορία του οικισμού, τ. Α,́ σ. 114-115. Θα γνωρίζαμε πολύ περισσότερα 
αν το πλούσιο αρχείο της Δημογεροντίας Ερμουπόλεως δεν είχε εκποιηθεί στα παντο-
πωλεία της πόλης το 1922. Βλ. Δρακάκης, Ιστορία του οικισμού, τ. Β ,́ σ. 83.

30 Δημήτριος Βικέλας, Λουκής Λάρας, επιμ. μαριάννα Δήτσα, Αθήνα, Ερμής (Νέα Ελ-
ληνική Βιβλιοθήκη), 1991, όπου και αντίγραφο του χειρογράφου του Λουκά Ζίφου, 
σ. 126-129, 162-178 (α΄ έκδοση: 1879).

31 Βασικό έργο για την πειρατεία και τις πειρατικές λείες το 1821 παραμένει η διατριβή 
της Δέσποινας Θεμελή-Κατηφόρη, Η δίωξις της πειρατείας και το Θαλάσσιον Δικαστή-
ριον κατά την πρώτην Καποδιστριακήν περίοδον, 18281829, Αθήνα 1973.
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χιλιάδων πλοίων, μικρών και μεγάλων, στο λιμάνι της νέας πόλης ήδη πριν 
το Ναυαρίνο.32

ο πλούτος που με τον τρόπο αυτό συγκεντρώθηκε, κατέστησε την Ερ-
μούπολη το μοναδικό σημείο στην επαναστατημένη χώρα όπου ήταν δυνα-
τές η αναζήτηση χρήματος, η σύναψη δανείων, οι πάσης φύσεως συναλλαγές 
μεγάλης κλίμακας, η αγορά ποικίλων ευρωπαϊκών προϊόντων. τα όσα ποσά 
τελικά έφθασαν στις ελληνικές αρχές από τα δύο δάνεια που συνήφθησαν στο 
Λονδίνο, θα τροφοδότησαν ασφαλώς και την αγορά του νέου οικισμού. με 
το εμπόριο να αναπτύσσεται, θα κάνουν την εμφάνισή τους οι ταρσανάδες, 
όπου θα κατασκευαστούν τα πρώτα ιστιοφόρα, αλλά και πυρπολικά για τον 
αγώνα. Θα πληθαίνουν, παράλληλα, τα μικρομάγαζα που άλλα θα τροφοδο-
τούν το λιμάνι και άλλα θα καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού σε τρόφι-
μα, ένδυση και λοιπά αγαθά. Θα ξεφυτρώσουν πανδοχεία και καφενεία. το 
1825 ιδρύεται η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία και το 1826 το εμποροδικείο· 
το ίδιο έτος εγκαθίσταται ο πρώτος δημόσιος μνήμονας, στα πάσης φύσε-
ως συμβόλαια του οποίου και στις λοιπές πράξεις προβάλλουν ανάγλυφα η 
 δημιουργούμενη πόλη και οι δραστηριότητες των πρώτων οικιστών.33 

32 Δρακάκης, Ιστορία του οικισμού, τ. Α,́ σ. 277: κατά την εφημ. Ερμής της Ερμούπολης 
(φ. της 16.1.1843), 8.000-9.000 πλοία εισέρχονταν και εξέρχονταν του λιμανιού στα 
1826-1827.

33 Δρακάκης, Ιστορία του οικισμού, τ. Α,́ σ. 214 κ.εξ. πρώτος ο Δρακάκης αξιοποίησε τις 
πράξεις αυτές του πρώτου δημόσιου μνήμονα, του ςκαρλάτου μάξιμου.

είκονα 7. ςχέδιο του λιμανιού και γενική άποψη της Ερμούπολης  
(Α. Ζαβός, 1840 περίπου).




