
α) Μεθοδολογικά ζητήµατα και προβλήµατα των πηγών 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος επιχειρείται καταρχήν µια εκτενής διερευνητική 

προσέγγιση των µεθοδολογικών προβληµάτων που προκύπτουν σε ό,τι αφορά τον 

εντοπισµό και την κριτική χρήση των πηγών της ιστορικής γεωγραφίας και 

δηµογραφίας στην Ελλάδα, σε σύγκριση µε ανάλογα επιστηµονικά εγχειρήµατα του 

εξωτερικού. Πράγµατι, το Πρόγραµµα αυτό παρουσιάζει κάποιες οµοιότητες ιδίως µε 

δύο αντίστοιχα προγράµµατα γνωστά από το διεθνή επιστηµονικό χώρο: α) ''The 

Victoria History of the Countries of England (VCH)'', υπό την αιγίδα του Institute of 

Historical Research του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, το οποίο ξεκίνησε το 1899 και 

συνεχίζεται ακόµη, συγκροτώντας µια ιστορική εγκυκλοπαίδεια των αγγλικών 

κοµητειών, µε περιγραφή όλων των πόλεων, κωµοπόλεων και χωριών κάθε 

κοµητείας. β) ''Paroisses et Communes de France: Dictionnaire d'Histoire 

Administrative et Démographique'', υπό την αιγίδα του Laboratoire de Démographie 

Historique της École des Hautes Études en Sciences Sociales του Παρισιού, το οποίο 

ξεκίνησε το 1970.  

Εντούτοις, όπως θα φανεί στη συνέχεια, παρά τις κάποιες αναλογίες µε τα 

προαναφερόµενα προγράµµατα, το Πρόγραµµά µας οφείλει να αντιµετωπίσει πλήθος 

προβληµάτων σε ασυγκρίτως µεγαλύτερη έκταση από εκείνα. Τα σηµαντικότερα από 

αυτά τα προβλήµατα είναι αφενός η έλλειψη πηγών και αφετέρου οι δυσχέρειες 

επιστηµονικής αξιοποίησης όσων πηγών εντοπίζονται. Πράγµατι, ενώ στη ∆υτική και 

την Κεντρική Ευρώπη τα διαθέσιµα επίσηµα πληθυσµιακά στοιχεία στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων ξεκινούν από τον 17ο αιώνα και συνεχίζονται σχεδόν αδιάκοπα ως 

τις µέρες µας, στη δική µας περίπτωση τα πρώτα επίσηµα στοιχεία για το ήµισυ 

περίπου του ελλαδικού χώρου χρονολογούνται µόλις από τα µισά του 19ου αιώνα 

και, για τη Βόρειο Ελλάδα και για µεγάλο τµήµα του το νησιωτικού χώρου, από τις 

αρχές, αν όχι από τα µέσα του 20ού αιώνα. Χάρτες που να αποτυπώνουν κάτι 

περισσότερο από τις γνωστές πόλεις είναι εξαιρετικά σπάνιοι πριν από το 19ο αιώνα, 

ενώ η ίδια η ύπαρξη ή µη των περισσοτέρων χωριών τίθεται συχνά σε αµφισβήτηση, 

ελλείψει απλών καταλόγων των υπαρχόντων οικισµών. Ακόµη και η ονοµασία τους 

παραµένει σε πολλές περιπτώσεις αµφίβολη, λόγω των ποικίλων παραλλαγών, διπλών 

ονοµασιών ή και µετονοµασιών που παρέµειναν ακαταχώρητες.  

Ελλείψει λοιπόν σειρών επισήµων στοιχείων, είµαστε υποχρεωµένοι να 

αναζητήσουµε αλλού τις πληροφορίες που µας χρειάζονται, είτε εντοπίζοντας νέες 

πηγές, είτε επαναπροσεγγίζοντας και διαβάζοντας µε νέο βλέµµα πηγές ήδη γνωστές, 

αλλά επί µακρόν παραµεληµένες ή παραγνωρισµένες.  

Τέτοιας κατηγορίας πηγές είναι, ενδεικτικά, οι βενετικές πληθυσµιακές 

καταµετρήσεις, τα οθωµανικά κατάστιχα, τα µοναστηριακά χειρόγραφα, οι 

ταξιδιωτικές εντυπώσεις και τα κάθε λογής υποµνήµατα περιηγητών, προξενικών 

υπάλλήλων, εκκλησιαστικών απεσταλµένων και λοιπών, που κατά καιρούς διέσχιζαν 



την καθ' ηµάς Ανατολή. Σηµαντικές πρόσφατες εργασίες στον τοµέα της 

επιστηµονικής αξιοποίησης ανάλογων πηγών υπήρξαν αφενός η µεταγραφή του 

κώδικα της Μονής Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας από τις συναδέλφους 

Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου και Ευδοκία Ολυµπίτου και η µελέτη του 

συναδέλφου ∆ηµήτρη ∆ηµητρόπουλου για τον πληθυσµό των νήσων του Αιγαίου 

(15ος-αρχές 19ου αι.), οι οποίες εκπονήθηκαν και δηµοσιεύθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράµµατός µας, αλλά και η έκδοση του Βενετικού Κτηµατολογίου της Βοστίτσας 

από τον Κωνσταντίνο Ντόκο, µε την ενεργή συµβολή και ενθάρρυνση του Βασίλη 

Παναγιωτόπουλου. Όπως είναι γνωστό, οι πηγές αυτές, εκτός από την σπανιότητα και 

την αποσπασµατικότητά τους, παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα: η 

αποκρυπτογράφησή τους από µετρηµένους στα δάκτυλα ειδικούς τουρκολόγους, 

βενετολόγους ή παλαιογράφους, η προβληµατική µεταγραφή τοπωνυµίων από 

καταγραφείς ή συγγραφείς που δεν καταλάβαιναν τι άκουγαν και τι έγραφαν, η 

παράθεση αριθµών που δεν υπάγονταν σε µια δηµογραφική λογική (λ.χ. φορολογικές 

µονάδες) κ.ο.κ. Για µια λεπτοµερέστερη παρουσίαση των επιµέρους προβληµάτων 

που προκύπτουν από τις πηγές αυτές, βλ. στον οικείο χώρο τα σχετικά κείµενα των 

Βασίλη Παναγιωτόπουλου, Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, ∆ηµήτρη ∆ηµητρόπουλου και 

Ελένης Κυραµαργιού. 

 

β) Ζητήµατα διοικητικής ιστορίας 

Στο Πρόγραµµα αυτό προωθείται η µελέτη της διοικητικής ιστορίας του ελλαδικού 

χώρου, µε έµφαση στον εντοπισµό και την οριοθέτηση των διοικητικών ενοτήτων 

από τα τέλη του Mεσαίωνα, κατά τη διάρκεια της Οθωµανικής κυριαρχίας και ως τις 

µέρες µας. Πράγµατι, και στον τοµέα αυτό υφίστανται σοβαρά προβλήµατα προς 

επίλυση, καθώς συχνά δεν γνωρίζουµε µε ακρίβεια τον αριθµό των οθωµανικών 

καζάδων, ακόµη και των σαντζακίων, τα όριά τους σε κάθε συγκεκριµένη περίοδο, τη 

στιγµή της κατάργησης παλαιών και της δηµιουργίας νέων, κ.ο.κ. Ακόµη και στις 

σπάνιες περιπτώσεις που η ιστορική έρευνα φέρνει στο φως αριθµούς, λόγου χάριν 

τον πληθυσµό ενός σαντζακίου, δεν είµαστε συχνά σε θέση να συνδέσουµε µε 

ακρίβεια αυτούς τους αριθµούς µε µια συγκεκριµένη, σαφώς οριοθετηµένη 

γεωγραφική ενότητα. Απαιτούνται ιδιαίτερες πρωτογενείς έρευνες κάθε φορά για 

κάθε περιοχή και κάθε περίοδο ώστε να καλυφθούν, µέχρις ενός σηµείου, οι άγνοιες 

ή οι ελλείψεις µας, που φθάνουν έως και τον 19ο αιώνα.  

 

γ) Οικιστική συγκρότηση 

Τα ζητήµατα οικιστικής οργάνωσης και εξέλιξης του χώρου, αν και αποτέλεσαν 

εξαρχής στοιχείο του προβληµατισµού που αναπτύχθηκε στο εσωτερικό του 

Προγράµµατος, δεν έχουν τύχει εντούτοις ανάλογης συστηµατικής ερευνητικής 

µέριµνας, ενώ τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα είναι µάλλον σποραδικά και 



ευκαιριακά. Έτσι, λ.χ., στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου «Αιγαίο: Ιστορική 

µελέτη των οικισµών και η αρχιτεκτονική της κατοικίας», που εκτελέστηκε σε 

συνεργασία µε το Ε.Μ.Π. επιχειρήθηκε η αναζήτηση, συγκέντρωση, ταξινόµηση και 

αναλυτική συγκριτική εξέταση ιστορικών και αρχιτεκτονικών πληροφοριών για τις 

Νήσους του Αιγαίου Πελάγους, µε αποτέλεσµα τη συγκρότηση µιας σειράς αρχείων 

(αρχιτεκτονικών σχεδίων, ιστορικής και αρχιτεκτονικής βιβλιογραφίας, 

ονοµατολογίας, χαρτών και αεροφωτογραφιών). Στο πλαίσιο του ΠΕΝΕ∆ «Αθήνα: 

Ιστορικό Μητρώο Κτιρίων (1830-1940)», µε επιστηµονικούς υπεύθυνους τους 

συναδέλφους Χριστίνα Αγριαντώνη και Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, πραγµατοποιήθηκε 

συστηµατική αρχειακή, βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα, η οποία ανέδειξε µε 

τρόπο δραµατικό το πρόβληµα των βασικών πηγών για την ιστορία της Αθήνας, και 

συγκροτήθηκαν αρχεία επαγγελµατικών χρήσεων, πολεοδοµίας, υποθηκοφυλακείου, 

διατηρητέων κτιρίων, εικόνων και αεροφωτογραφιών, ενώ παράλληλα σχεδιάστηκε 

µια υποδειγµατική ηλεκτρονική εφαρµογή, ως συνθετική έκθεση των επιµέρους 

θεµατικών βάσεων δεδοµένων. Ειδική περίπτωση στον τοµέα αυτό αποτελεί το έργο 

που επιτελέστηκε από το Γιάννη Σαΐτα για τη Μάνη.  

Πρόσφατα αποφασίστηκε να ενταχθεί στον ερευνητικό σχεδιασµό του 

προγράµµατος η οικιστική και διοικητική συγκρότηση των οικισµών και των ∆ήµων 

της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και η εξέλιξή τους από το 1922 έως τη δεκαετία 

του 1970. Η έλευση των προσφύγων, µετά την µικρασιατική καταστροφή 

λειτούργησε καθοριστικά στη σύσταση ή στην ανάπτυξη των γειτονιών του Πειραιά 

και έδωσε ώθηση στη βιοµηχανική παραγωγή της περιοχής. Στόχος είναι η συλλογή 

τεκµηριωτικού υλικού που θα φωτίσει τη διαδικασία συγκρότησής τους και θα 

παρέχει στοιχεία της ταυτότητας του κάθε οικισµού (πληθυσµός, εκλογικά 

αποτελέσµατα, επιχειρήσεις που λειτουργούσαν κ.ά.).  

 

δ) Εθνοπολιτισµικό φαινόµενο 

Επιχειρείται µια εισαγωγική προσέγγιση των πολιτισµικών οµάδων του ελληνικού και 

ευρύτερου βαλκανικού χώρου, οι οποίες παρουσιάζουν εθνοπολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες µέσα στο συγκεκριµένο περιβάλλον που εντοπίζονται, µε στόχο τον 

προσδιορισµό τους και τον γεωγραφικό εντοπισµό των ζωνών εγκατάστασης και 

µετακίνησής τους στις αλλεπάλληλες ιστορικές περιόδους από τον 15ο αιώνα µέχρι 

σήµερα. Για το ζήτηµα αυτό πραγµατοποιούνται βιβλιογραφικές, αρχειακές και 

επιτόπιες έρευνες µε στόχο τη µελέτη, λ.χ., των τόπων θερινής διαµονής 

ηµινοµαδικών βλαχόφωνων πληθυσµών, των τόπων προσωρινής ή µόνιµης 

εγκατάστασης αρβανίτικων πληθυσµών, των φαινοµένων ενσωµάτωσης και 

συνύπαρξης προσφυγικών και γηγενών πληθυσµών σε περιοχές της Βορειοδυτικής 

Μακεδονίας, της εγκατάστασης Βαυαρών εποίκων στο Ηράκλειο Αττικής, της 



Ελληνικής κοινότητας στην Αλβανία, κ.ο.κ. (βλ. ενδεικτικά µελέτες του Λ. 

Καλλιβρετάκη). 

 

ε) Οικονοµικές δραστηριότητες 

Η µελέτη των τοπικών παραδοσιακών οικονοµικών δραστηριοτήτων, τόσο των 

βασικών (αγροτικών, κτηνοτροφικών κ.τλ.), όσο και των συµπληρωµατικών 

(χειροτεχνικών, βιοτεχνικών κ.τλ.), αποτέλεσε εξαρχής αναπόσπαστο µέρος του 

Προγράµµατος, καθώς θεωρήθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της 

σχέσης των ανθρώπων µε το χώρο και την οργάνωσή του.  

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος, πραγµατοποιείται συστηµατική συγκέντρωση 

και επεξεργασία πληροφοριών για τις κάθε είδους τοπικά και περιφερειακά 

προσδιορισµένες οικονοµικές δραστηριότητες, και γενικότερα τον παραδοσιακό 

τεχνικό πολιτισµό. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, η προσοχή µας στράφηκε προς τη 

µελέτη των φαινοµένων αυτών στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου, αρχής γενοµένης 

από τη διδακτορική διατριβή του συναδέλφου ∆ηµήτρη ∆ηµητρόπουλου για τη 

Μύκονο.  

Στο πλαίσιο εξάλλου των διαδοχικών συγχρηµατοδοτούµενων Ερευνητικών 

Έργων «Ξέστρον-Παραδοσιακές τεχνικές και επαγγέλµατα», «Καταγραφή 

παραδοσιακών χειροτεχνικών επιχειρήσεων και εργαστηρίων» και «Παραδοσιακοί 

τεχνίτες και επαγγέλµατα του ξύλου», µε κύριο συντελεστή την εξωτερική 

συνεργάτρια του Προγράµµατος Εύη Ολυµπίτου, πραγµατοποιήθηκαν ευρείες και 

συστηµατικές αρχειακές, βιβλιογραφικές και επιτόπιες έρευνες και συγκροτήθηκε µια 

σηµαντική τράπεζα πληροφοριών που αφορά τα υλικά παράγωγα του παραδοσιακού 

τεχνικού πολιτισµού, κυρίως στο χώρο του Αιγαίου, τις τεχνικές και τις µεθόδους που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά τους τελευταίους αιώνες και τις επαγγελµατικές 

εξειδικεύσεις που συνδέονται µε αυτές, ενώ παράλληλα έγινε καταγραφή 

εκατοντάδων παραδοσιακών χειροτεχνικών εργαστηρίων και δηµιουργήθηκε ένα 

σηµαντικό φωτογραφικό αρχείο. Από την έρευνα προκύπτουν ορισµένες 

διαπιστώσεις σχετικά µε τη φυσιογνωµία των παραδοσιακών επαγγελµάτων και των 

φορέων τους, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω µελέτες και έρευνες. 

 Ένα ειδικό ενδιαφέρον του προγράµµατος τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε η 

διερεύνηση της αλιευτικής δραστηριότητας στις ελληνικές θάλασσες. Στο πλαίσιο 

αυτό διενεργήθηκε στην Ερµούπολη της Σύρου επιστηµονική συνάντηση οι 

ανακοινώσεις της οποίας φιλοξενούνται στον τόµο Ψαρεύοντας στις ελληνικές 

θάλασσες. Από τις µαρτυρίες του παρελθόντος στη σύγχρονη πραγµατικότητα, Αθήνα 

2010.  

 


