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ΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ
Η μελέηη ηυν πληθςζμών
Ζ ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα ηνπο πιεζπζκνχο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν κεηξά πεξίπνπ ηέζζεξηο
δεθαεηίεο δσήο. Ζ ζρεηηθή έξεπλα εληάρζεθε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ Διιήλσλ ηζηνξηθψλ λα εθαξκφζνπλ ηε ζεσξία θαη ηηο
κεζφδνπο ηνπ θιάδνπ ηεο δεκνγξαθηθήο ηζηνξίαο, ε νπνία είρε αλαπηπρζεί ζηε δπηηθή Δπξψπε. Ωζηφζν, ζηελ ειιεληθή
πεξίπησζε ε πξνζπάζεηα απηή πξφζθνπηε ζε δχν θπξίσο εκπφδηα: α) ζηελ απνπζία ζεηξηαθψλ δεδνκέλσλ ζηαηηζηηθνχ
ραξαθηήξα γηα φιν ην ρψξν κειέηεο ή αθφκε θαη γηα κεγάιεο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο θαη β) ζηηο δπζθνιίεο εμαγσγήο
δεκνγξαθηθνχ ραξαθηήξα ζπκπεξαζκάησλ απφ φζεο πεγέο κπνξνχζαλ λα κειεηεζνχλ θάησ απφ ην πξίζκα ηεο δεκνγξαθηθήο
ηζηνξίαο. Ζ κέρξη ηψξα έξεπλα δελ έρεη δψζεη παξά ειάρηζηα δείγκαηα κειεηψλ επξείαο ρξνληθήο θαη ηνπηθήο εκβέιεηαο
ζρεηηθά κε πιεζπζκνχο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. Αθφκε θαη ηψξα, δειαδή, απνπζηάδεη κηα ζπλζεηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ. Αο
επηζεκαλζεί πξνθαηαξθηηθά φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζχλνηθνπο δελ είλαη επρεξέο
έξγν, θαζψο είηε απηφο ν δηαρσξηζκφο δελ γίλεηαη πάληα απφ ηηο πεγέο, είηε δελ είλαη εχθνιν λα δηαρσξηζηνχλ νη ειιεληθνί
πιεζπζκνί απφ άιιεο νκάδεο πνπ δηαηεξνχλ θάπνην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ κε ηνπο ειιεληθνχο (π.ρ. ζξεζθεία γηα
ζιαβφθσλνπο, αιβαλφθσλνπο θαη βιαρφθσλνπο).
Οη πεγέο
Οη θαηεμνρήλ πεγέο πνπ έρνπλ σο ηψξα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνζνηηθέο κειέηεο ησλ πιεζπζκψλ ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ είλαη ηα
νζσκαληθά θνξνινγηθά θαηάζηηρα. Οη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηνπο γηα δεκνγξαθηθνχο ζθνπνχο είλαη πνιινί. Καη‟ αξρήλ
πξφθεηηαη γηα πεγέο πνπ ζπληάρζεθαλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο θαη φρη γηα ηελ θαηακέηξεζε πιεζπζκψλ. Καηαγξάθνπλ
θνξνινγηθέο κνλάδεο (λνηθνθπξηά, ραλέ), νη νπνίεο δχζθνια κπνξνχλ λα αληηζηνηρηζζνχλ κε άηνκα∙ νη κέζνδνη δε πνπ έρνπλ
πξνηαζεί γηα κηα ηέηνηα αληηζηνίρηζε δίλνπλ κφλν θαηά πξνζέγγηζε ηνλ πιεζπζκφ κηαο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ηα θαηάζηηρα δελ
ζψδνληαη γηα φιεο ηηο πεξηνρέο, νχηε δηαζέηνπκε κηα θαιή ζεηξά ηέηνησλ πεγψλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ψζηε λα
πξνρσξήζνπκε ζε, ππνηππψδε έζησ, ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Λφγσ ηνπ ηξφπνπ ζχληαμεο δελ ζπλεηζθέξνπλ ζε
θαλέλα απφ ηα βαζηθά κεγέζε κηαο δεκνγξαθηθήο αλάιπζεο (π.ρ. γελλεηηθφηεηα, ζλεζηκφηεηα, ζχλζεζε πιεζπζκνχ θαηά
θχια θαη ειηθία). Απφ ηελ άιιε, ην φηη ζψδνληαη γηα ηνλ 15ν θαη ηνλ 16ν αηψλα, πεξίνδν πνπ απνπζηάδνπλ παληειψο ή ζρεδφλ
παληειψο άιιεο πεγέο γηα ηνλ πιεζπζκφ, θαζηζηνχλ ηα θαηάζηηρα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ ηζηνξηθφ θαη βνεζεηηθφ ζην λα
δηαγξαθνχλ ηάμεηο πιεζπζκηαθψλ κεγεζψλ. Με δεδνκέλε ηε κε ζπζηεκαηηθή ηήξεζε ηέηνησλ θαηαζηίρσλ κεηά ηα ηέιε ηνπ
16νπ αηψλα, γηα ηνπο επφκελνπο αηψλεο ε δεκνγξαθηθή αμία ηνπο είλαη αθφκε ζρεηηθφηεξε.
Σα θαηάζηηρα ηεο βελεηηθήο δηνίθεζεο είλαη πινπζηφηεξα γηα δεκνγξαθηθέο εθηηκήζεηο, αιιά πεξηιακβάλνπλ κηθξφ
κέξνο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. Πξφθεηηαη γηα θηεκαηνινγηθέο θαηαγξαθέο γηα θνξνινγηθνχο επίζεο ζθνπνχο, ηηο νπνίεο
ζπλνδεχνπλ θαη ηνπνγξαθηθνί ράξηεο ηεο πεξηνρήο. Αθφκε πην βνεζεηηθέο είλαη νη απνγξαθέο πιεζπζκνχ (anagrafi), νη νπνίεο
θαηέηαζζαλ ηνλ πιεζπζκφ θαηά θχια θαη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. Παξ‟ φιν πνπ θαη απφ απηέο ηηο πεγέο δελ κπνξεί λα εμαρζνχλ
κεγέζε φπσο ε γελλεηηθφηεηα, ε ζλεζηκφηεηα ή ε «αλαζχζηαζε νηθνγελεηψλ», είλαη αξθεηά βνεζεηηθά γηα ηελ εμαγσγή ηεο
ειηθηαθήο ππξακίδαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία. Ωζηφζν, απηνχ ηνπ είδνπο νη πεγέο δελ έρνπλ ζσζεί ζε ηθαλφ αξηζκφ θαη
πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηελ Κξήηε θαη ηα Ηφληα λεζηά.
Σα πεξηεγεηηθά θείκελα ήηαλ εμαξρήο απηά πνπ αμηνπνηήζεθαλ απφ ηελ έξεπλα γηα ηνπο πιεζπζκνχο, αιιά
παξνπζηάδνπλ εκθαλείο αδπλακίεο γηα εμαγσγή δεκνγξαθηθνχ ραξαθηήξα ζπκπεξαζκάησλ. Ζ γεληθφηεηα ησλ θξίζεσλ, νη
ζηξνγγπιεκέλνη αξηζκνί, ε κε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ νηθηζκψλ, ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο
αδπλακίεο απηήο ηεο πεγήο, πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κεγάιεο απνθιίζεηο αθφκε θαη κεηαμχ δχν πεξηεγεηψλ πνπ
γξάθνπλ γηα ηελ ίδηα πεξηνρή ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Οη πξνμεληθέο εθζέζεηο θαη ινηπά ππνκλήκαηα ζπκπιεξψλνπλ ην είδνο
ησλ αθεγεκαηηθψλ πεγψλ, απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί
ε χπαξμε ελνξηαθψλ βηβιίσλ είηε ζε ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ, είηε ζε βελεηνθξαηνχκελεο πεξηνρέο. Απηνχ ηνπ
είδνπο ε πεγή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θφξνλ απφ ηε δπηηθνεπξσπατθή ηζηνξηνγξαθία γηα λα εμαρζνχλ δεκνγξαθηθά κεγέζε
(π.ρ. γελλεηηθφηεηα, ζλεζηκφηεηα, γακειηφηεηα). Ο ζπνξαδηθφο θαη απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο απηψλ ησλ πεγψλ γηα ηνλ
ειιεληθφ ρψξν δελ βνεζά ζην λα εθπνλεζεί αληίζηνηρε κειέηε γηα ηνπο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο.
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Παξ‟ φιεο ηηο δπζθνιίεο ε έξεπλα έρεη θαηαιήμεη ζε έλα γεληθφ ζρήκα αλαθνξηθά κε ηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε ζηνλ ειιεληθφ
ρψξν. Σν ζρήκα ιακβάλεη ππφςε ηηο εμειίμεηο ζηνλ επξχηεξν νζσκαληθφ ρψξν θαη ζηε δπηηθή Δπξψπε. Έηζη, ν 15νο αηψλαο
ζεσξείηαη αηψλαο πξνζαξκνγήο γηα ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Σα ζηαηηζηηθνχ ηχπνπ ζηνηρεία
ειιείπνπλ, αιιά κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη νη ζπλερείο πφιεκνη δελ επέηξεπαλ κηα νκαιή δσή, ε νπνία ζα εμαζθάιηδε θάπνηνπ
είδνπο δεκνγξαθηθή αλάπηπμε ή έζησ ζηαζεξφηεηα. Ο 16νο αηψλαο απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα γφληκνο γηα ηελ απηνθξαηνξία θαη
γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν. Παξαηεξείηαη κηα πιεζπζκηαθή έθξεμε, ε νπνία ηεθκαίξεηαη απφ πνιιέο πεγέο θαη γηα δηάθνξεο
πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ. Κξίζε ή έζησ ζηαζηκφηεηα αθνινπζεί ηνλ 17ν αηψλα, ε νπνία απνδίδεηαη ζε πνηθίιεο
αηηίεο. Σέινο, ν 18νο θαη ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 19νπ αηψλα ραξαθηεξίδνληαη απφ αλάθακςε, ε νπνία ζε νξηζκέλεο ειιεληθέο
πεξηνρέο ήηαλ κεγάιε. Μάιηζηα, εηδηθφηεξα ην πξψην κηζφ ηνπ αηψλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξνπνίεζε ησλ πιεζπζκηαθψλ
δεηθηψλ θαη θαηά ηα εβδνκήληα ρξφληα πξηλ ηελ Δπαλάζηαζε εληνπίδεηαη ε θαζαπηφ πιεζπζκηαθή αχμεζε. Μέζα ζ‟ απηφ ην
γεληθφ πιαίζην κπνξνχλ κέζσ «κειεηψλ πεξίπησζεο» λα γίλνπλ εηδηθφηεξεο θαη πην ζπγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο.
Δπηκέξνπο κειέηεο έρνπλ επηβεβαηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην γεληθφ ζρήκα. Έηζη, κε κεηξήζηκα ζηνηρεία
ηεθκεξηψλεηαη ε κεγάιε πιεζπζκηαθή αχμεζε ηνπ 16νπ αηψλα γηα ηνλ ππφ νζσκαληθή θπξηαξρία ειιεληθφ ρψξν, ηφζν ζην
Βνξξά, φζν θαη ζην Νφην ηεο ρεξζνλήζνπ. Ο παξαθάησ πίλαθαο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε δεδνκέλα ησλ νζσκαληθψλ πεγψλ θαη
είλαη ελδεηθηηθφο γηα ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ έρεη γίλεη κέρξη ηψξα θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε πεξί δεκνγξαθηθήο
αχμεζεο ηνπ 16νπ αηψλα. Οη αξηζκνί αθνξνχλ άηνκα, έρεη γίλεη δειαδή ε αληηζηνίρηζε ησλ «λνηθνθπξηψλ» ησλ πεγψλ κε
θπζηθά πξφζσπα.
Πίλαθαο 1: Πιεζπζκόο αληηπξνζωπεπηηθώλ πεξηνρώλ θαη πόιεωλ ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ
ΔΣΟ
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Πεγή: α) E. Balta, “The Region of Atalanti and Moudounitza in the Early Ottoman Period (15th-16th c.), ζην: K. Çiçek (επηκ.), Pax Ottomana. Studies in
Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, Άγθπξα 2001, 177-182. β) P.K. Doorn, “Population and Settlements in Central Greece: Computer Analysis of Ottoman
Registers of the Fifteenth and Sixteenth Centuries”, ζην: P. Denley θ.ά. (επηκ.), History and Computing II, Manchester 1989, 203. γ) M. Kiel, “Population Growth
and Food Production in 16th Century Athens and Attica According to the Ottoman Tahrir Defters”, ζην: Jean-Louis Bacqué-Grammont and E. J. van Donzel
(επηκ.), 6th Symposium Comité International d’Études Pré-Ottomanes et Ottomanes. Proceedings, Κσλζηαληηλνχπνιε 1987, 115-133. δ) Μ. Kiel, “Das
türkische Thessalien: Etabliertes Geschichtsbild versus Osmanische Quellen. Ein Beitrag zur Entmythologisierung der Geschicht e Griechenlands”, ζην: P.
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Schreiner-P. Lauer (επηκ.), Die Kultur Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit, Göttingen 1996, 189. ε) Ζ. Κνινβφο, «Υσξηθνί θαη κνλαρνί ζηελ νζσκαληθή
Υαιθηδηθή, 15νο-16νο αηψλεο. ςεηο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ζηελ χπαηζξν θαη ε κνλή Ξεξνπνηάκνπ», η. 1, αλέθδ. δηδ. δηαηξ., Θεζζαινλίθε 2000,
32.

Ο ηζηνξηθφο Υξίζηνο Παηξηλέιεο εθπφλεζε ηε κνλαδηθή κέρξη ηψξα επξείαο θιίκαθαο (ρξνληθήο θαη ηνπηθήο)
δεκνγξαθηθή κειέηε, ε νπνία αμηνπνηεί δεδνκέλα βελεηηθψλ απνγξαθψλ γηα λα εμαγάγεη δεκνγξαθηθά ζπκπεξάζκαηα,
αλαθνξηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ θαηά θχιν θαη ειηθία. Ζ έξεπλα εθηάζεθε απφ ηνλ 16ν κέρξη ηηο αξρέο
ηνπ 19νπ αηψλα ζε Κξήηε θαη Ηφληα λεζηά. Παξ‟ φιε ηελ απνπζία πιεξνθνξηψλ γηα ην κεγάιν φγθν ησλ ππφ νζσκαληθή
θπξηαξρία πεξηνρψλ, ζεσξνχκε φηη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ζ‟ απηέο ηηο πεξηνρέο δελ ζα δηέθεξαλ απφ ηα
αληίζηνηρα πνπ ζα εκθάληδαλ νη ππφ νζσκαληθή θπξηαξρία πιεζπζκνί. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ησλ πεγψλ θαη
άιισλ κεηαγελέζηεξσλ ζπλάγνληαη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ:
1. Ζ εηθφλα πνπ δίλνπλ νη βελεηηθέο απνγξαθέο ζθηαγξαθεί έλαλ αθκαίν βηνινγηθά πιεζπζκφ, ιφγσ αθελφο ηνπ κεγάινπ
πνζνζηνχ παηδηθνχ πιεζπζκνχ θαη αθεηέξνπ ηεο ηζφξξνπεο αλαινγίαο αλδξψλ-γπλαηθψλ θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή ειηθία.
Έηζη, ζηα ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα ην πνζνζηφ ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ είλαη αξθεηά πςειφ (γχξσ ζην 42%), ελψ θαηά ηα κέζα ή
ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 17νπ αηψλα ζεκείσζε ζηαζηκφηεηα γηα έλαλ αηψλα. Σέινο, θαηά ηα ηέιε ηνπ 18νπ θαη αξρέο 19νπ αηψλα
ζεκείσζε ζαθή άλνδν. πλνιηθά, ε εηθφλα ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεη έλα επίπεδν πνπ εληνπίδεηαη ζηνπο βηνινγηθά
δπλακηθνχο πιεζπζκνχο.
2. Ζ αλαινγία αλδξψλ-γπλαηθψλ θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή ειηθία (14-60 γηα άλδξεο, 14-50 γηα γπλαίθεο) είλαη γεληθά
ηζφξξνπε. Άξα, φιεο νη γπλαίθεο ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία κπνξνχζαλ λα παληξεπηνχλ – αθνχ ππήξρε θαη έλα κηθξφ
πεξίζζεπκα αλδξψλ (νη άλδξεο ήηαλ ιίγν πεξηζζφηεξνη) – θάηη ην νπνίν πξάγκαηη ζπλέβαηλε απφ ελδείμεηο πνπ έρνπκε, θαη
κάιηζηα ζε κηθξή ειηθία. Έηζη, επηκεθπλφηαλ ε αλαπαξαγσγηθή πεξίνδνο ησλ γπλαηθψλ θαη δπλεηηθά ε δπλαηφηεηα
ηεθλνπνίεζεο.
3. Ο αλδξηθφο γεξνληηθφο πιεζπζκφο ήηαλ πνιχ κηθξφο ζηα ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα (2,1%), δηπιαζηάδεηαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ
17νπ (3,9%) θαη παξακέλεη ιίγν σο πνιχ ζηαζεξφο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα (3,5%), φζν θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηηο
δπηηθνεπξσπατθέο θνηλσλίεο (π.ρ. Γαιιία 1776: 3,5%). Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο (άλσ ησλ 50) θπκαίλεηαη
κεηαμχ 5,8%-7,6%, επηβεβαηψλνληαο ηελ άπνςε πεξί πξφσξεο θζνξάο ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ πξηλ ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ.
Ο ζπλνιηθφο γεξνληηθφο πιεζπζκφο (αλδξψλ - γπλαηθψλ) παξνπζηάδεη κηα ειαθξά αχμεζε απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 17νπ αηψλα
κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 19νπ θαη πιεζηάδεη ζηα αληίζηνηρα επίπεδα ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ θνηλσληψλ (Διιάδα 1773-1823: 10,8% Γαιιία 1776: 11,5%).
4. Ζ αξηζκεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ απνηειεί κηα εμαηξεηηθή πεξίπησζε ζπγθξηλφκελε ηφζν κε ηελ αληίζηνηρε
δπηηθνεπξσπατθή ηεο επνρήο φζν θαη κε ηε ζχγρξνλε ειιεληθή (αιιά φρη θαη κε άιιεο πξνβηνκεραληθέο θνηλσλίεο ηεο
αλαηνιηθήο Δπξψπεο). Οη άλδξεο ππεξηεξνχλ ησλ γπλαηθψλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηνπο εμήο ιφγνπο: α) ζηε ζθιεξή θαη
ηζφβηα εξγαζία ησλ Διιελίδσλ, εηδηθά ζηελ χπαηζξν˙ β) ζηελ ζε κηθξή ειηθία παληξεηά ησλ Διιελίδσλ (παληξεχνληαλ πεξίπνπ
δέθα ρξφληα λσξίηεξα απφ ηηο δπηηθνεπξσπαίεο), γεγνλφο πνπ ηηο εμέζεηε πεξηζζφηεξν ζηνπο θηλδχλνπο ηνπ ηνθεηνχ απφ λεαξή
ειηθία˙ γ) ζηελ απφθξπςε κέξνπο ησλ γπλαηθψλ απφ ηηο απνγξαθέο, δειαδή ζηε κε δήισζε φισλ ησλ γπλαηθψλ θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο απνγξαθήο απφ θφβν ή άιιν ιφγν.
5. ζνλ αθνξά ζηνλ αγξνηηθφ θαη ηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ ησλ πεξηνρψλ εκθαλίδνληαη νη εμήο δηαθνξέο: η) ν παηδηθφο πιεζπζκφο
ησλ πφιεσλ είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξνο εθείλνπ ησλ ρσξηψλ˙ ηη) ν ελεξγφο αλδξηθφο πιεζπζκφο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο ζηηο
πφιεηο˙ ηηη) ν αλδξηθφο γεξνληηθφο πιεζπζκφο είλαη κηθξφηεξνο ζηηο πφιεηο˙ ηλ) ν δείθηεο αλαινγίαο ησλ θχισλ 5 είλαη θαηά
θαλφλα κηθξφηεξνο ζηηο πφιεηο. Αο ζεκεησζεί φηη νη ηέζζεξηο απηέο δηαθνξέο νθείινληαη ζην φηη νη πφιεηο πξφζθεξαλ
πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ζηνπο παξαγσγηθά ελεξγνχο άλδξεο, νη νπνίνη θαηά ζπλέπεηα
ζπλέξξεαλ ζηηο πφιεηο.

5

Γείθηεο αλαινγίαο ησλ θχισλ = (γπλαίθεο/ άλδξεο) Υ 100. « Ο δείθηεο απηφο καο δείρλεη πφζα άηνκα ηνπ ελφο θχινπ
αληηζηνηρνχλ ζε ζηαζεξφ κέγεζνο 100 αηφκσλ ην π άιινπ θχινπ. [ηελ Δπξψπε] ν δείθηεο δείρλεη θαηά θαλφλα … ηνλ
αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ επί 100 αλδξψλ… Ο δείθηεο αλαινγίαο ησλ θχισλ δελ είλαη ζηαζεξφο ζε φιεο ηηο ειηθίεο. Καηά ηε
γέλλεζε ππ εξηεξνχλ ν η άλδξεο, ελψ απφ ηηο ελεξγέο ειηθίεο θαη κεηά ν δείθηεο δείρλεη φιν θαη κεγαιχηεξε ππεξνρή ησλ
γπλαηθψλ.» (Γ.Γ. Σζανχζεο, Κνηλωληθή δεκνγξαθία, Αζήλα 1997, 24-25).
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6. Ο δείθηεο εμάξηεζεο6 (γεξφλησλ-παηδηψλ απφ νηθνλνκηθά ελεξγνχο άλδξεο) παξνπζηάδεη ηελ εμήο πνξεία: κέρξη ηα κέζα ηνπ
18νπ αηψλα ν δείθηεο ζηηο πφιεηο ήηαλ ρακειφο (γχξσ ζην 50). Καηά ηελ ηειεπηαία πεληεθνληαεηία πξηλ ηελ Δπαλάζηαζε ν
δείθηεο απμάλεη ζεκαληηθά, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ πιεζπζκηαθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ. Ο δείθηεο εμάξηεζεο ζηνπο
αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο παξακέλεη πςειφο θαη σο απφιπην κέγεζνο θαη ζε ζχγθξηζε κε ην δείθηε ησλ πφιεσλ.
7. Ο δείθηεο γεξάλζεσο7 ηνπ πιεζπζκνχ καο νδεγεί ζηηο εμήο δηαπηζηψζεηο: α) νη δείθηεο γεξάλζεσο ζε αζηηθνχο θαη
αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο δελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά κεηαμχ ηνπο, παξφιν πνπ ζηνπο αγξνηηθνχο είλαη ειαθξψο ρακειφηεξνη˙ β)
ζ‟ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο έξεπλαο (ηέιε 16νπ – αξρέο 19νπ αη.) νη δείθηεο γεξάλζεσο πεξίπνπ δηπιαζηάζηεθαλ, δείγκα ελφο
«εθζπγρξνληζκνχ» ησλ πιεζπζκψλ˙ γ) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζεκεξηλνχο πιεζπζκνχο ησλ «αλαπηπγκέλσλ» θνηλσληψλ νη
πιεζπζκνί ηεο Σνπξθνθξαηίαο ήηαλ λεαληθνί (1583-1821: κέζνο δείθηεο γήξαλζεο 14 – Διιάδα 2014: δείθηεο γήξαλζεο
143,9). Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ν κέζνο φξνο δσήο ήηαλ κηθξφο ή φηη ε γελλεηηθφηεηα ήηαλ πςειή κε παξάιιειε ρακειή
ζλεζηκφηεηα ζε παηδηθέο ειηθίεο. Σέινο, εθηφο ηεο απμεκέλεο γελλεηηθφηεηαο, πησηηθφ δείθηε γεξάλζεσο ζπλεπάγεηαη θαη ε
πςειή ζλεζηκφηεηα ζηηο κεγάιεο ειηθίεο.
8. Αλ ζπγθξηζνχλ νη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο ηειεπηαίαο πεληεθνληαεηίαο πξηλ ηελ Δπαλάζηαζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο
Διιάδαο ηνπ 1879, νπφηε δηαζέηνπκε ηελ πξψηε ρξνλνινγηθά αμηφπηζηε απνγξαθή κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο,
δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: η) ε γεληθή εηθφλα ζηελ θαηαλνκή θαηά θχια θαη ειηθίεο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα˙ ηη) ν δείθηεο αλαινγίαο
θχισλ είλαη ζαθψο δπζκελέζηεξνο γηα ην γπλαηθείν πιεζπζκφ ην 1879 απ‟ φ,ηη ηα ηειεπηαία πξνεπαλαζηαηηθά ρξφληα (107 –
104)˙ ηηη) ην πνζνζηφ ησλ γεξφλησλ εκθαλίδεηαη κηθξφηεξν ζηα δεδνκέλα ηνπ 1879 (2,7% - 3,5%)˙ ηλ) εμαηηίαο ηνπ ηειεπηαίνπ
ζηνηρείνπ θαη νη δείθηεο εμάξηεζεο θαη γεξάλζεσο είλαη ζαθψο ρακειφηεξνη απ‟ απηψλ ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ (60
θαη 9 αληίζηνηρα ην 1879 κε 84 θαη 18 θαηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν). Απηέο νη παξαηεξήζεηο καο νδεγνχλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ζηελ κεηεπαλαζηαηηθή Διιάδα ν πιεζπζκφο παξνπζηάδεη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά παιαηφηεξσλ
πεξηφδσλ απφ ηα ηειεπηαία πξνεπαλαζηαηηθά ρξφληα, εκθαλίδνληαο έηζη ηάζεηο νπηζζνδξφκεζεο ζε παιαηφηεξνπο
δεκνγξαθηθνχο ηχπνπο ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαλνκή θαηά θχια θαη ειηθία.
Μέζσ πεξηεγεηηθψλ θεηκέλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 19νπ αηψλα δηαζέηνπκε εθηηκήζεηο γηα ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπ
ειιεληθνχ επεηξσηηθνχ ρψξνπ θαη γηα θάπνηεο πεξηθέξεηεο. Απηή ηελ πεξίνδν ν ειιεληθφο πιεζπζκφο ππνινγηδφηαλ ζε θάηη
ιηγφηεξν απφ 2.000.000 θαηνίθνπο. Ζ κέζε ππθλφηεηα αλεξρφηαλ ζε 13,3 θαηνίθνπο/ηεηξ. ρικ., ελψ ζηα λεζηά έθηαλε θαη ηνπο
50 θαηνίθνπο/ηεηξ. ρικ. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη φιεο νη πξνβηνκεραληθέο θνηλσλίεο ήηαλ αξαηνθαηνηθεκέλεο ζε ζρέζε
κε ηηο ζεκεξηλέο θαη ηα δεκνγξαθηθά αλαζηήκαηα ζαθψο κηθξφηεξα. Δηδηθφηεξεο εθηηκήζεηο έρνπλ γίλεη απφ ηνλ Γάιιν γηαηξφ
θαη πεξηεγεηή François Pouqueville γηα ηηο πεξηνρέο ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ, πάληα θαηά
ηα ηειεπηαία ρξφληα πξηλ απφ ηελ Δπαλάζηαζε. Γηα ηηο πξψηεο δχν ν πιεζπζκφο ηνπο άγγηδε ηηο 280.000, ελψ γηα ηελ
Πεινπφλλεζν ηηο 380.000. Ο πίλαθαο 2 δείρλεη ηελ εμέιημε ηεο Πεινπνλλήζνπ, γηα ηελ νπνία δηαζέηνπκε ηθαλνπνηεηηθή ζεηξά
δεδνκέλσλ γηα φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νζσκαληθέο, βελεηηθέο θαη πεξηεγεηηθέο.
Πίλαθαο 2: Πιεζπζκηαθή εμέιημε Πεινπνλλήζνπ θαηά ηελ νζωκαληθή θαη βελεηηθή πεξίνδν

6

ΔΣΟ

ΥΡΙΣΙΑΝΟΙ
%

ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ
%

1520/30

197.648

4.260

1550
1689

168.000

97

2,1

ΔΒΡΑΙΟΙ
%
1.8
0,9
56

ΤΝΟΛΟ
203.764
86.4688

Γείθηεο εμάξηεζεο = (γέξνληεο + παηδηά / ελήιηθεο άλδξεο) Υ 100. «ζν πςειφηεξνο, ηφζν κεγαιχηεξν ην βάξνο πνπ θέξεη
ν ελεξγφο πιεζπζκφο. ηαλ ν δείθηεο θαηεβαίλεη απηφ ζεκαίλεη φηη ν ελεξγφο πιεζπζκφο έρεη απμεκέλε δπλαηφηεηα
απνηακίεπζεο θαη επνκέλσο επέλδπζεο. Ο ρακειφο δείθηεο εμάξηεζεο ζεσξείηαη έηζη έλδεημε ηθαλνπνηεηηθήο πξννπηηθήο γηα
ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.» (Σζανχζεο, ό.π., 29).
7
Γείθηεο γεξάλζεσο = (γέξνληεο / παηδηά) Υ 100. « ζν κηθξφηεξνο ν δείθηεο ηφζν λεαξφηεξνο ν πιεζπζκφο. ζν ν δείθηεο
απμάλεη ηφζν ν πιεζπζκφο σξηκάδεη ή θαη γεξλάεη (αλάινγα κε ην χςνο ηνπ δείθηε).» (Σζανχζεο, ό.π., 32)
8
Γελ πεξηιακβάλνληαη ε Μάλε θαη ε Κνξηλζία .
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1700
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1800
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270.000
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308.000
348.000
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89
90
90
91

30.000
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33.000
36.000
40.000

10
11
10
10
9

190.653
176.844
250.000
300.000
312.000
341.000
384.000
440.000

Πεγή: α) Β. Παλαγησηφπνπινο, Πιεζπζκόο θαη νηθηζκνί ηεο Πεινπνλλήζνπ, 13νο-18νο αη., Αζήλα 1985, 118-121, 137-143, 172. β) Μ. αθειιαξίνπ, Η
Πεινπόλλεζνο θαηά ηελ δεπηέξαλ Σνπξθνθξαηίαλ (1715-1821), Αζήλαη 1939, 283.

εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ηζηνξηθή έξεπλα ησλ πιεζπζκψλ απνηέιεζε ε δηαζπνξά ησλ εζλν-πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ
ζηνπο δηάθνξνπο νηθηζκνχο. Ο δηαρσξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο νζσκαληθέο πεγέο ζε κνπζνπικάλνπο θαη κε κνπζνπικάλνπο
δπζρεξαίλεη ηε δηαθξίβσζε ηεο εζλν-πνιηηηζκηθήο ζχζηαζεο ησλ πεξηνρψλ. Έηζη, ζηελ θαηεγνξία ησλ κε-κνπζνπικάλσλ
αλήθνπλ θαη‟ αξρήλ ηφζν νη ρξηζηηαλνί, φζν θαη νη εβξαίνη. Αλ ζεσξήζνπκε φηη θαηά θαλφλα γίλεηαη ε δηάθξηζε απηψλ ησλ δχν
εζλν-πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ (ρξηζηηαλψλ θαη εβξαίσλ) ζηηο νζσκαληθέο πεγέο, ηφηε παξακέλεη ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο έληαμεο
ζηελ θαηεγνξία «ρξηζηηαλνί» Αξβαληηψλ, Βιάρσλ, ιάβσλ (θπξίσο Βνπιγάξσλ γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν) θαη Διιήλσλ. ηηο
βελεηνθξαηνχκελεο πεξηνρέο ε δπζθνιία παξακέλεη θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νμχλεηαη κε ηελ απνπζία δηάθξηζεο
Διιήλσλ θαη Λαηίλσλ (νξζνδφμσλ-θαζνιηθψλ). Ζ θαηαθπγή ζην νλνκαηνινγηθφ πιηθφ (αλζξσπσλχκηα-νηθσλχκηα) δελ
απνηειεί αζθαιέο ηεθκήξην γηα ηε δηαθξίβσζε θάζε θνξά ηεο εζλν-πνιηηηζκηθήο νκάδαο. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηα νηθσλχκηα, ε
ηζρπξή αληνρή νλνκάησλ κέζα ζηε κεγάιε δηάξθεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ φπνηα κεηαβνιή ζηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ,
θαζηζηά ην εγρείξεκα δχζθνιν. ηα αλζξσπσλχκηα ε θαηάζηαζε είλαη θαιχηεξε, ζην βαζκφ πνπ κπνξεί νη γισζζηθέο νκάδεο
λα ηαπηίδνληαη κε εζλν-πνιηηηζκηθέο. Ωζηφζν, ζπρλά ε νζσκαληθή γξαθή δπζθνιεχεη ηελ αθξηβή αλάγλσζε ησλ νλνκάησλ.
Γεληθά, ππνζηεξίδεηαη φηη ν πιεζπζκφο ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ ρσξίδεηαη ζε νξηζκέλεο εζλν-πνιηηηζκηθέο δψλεο
θαηνίθεζεο: νη ηνπξθηθνί πιεζπζκνί θπξηαξρνχλ ζε Μαθεδνλία θαη Θξάθε θαη ηηο κεγάιεο πφιεηο, νη αιβαληθνί ζηελ Ήπεηξν
θαη ελ κέξεη ζηε ηεξεά Διιάδα θαη ζηελ Πεινπφλλεζν, νη βιάρηθνη ζηελ Ήπεηξν θαη ζηε Θεζζαιία, ελψ ππάξρνπλ εβξατθνί
ζχιαθεο ζε νξηζκέλεο κεγάιεο πφιεηο φπσο ε Θεζζαινλίθε. Υξεζηκνπνηψληαο έλα παξάδεηγκα πεξηνρήο ζα κπνξέζνπκε λα
εμεηδηθεχζνπκε ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηνλ εζλν-πνιηηηζκηθφ ράξηε ησλ νηθηζκψλ. Με βάζε νζσκαληθνχο δηθαζηηθνχο θψδηθεο
ηεο Θεζζαινλίθεο απνηππψζεθαλ νη νηθηζκνί ηεο πεξηθέξεηάο ηεο γηα ην έηνο 1771 κε βάζε ην εζλν-πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ην 50% ησλ νηθηζκψλ ήηαλ ακηγψο ρξηζηηαληθνί, ην 25% κεηθηνί, θάησ ηνπ 10% κνπζνπικαληθνί, ελψ
γηα πνζνζηφ γχξσ ζην 15% δελ έρνπκε ζηνηρεία. Ζ απνηχπσζε απηψλ ησλ νηθηζκψλ ζην ρψξν ππνδεηθλχεη φηη ε ζπρλφηεξε
νηθηζηηθή κνξθή είλαη ε γεηηλίαζε ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ ζε μερσξηζηνχο νηθηζκνχο. Έηζη, ε ζπλχπαξμε ησλ δχν εζλνπνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, ηφζν ραξαθηεξηζηηθή γηα ηε Μαθεδνλία θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ δελ
επηηπγραλφηαλ κέζσ κεηθηψλ ρσξηψλ, αιιά κε ακηγή ρσξηά πνπ γεηηλίαδαλ.
Ζ κειέηε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ έδεημε φηη ειάρηζηεο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο εξεκψζεσλ ρσξηψλ γηα ζχληνκα ρξνληθά
δηαζηήκαηα. Ο ζπλήζεο νηθηζηηθφο ηχπνο γηα ηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν ήηαλ νη κηθξνί νξεηλνί ή εκηνξεηλνί νηθηζκνί κέρξη 100
ζπίηηα, κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζ‟ απηνχο πνπ έρνπλ 10-50 ζπίηηα. χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ François
Pouqueville, γηα κηα πεξηνρή πνπ θάιππηε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη κηθξά ηκήκαηα ηεο Θεζζαιίαο,
Ζπείξνπ, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Πεινπνλλήζνπ, ην 86% ησλ νηθηζκψλ πνπ ζεκεηψλεη είρε πιεζπζκφ 1-99 ζπίηηα, ην 13%
100-999 θαη κφλν ην 1% πάλσ απφ 1.000 ζπίηηα. Απηά ηα πνζνζηά επηβεβαηψλνπλ ηε γεληθή εηθφλα, ε νπνία, πάλησο,
δηαζηαπξψλεηαη θαη απφ άιιεο πεγέο. Απφ κειέηεο πεξηπηψζεσλ, ηφζν ζην βφξεην φζν θαη ζην λφηην ρψξν ηεο ειιεληθήο
ρεξζνλήζνπ απνδείρηεθε φηη νη νηθηζκνί είραλ κεγάιε αληνρή ζην ρξφλν θαη φηη ην νηθηζηηθφ δίθηπν, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά
κηθξά ρσξηά θαη ηα νλφκαηά ηνπο (αλ θαη φρη πάληα ηελ αθξηβή γεσγξαθηθή ζέζε ηνπο), δελ άιιαμε απφ ηελ νζσκαληθή
πεξίνδν κέρξη ζήκεξα. Ζ εκθάληζε λέσλ νηθηζκψλ ζηελ δεκνγξαθηθά παξαγσγηθή πεληεθνληαεηία πξηλ απφ ηελ Δπαλάζηαζε
ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 10% επί ηνπ πξνυπάξρνληνο δηθηχνπ. πλεπψο, θαη κέζσ ηεο κειέηεο ησλ νηθηζκψλ πξνθχπηεη φηη ν
πιεζπζκφο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ δελ γλψξηζε καθξάο θιίκαθαο εξεκψζεηο, νχηε θαη θαηά ηνλ θξίζηκν 17ν αηψλα.
Ζ ζρέζε πφιεο-ππαίζξνπ γλψξηζε αιιαγή. Παξ‟ φιν πνπ ε ειιεληθή θνηλσλία ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ παξέκεηλε
ζε φιε ηε δηάξθεηα θαζαξά αγξνηηθή, ππήξρε έλα απμαλφκελν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα πξνο ηηο πφιεηο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζρέζε
πνπ ππήξρε κεηαμχ πφιεσο θαη ππαίζξνπ έβαηλε πξννδεπηηθά ππέξ ηεο πξψηεο. Απφ 1:10 πνπ ήηαλ ε αλαινγία ησλ δχν
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κεγεζψλ θαηά ηνλ 15ν θαη ηνλ 16ν αηψλα ή έζησ 1:5 ζηνλ επφκελν θαη ηηο αξρέο ηνπ 18νπ , έθηαζε ζηα ηειεπηαία ρξφληα πξηλ ηελ
Δπαλάζηαζε λα πξνζεγγίζεη ζην 1:3 θαηά πεξηνρέο δείρλνληαο κηα έληνλε δηφγθσζε ηνπ πιεζπζκηαθνχ δπλακηθνχ ησλ
πφιεσλ. Οη κεγάιεο πφιεηο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ ήηαλ θπξίσο – αλ θαη φρη απνθιεηζηηθά – δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά θέληξα
(π.ρ. Θεζζαινλίθε, έξξεο, Σξίθαια). Ωο ηέηνηα ζπγθέληξσλαλ πςειφ πιεζπζκφ κνπζνπικάλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε
Θεζζαινλίθε θαη νη έξξεο, παξ‟ φιν πνπ βξίζθνληαλ εληφο κηαο ρξηζηηαληθήο ζηελ πιεηνλφηεηα ελδνρψξαο, νη ίδηεο δηέζεηαλ
κεγάιν πνζνζηφ κνπζνπικάλσλ. Πξνο ην λφην ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ, φπνπ νη κνπζνπικαληθέο λεζίδεο ήηαλ ιηγφηεξεο,
νη πφιεηο δηέζεηαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ρξηζηηαλψλ (π.ρ. Αζήλα, Θήβα), ν νπνίνο απμήζεθε θαηά ηνλ 18ν αηψλα. Ζ δηφγθσζε ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ ήηαλ θαηλφκελν ησλ ηειψλ ηνπ 18νπ αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ επφκελνπ ζε ζεκείν ψζηε θαηά πεξηνρέο
λα ζπγθεληξψλνπλ ην ήκηζπ ηνπ πιεζπζκνχ. Παξ‟ φιν πνπ γηα ηνλ 18ν αηψλα ε πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά
ζηνηρεία πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνπο φρη πνιχ αμηφπηζηνπο πεξηεγεηέο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε αξθεηή βεβαηφηεηα φηη ν
πιεζπζκφο ησλ κεγάισλ πφιεσλ άιιαμε ηάμε κεγέζνπο. Υαξαθηεξηζηηθά αο αλαθεξζεί φηη ε Θεζζαινλίθε δελ ππεξέβε ηηο
25-30.000 θαηά ηνλ 16ν αηψλα, ελψ ηνλ 18ν αλαθέξεηαη ζηαζεξά κε πιεζπζκφ κεηαμχ 60-80.000. Απφ ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθκάδνπζαο γηα ηηο πφιεηο πεξηφδνπ ησλ ηειψλ ηνπ 18νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 19νπ αηψλα πξνέθπςε φηη
εληφο ηνπ ζεκεξηλνχ ειιεληθνχ θξάηνπο ππήξραλ 8 πφιεηο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 20.000 θαηνίθσλ, 9 κε πιεζπζκφ απφ 1020.000 θαη 13 κε πιεζπζκφ απφ 5-10.000 θαηνίθνπο, ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ κηα απμεκέλε αζηηθνπνίεζε.
Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ζηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν θαηά ηνπο πξψηνπο νζσκαληθνχο αηψλεο νη πφιεηο είραλ
κνπζνπικαληθή πιεηνλφηεηα, ελψ θαηά ηνλ 18ν ή ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα εηζξένπλ ζ‟ απηέο ρξηζηηαλνί, αιιάδνληαο ηελ εζλνζξεζθεπηηθή θπζηνγλσκία ηνπο θαη θαζηζηψληαο ηεο νηθνλνκηθά πεξηζζφηεξν παξαγσγηθέο. Απφ πξφζθαηεο κειέηεο
πεξηπηψζεσλ πξνθχπηεη φηη θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη απφιπηα θαη ρξεηάδεηαη αλαζεψξεζε ε παξαπάλσ άπνςε. Οχηε ε εηζξνή
ησλ ρξηζηηαλψλ ήηαλ θαηλφκελν ηεο χζηεξεο πεξηφδνπ, νχηε νη πφιεηο ησλ πξψησλ αηψλσλ ήηαλ απηνλφεηα κνπζνπικαληθέο
θαη γη‟ απηφ παξαζηηηθέο. Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ησλ πφιεσλ ήηαλ έλα δπλακηθφ θαη πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν πνπ
δχζθνια εκπίπηεη ζε κηα ηππνινγία. Δπηπιένλ, ε έλλνηα ηεο παξαζηηηθήο κνπζνπικαληθήο πφιεο δελ ηζρχεη, δεδνκέλνπ ηνπ
έληνλα βηνηερληθνχ-κεηαπξαηηθνχ ραξαθηήξα πνπ είραλ νη κνπζνπικάλνη θάηνηθνη ησλ πφιεσλ, ρσξίο λα εμαληιείηαη ν αξηζκφο
ηνπο κφλν ζε κηα δηνηθεηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη ζηξαηησηηθή ππαιιειία. Μειεηψληαο ηελ ηζηνξία ησλ πφιεσλ ζα πξέπεη λα
έρνπκε ππφςε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ φιεο νη πφιεηο δελ δηαθξίλνληαλ απφ ζπλέρεηα φζνλ αθνξά ζην
δεκνγξαθηθφ δπλακηθφ ηνπο. Μέζα ζηελ νζσκαληθή πεξίνδν καξηπξνχληαη νηθηζηηθέο ζπγθεληξψζεηο, νη νπνίεο πξννδεπηηθά
αλαδείρζεθαλ ζε πφιεηο θαη δηαηεξνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα (π.ρ. Καηεξίλε, Καξδίηζα, Κνδάλε) θαη άιιεο νη νπνίεο απψιεζαλ
ηνλ πιεζπζκφ ηνπο θαη πεξηέπεζαλ ζήκεξα ζηελ θαηεγνξία ρσξηνχ ή κηθξήο θσκφπνιεο (π.ρ. Φαλάξη Θεζζαιίαο, Παξακπζηά
Θεζπξσηίαο, έξβηα Κνδάλεο).
Πέξαλ ησλ πφιεσλ, πιεζπζκηαθή αλάπηπμε εληνπίδεηαη θαη ζε νξηζκέλνπο εκηνξεηλνχο ή νξεηλνχο νηθηζκνχο, νη
νπνίνη αζθψληαο βηνηερληθή παξαγσγή θαη εμειηζζφκελνη ζε εκπνξηθά θέληξα κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, είραλ
ζπγθεληξψζεη κεγάιν πιεζπζκφ. Καηεμνρήλ παξάδεηγκα θαιά κειεηεκέλν είλαη ν Σχξλαβνο. Ο ρξηζηηαληθφο Σχξλαβνο
μεθηλψληαο απφ έλα ρσξηφ ησλ 230 θαηνίθσλ ην 1455, γλψξηζε κηα ηιηγγηψδε πιεζπζκηαθή αλάπηπμε ηνλ 16ν αηψλα,
θηάλνληαο ζηνπο 6.000 θαηνίθνπο θαη δηαηεξψληαο ηνπο θαη θαηά ηνπο επφκελνπο αηψλεο. Ίδηαο δεκνγξαθηθήο θαηεγνξίαο θαη
θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ππνβάζξνπ νηθηζκνί ήηαλ επίζεο ην Μέηζνβν, ηα Ακπειάθηα θαη ε Γεκεηζάλα.

Παπάγονηερ πος επηπεάζοςν ηη δημογπαθία
ηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν νη επηπηψζεηο ησλ πνιέκσλ είλαη κεγάιεο. Οη ζηξαηνί δελ ήηαλ κηθξνί, αιιά απηφ πνπ θπξίσο
επεξέαδε ηνπο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο ήηαλ ε παξάπιεπξε ζλεζηκφηεηα. Θεσξεηηθά νη ρξηζηηαλνί δελ κεηείραλ ζηνλ
νζσκαληθφ ζηξαηφ, αιιά ζηειέρσλαλ ην νζσκαληθφ λαπηηθφ σο βνεζεηηθά πιεξψκαηα. Οη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο ζηξαηεπκάησλ
κέζα ζηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν επέθεξαλ δεκνγξαθηθέο αλαζηαηψζεηο είηε κέζσ ζαλάησλ είηε κεηαλαζηεχζεσλ. ηνλ
παξάγνληα ηνπ πνιέκνπ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ε ιεζηεία-πεηξαηεία θαη νη εμεγέξζεηο, πνπ επεξέαδαλ άκεζα ηνπο
πιεζπζκνχο. Δπίζεο, ε θηλεηνπνίεζε κεγάισλ ζηξαηεπκάησλ ζήκαηλε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο θαη απνδηνξγάλσζε ηεο
παξαγσγήο, ελψ ε παξνπζία ζηξαηεπκάησλ ζηελ χπαηζξν ζήκαηλε επηβάξπλζε γηα ηνπο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο κε ηα έμνδα
ζπληήξεζεο. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κεηαλαζηεχζεηο πιεζπζκψλ. Γελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα
ηελ απνηίκεζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ ζηε δεκνγξαθηθή θίλεζε, αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηφδνπο θαη πεξηνρέο ε επίδξαζε ήηαλ
πνιχ πςειή.
Οη θξίζεηο δηαηξνθήο ζηηο πξνβηνκεραληθέο θνηλσλίεο παίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν, επεηδή ζίγνπλ έλα κεγάιν
εχξνο δξαζηεξηνηήησλ θαη έηζη πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζπλέρεηεο ή αζπλέρεηεο ηεο θνηλσλίαο. Ζ ζρέζε πφιεσο – ππαίζξνπ ζε
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ζέκαηα θξίζεσλ δηαηξνθήο νδεγνχζε ζε κηα εχζξαπζηε ηζνξξνπία. Σν γεγνλφο φηη ηα αζηηθά θέληξα εμαξηηφληαλ άκεζα απφ
ηελ ηξνθνδνζία ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαζηζηνχζε πνιιέο θνξέο πξνβιεκαηηθή ηε ζρέζε. Σα λεζηά θαη νη νξεηλέο πεξηνρέο
πνπ θαηά θαλφλα ήηαλ ειιεηκκαηηθέο φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή (θαη θαηαλάισζε) ζηηεξψλ ήηαλ πνιχ πην επάισηεο ζε
πεξηφδνπο θξίζεσλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ. Ζ κεηαλάζηεπζε ζε πφιεηο – θπξίσο πξνο ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε – πεξηνρψλ ειιεηκκαηηθψλ ζε ζηηεξά είλαη κηα άκεζε ζπλέπεηα ηεο θξίζεο δηαηξνθήο.
Ζ πξφζθαηε έξεπλα απέδεημε φηη ζηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν δελ ππήξρε αλάινγε ζρέζε κεηαμχ ησλ θξίζεσλ
δηαηξνθήο θαη ησλ ηηκψλ ζηηαξηνχ. Γειαδή, νη θξίζεηο δηαηξνθήο δελ πξνθαινχληαλ απφ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ζηηαξηνχ.
Δπίζεο, νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο δελ επζχλνληαλ θαη‟ αλάγθε γηα θξίζεηο δηαηξνθήο. Ζ κειέηε ηεο γεληθεπκέλεο θξίζεο
δηαηξνθήο ηνπ 1739/40 κε θφλην θπξίσο ηε Θεζζαινλίθε έδεημε φηη ε πνηφηεηα ηεο ζνδεηάο δελ ήηαλ ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ
πξνθάιεζε ηελ θξίζε, αιιά ν πνιηηηθφο παξάγνληαο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ θξίζεσλ
δηαηξνθήο. Σν παξάδεηγκα απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηαηππσζεί ε άπνςε ηεο άκεζεο ζρέζεο ηνπ πνιηηηθνχ παξάγνληα κε
ηηο θξίζεηο δηαηξνθήο. Ζ παξεκβαηηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο ζηνλ θαζνξηζκφ δηαηίκεζεο βαζηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο (ζηηάξη) ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή αλεθνδηαζκνχ ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηνπ ζηξαηνχ ζε ρακειέο ηηκέο αλαδεηθλχνπλ ην θξάηνο σο
βαζηθφ παξάγνληα ζηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο δηαηξνθήο. Απηφ ην ζηνηρείν αλ ζπλδπαζηεί κε ην γεγνλφο φηη ηνπιάρηζηνλ θαηά
ηνπο 17ν-18ν αηψλεο ε ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή-εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ εγεηηθψλ ζηξαηησηηθψλ νκάδσλ ήηαλ
θαζνξηζηηθή, εληζρχεη ην βαζκφ ηεο παξαπάλσ παξαηήξεζεο. Οη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο δελ επηδξνχλ ζεκαληηθά, ελψ θαη
νη ηηκέο ησλ ζηηεξψλ ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά θαη πάλησο φρη απνθαζηζηηθά, ζην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ απφ ηνπο πιεζπζκνχο νη
δπλαηφηεηεο ζεξαπείαο ησλ θξίζεσλ γηα ηε βηνινγηθή θαη θνηλσληθή αλαπαξαγσγή ηνπο.
Απφ ηηο βαζηθέο, ζπλεπψο, αηηίεο πνπ επζχλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία θξίζεωλ ζηε δεκνγξαθηθή εηθφλα ελφο
πιεζπζκνχ είλαη νη δηαηξνθηθέο θξίζεηο. Απηέο νη θξίζεηο νθείινληαη ιηγφηεξν ζε δηαθπκάλζεηο ζηε ζνδεηά θαη πεξηζζφηεξν ζε
επηδεκίεο. Οη επηδξάζεηο ηνπο ζηε δεκνγξαθία κηαο πεξηνρήο εμαξηάηαη απφ ηε κεγάιε ή κηθξή δηάρπζή ηνπο ζην ρψξν, απφ ηε
ζνβαξφηεηά ηνπο θαη απφ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο. Ζ επηδεκηθή αξξψζηηα, αθφκε θη φηαλ δελ επζχλεηαη γηα κηα θξίζε
ζλεζηκφηεηαο, ήηαλ, φκσο, ε άκεζε αηηία ζαλάηνπ. Οη επηδεκηθέο λφζνη πνπ θαηέθιπζαλ ηελ πξψηκε λεφηεξε Δπξψπε ήηαλ ε
παλψιε, ε επινγηά θαη ε θπκαηίσζε.
ηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν ε παλψιε θαηέρεη καθξάλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο φζνλ αθνξά ηηο επηδεκίεο. Ζ παλψιε
εμαπισλφηαλ επθνιφηεξα ζηα αζηηθά θέληξα, εηδηθά απηά πνπ βξίζθνληαλ πάλσ ζε εκπνξηθνχο δξφκνπο θαη ήηαλ ιηκάληα, θαη
κπνξνχζε λα απνδεθαηίζεη πιεζπζκνχο πφιεσλ. Οη επηδεκίεο εμαπιψλνληαλ κέζσ ησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ θαη ησλ
κεηαθηλνχκελσλ ζηξαηεπκάησλ, εηδηθά ζε πεξηφδνπο πνιέκσλ. Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο ήηαλ ε
απνκφλσζε. Οη αλψηεξεο ηάμεηο είραλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο λα πξνζηαηεπηνχλ κέζσ ηεο θπγήο ηνπο ζε αγξνθηήκαηα.
Απφ ηελ άιιε, ε πξνζβνιή ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ απφ ηε λφζν ήηαλ ζαθψο κεγαιχηεξε ιφγσ ησλ αλζπγηεηλψλ
ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο γεηηνληέο ηνπο θαη νη νπνίεο επλννχζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνχ. Γλσξίδνληαο φηη νη απψιεηεο
είλαη κεγάιεο θαηά ηε πξψηε ρξνληθή πεξίνδν εκθάληζεο ηεο επηδεκίαο, ηφηε κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε θαιχηεξα
πιεξνθνξίεο γεληθφινγεο πνπ καο παξέρνπλ νη πεγέο. Μέρξη ηνλ 18ν αηψλα ε ειιεληθή ρεξζφλεζνο ιεηηνπξγεί σο ελδηάκεζνο
κεηαμχ Γχζεο θαη Αλαηνιήο γηα ηε δηάδνζε ηεο παλψιεο. Οη βαζηθέο εζηίεο ηεο λφζνπ, πάλησο, βξίζθνληαη ζηελ Αλαηνιή θαη
ηελ Αθξηθή. Γεληθφηεξα, ε παλψιε, φπσο θαη θάζε επηδεκηθή αζζέλεηα, ζρεηίδεηαη κε νπνηαδήπνηε καδηθή κεηαθίλεζε
πιεζπζκνχ. πλδέεηαη, επίζεο, κε ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνχ κε ηελ πείλα. Γελ έρεη δηαθξηβσζεί πνην απφ ηα δχν θαηλφκελα
πξνθαιεί ην άιιν. Ωζηφζν θαη ελψ θαίλεηαη ινγηθφ ε παλψιε λα πξνθαιεί πείλα, ππάξρνπλ παξαδείγκαηα ηεο αληίζηξνθεο
πνξείαο. Πάλησο, δελ θαίλεηαη κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία λα ηεθκεξηψλεηαη πνιχ θαιά ε ηαχηηζε θξίζεσλ δηαηξνθήο θαη
επηδεκηψλ παλψιεο. ζνλ αθνξά ηελ επίπησζε ηεο παλψιεο ζην δεκνγξαθηθφ ζχζηεκα κηαο πεξηνρήο, δελ θαίλεηαη φηη παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε καθξά δηάξθεηα. Αληίζεηα, κάιινλ ε θαηαζηξεπηηθφηεηά ηεο ζηηο βξαρείεο ρξνληθέο πεξηφδνπο δίλεη ηελ
εληχπσζε φηη καθξνπξφζεζκα επεξεάδεη ηε δεκνγξαθηθή θίλεζε ελφο πιεζπζκνχ. Δμάιινπ, γηα λα δξάζεη ε παλψιε
ρξεηάδεηαη πςειή ζπγθέληξσζε πιεζπζκηαθψλ απνζεκάησλ.
Σα θπζηθά θαηλφκελα πάληα επεξεάδνπλ ηνλ πιεζπζκφ ζηηο πξν-βηνκεραληθέο θνηλσλίεο, θαζψο είλαη πεξηζζφηεξν
απξνζηάηεπηνο απέλαληί ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε κειέηε ησλ ζεηζκψλ ζηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν έδσζε ελδηαθέξνληα
πνξίζκαηα. Γηα κηα ζεηζκνγελή πεξηνρή φπσο είλαη ε ειιεληθή ρεξζφλεζνο, νη πιεξνθνξίεο πεξί ζεηζκψλ είλαη πνιιέο θαη
δηάζπαξηεο. Έρεη γίλεη θαηαγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ζεηζκψλ ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ. Απνκέλεη κηα ζπζηεκαηηθή κειέηε
φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζεηζκηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο καο θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηπηψζεψλ ηεο ζηε δεκνγξαθηθή εηθφλα.
Γεληθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε εθδήισζε ελφο ζεηζκνχ πέξα απφ ηηο κεγάιεο πιηθέο δεκηέο, επεξεάδεη θαη ηνλ
αλζξψπηλν παξάγνληα. Απφ κηα δεκνγξαθηθή νπηηθή νη ζεηζκνί νδεγνχλ ζε θαηαζηξνθέο νηθηζκψλ, ζε εγθαηαιείςεηο ηνπο θαη
απνηεινχλ, ζπλεπψο, κηα βαζηθή αηηία γηα εξεκψζεηο νηθηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη γηα κεηαθνξά ηνπο ζε άιιεο πεξηνρέο.
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Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα νη ζεηζκνί απνηεινχλ κηα αθφκε παξάκεηξν γηα ηνλ ηζηνξηθφ, ζε πεξηπηψζεηο κεηαβνιψλ ηεο
δεκνγξαθίαο κηαο πεξηνρήο.
Σηο ίδηεο πεξίπνπ επηπηψζεηο παξαηεξνχκε θαη γηα ηηο πιεκκχξεο. Ζ έιιεηςε αξδεπηηθψλ έξγσλ άθελε εθηεζεηκέλεο
κεγάιεο δψλεο ζηε καλία ησλ πνηακψλ. Έηζη, νη θαηαζηξνθέο ζε νηθηζκνχο ήηαλ κάιινλ ζπρλφ θαηλφκελν ζηηο παξαπνηάκηεο
δψλεο (π.ρ. ζηνλ Έβξν). Ωζηφζν, νη επηπηψζεηο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ επεξεάδεη ακεζφηεξα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη κφλν
έκκεζα ηε δεκνγξαθία, γηαηί νη πιεζπζκνί ζπλήζσο επαλέξρνληαη ζηηο εζηίεο ηνπο.
Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ελψ παιαηφηεξα κε επίδξαζε ηεο επξσπατθήο ηζηνξηνγξαθίαο ζεσξήζεθαλ απφ ηνπο
Έιιελεο ηζηνξηθνχο φηη επεξέαδαλ ηε δεκνγξαθηθή εηθφλα, ζήκεξα απηή ε άπνςε κεηξηάδεηαη. Ζ πεξίνδνο απφ ην δεχηεξν
κηζφ ηνπ 16νπ αηψλα κέρξη ηα κέζα ηνπ 19νπ ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία νλνκάζηεθε «κηθξή παγεηψδεο επνρή» (Little Ice Age) θαη
ζεσξήζεθε ππεχζπλε γηα ηε «δεκνγξαθηθή θαηαζηξνθή» πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ Δπξψπε ηνλ 17ν αηψλα. Κάηη ηέηνην δελ
επηβεβαηψλεηαη γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζηνλ νπνίν νη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαίλεηαη φηη ήηαλ ήπηεο.

Μεηακινήζειρ πληθςζμών
Αλ ε γελλεηηθφηεηα θαη ε ζλεζηκφηεηα επεξεάδνπλ άκεζα ηελ θίλεζε ελφο πιεζπζκνχ (θπζηθά ή βηνινγηθά), ε κεηαλάζηεπζε
ηελ επεξεάδεη έκκεζα (ηερληθά ή κεραληθά). Σν κέγεζνο απηφ είλαη ην ηξίην ζεκαληηθφηεξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε
δεκνγξαθία γηα λα αλαιχζεη ηε κεηαβνιή ή ηε δνκή κηαο πιεζπζκηαθήο νκάδαο. Γηα ηελ νζσκαληθή πεξίνδν ην θαηλφκελν
ησλ κεηαθηλήζεσλ είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα, αλ θαη δελ δηαζέηνπκε αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα λα ην απνηηκήζνπκε
δεκνγξαθηθά.
ε αληίζεζε κε παιαηφηεξεο πξνζεγγίζεηο, ζήκεξα δερφκαζηε φηη νη πιεζπζκνί ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ
κεηαθηλνχληαλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη θαληαδφκαζηαλ. Οη κεηαθηλήζεηο εληφο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ είραλ είηε καδηθφ είηε
κεκνλσκέλν ραξαθηήξα, ελψ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ επίζεο σο κφληκεο ή πξνζσξηλέο.
Οη κεηαθηλήζεηο ησλ θηελνηξφθσλ θαηά ηελ επνρηαθή κεηαθίλεζε ησλ θνπαδηψλ ηνπο απφ ηα νξεηλά ζηα πεδηλά ην
ρεηκψλα θαη αληίζηξνθα ην θαινθαίξη δελ επεξεάδνπλ θξίζηκα ην πιεζπζκηαθφ δπλακηθφ κηαο πεξηνρήο. Πξφθεηηαη γηα ηελ
θαηεγνξία ησλ «θπθιηθψλ κεηαλαζηεχζεσλ» (circular migration), νη νπνίεο απμάλνπλ ή κεηψλνπλ παξνδηθά (θαη κε πεξηνδηθφ
ηξφπν) ηνλ πιεζπζκφ κηαο πεξηνρήο. Σν άιιν είδνο επνρηαθψλ κεηαθηλήζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ δηαθφξσλ ηερληηψλ (π.ρ.
θηηζηψλ), νη νπνίνη κεηαβαίλνπλ ζε καθξηλνχο ηφπνπο γηα εξγαζία γηα έλα απξνζδηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά πάλησο φρη
κφληκα, επίζεο δελ επεξέαδε άκεζα θαη θξίζηκα ηε δεκνγξαθία κηαο πεξηνρήο. Άιιεο πεξηπηψζεηο καδηθψλ κεηαθηλήζεσλ ήηαλ
θαζνξηζηηθφηεξεο. Οη αλαγθαζηηθνί επνηθηζκνί (sürgün) ήηαλ έλα κέηξν πνπ εθάξκνζε ε νζσκαληθή εμνπζία, φηαλ κηα πεξηνρή
ήηαλ αξαηνθαηνηθεκέλε θαη άξα έπξεπε λα ηεζεί ζε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα γηα λα είλαη θνξνινγηθά εθκεηαιιεχζηκε.
Απηφ ην κέηξν, φζνλ αθνξά ηνλ ειιεληθφ ρψξν, εθαξκφζηεθε ζηε Θξάθε, ζε πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θεζζαιίαο θαη
ζηελ Κχπξν. ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επξφθεηην είηε γηα ππνρξέσζε είηε γηα ελζάξξπλζε εγθαηάζηαζεο κνπζνπικαληθψλ
πιεζπζκψλ ζε λενθαηαθηεκέλα εδάθε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έθηνηε κηα ηζρπξή κνπζνπικαληθή πιεζπζκηαθή
κάδα ζηηο πεξηνρέο απηέο. ε ππνρξεσηηθφ επνηθηζκφ ππφθεηλην θαη νη ρξηζηηαλνί ή νη Δβξαίνη, φπσο ην απνδεηθλχεη ε καδηθή
ππνρξεσηηθή κεηαθίλεζε Διιήλσλ θαη Δβξαίσλ απφ λενθαηαθηεκέλεο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ πξνο ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε κεηά ηελ Άισζε. Δπηπιένλ καδηθή αιιά εζεινχζηα κεηαθίλεζε κπνξνχζε λα πξνθιεζεί απφ πνιέκνπο,
απφ θπζηθά θαηλφκελα-επηδεκίεο ή αθφκε θαη απφ θνξνινγηθέο θαηαπηέζεηο. ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο έλα ή νιφθιεξα ρσξηά
κπνξνχζαλ λα εγθαηαιεηθζνχλ θαη νη θάηνηθνί ηνπο λα κεηνηθήζνπλ αθφκε θαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.
Ζ κεκνλσκέλε κεηαλάζηεπζε ήηαλ ίζσο ζπρλφηεξε, αιιά δπζθνιφηεξα δηαγλψζηκε κέζα απφ ηηο πεγέο. ‟ απηήλ ηελ
πεξίπησζε ν ιφγνο ηεο κεηαθίλεζεο ήηαλ θπξίσο νηθνλνκηθφο, δειαδή ε αλαδήηεζε είηε εξγαζίαο είηε επλντθφηεξνπ
θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο θαη επνκέλσο απνθπγή ηνπ δπζκελέζηεξνπ. Σν θαηλφκελν ιφγσ ηεο πινχζηαο πεξηπησζηνινγίαο
ηνπ δελ έρεη κειεηεζεί. Έηζη, δελ κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηε δεκνγξαθηθή εηθφλα κηαο πεξηνρήο. Κη
απηφ γηαηί, αλ θαη κεκνλσκέλε ε κεηαλάζηεπζε, ζπλήζσο ππάθνπε ζην ραξαθηήξα ηεο «αιπζηδσηήο κεηαλάζηεπζεο» (chain
migration). Δπξφθεηην, δειαδή, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνο κεηέβαηλε ζε θάπνην καθξηλφ ηφπν γηα εξγαζία θαη
«ζπκπαξέζπξε» καδί ηνπ θη άιινπο είηε απφ ην ζπγγεληθφ είηε απφ ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ ηνπ.
Ο ηζηνξηθφο Απφζηνινο Βαθαιφπνπινο επεμεξγάζηεθε θαη δηαηχπσζε ην εξκελεπηηθφ ζρήκα πεξί ηεο «θπγήο ζηα
νξεηλά» σο βαζηθφ κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο.
χκθσλα κε απηφ, νη ειιεληθνί πιεζπζκνί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο εμάπισζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, απφ θφβν θαη
αλαζθάιεηα εγθαηέιεηςαλ ηηο πεδηλέο πεξηνρέο θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζε νξεηλά θαη δχζβαηα κέξε, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεπηνχλ. Πξνρσξψληαο, κάιηζηα, ζε κηα απινχζηεπζε, ζπκπέξαλε φηη νη Έιιελεο θαηνηθνχζαλ ζηα βνπλά θαη νη
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κνπζνπικάλνη ζηνπο θάκπνπο. Έηζη, νη Έιιελεο απνκνλψζεθαλ κεηαμχ ηνπο, απνκαθξχλζεθαλ απφ ηηο βαζηθέο
επηθνηλσληαθέο αξηεξίεο θαη νδεγήζεθαλ ζε κηα πνιηηηζηηθή νπηζζνδξφκεζε. Ο λένο ηξφπνο δσήο επέβαιε λέεο αλάγθεο θαη
λέεο ζπλήζεηεο. Ζ κεηαηξνπή νηθηζκψλ ζε βηνηερληθά θέληξα ηεο θηελνηξνθηθήο θπξίσο παξαγσγήο ήηαλ κηα άκεζε ζπλέπεηα
απηνχ ηνπ ξεχκαηνο. Ωζηφζν, ζηα βνπλά αλαπηχρζεθαλ νη γλήζηεο κνξθέο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. ηα βνπλά γηλφηαλ θαη κηα
άηππε επηινγή: νη πιεζπζκνί πνπ θαηάθεξλαλ λα επηβηψζνπλ εθεί ήηαλ νη βηνινγηθά αθκαίνη ζ‟ αληίζεζε κ‟ φζνπο παξέκελαλ
σο θνιίγνη ζηα θηήκαηα ησλ κνπζνπικάλσλ ηνπ θάκπνπ, νη νπνίνη πθίζηαλην πνηθίιεο δπζθνιίεο, επηδεκίεο, ππνζηηηζκφ θαη
ηειηθά ζάλαην. Αληίζεηα, ζηα βνπλά δεκηνπξγείηαη έλαο λένο ηχπνο Έιιελα, γελλαίνο, αλππφηαρηνο, βηνινγηθά ηζρπξφο. Δθεί
ζπγθεληξψλνληαη νη δσηηθέο δπλάκεηο ηνπ Διιεληζκνχ. Ζ ζπξξνή πιεζπζκνχ ζηα νξεηλά ζπλερίζηεθε ηνλ 16ν θαη ηνλ 17ν
αηψλα, ηφζν ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο δεκνγξαθηθήο αθκήο ηεο απηνθξαηνξίαο, φζν θαη ηεο πνιηηηθήο παξαθκήο ηεο
απηνθξαηνξίαο, πνπ νδεγνχζε πνιινχο πιεζπζκνχο ζηα νξεηλά γηα λα απνθχγνπλ ηηο θαηαπηέζεηο ησλ δηαθφξσλ ιεζηξηθψλ
νκάδσλ, νη νπνίεο δξνχζαλ αλελφριεηα.
Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία δηαηππψζεθε ε θξηηηθή ζηε ζέζε ηνπ Βαθαιφπνπινπ. χκθσλα κε ηνπο επηθξηηέο ε ζεσξία
ηεο «θπγήο ζηα νξεηλά» έρεη ηειενινγηθφ ραξαθηήξα. Γελ απνβιέπεη, δειαδή, ηφζν ζην λα εμεγήζεη ηελ απνρψξεζε ησλ
πιεζπζκψλ ζηα νξεηλά, φζν ζην λα εξκελεχζεη ηελ επάλνδν ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ζηελ πεδηάδα θαη ηνλ επαλνηθηζκφ ηεο
θαηά ηνλ 19ν αηψλα. Ζ ζέζε απηή, πάληα ζχκθσλα κε ηνπο επηθξηηέο, παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο βαιθαληθέο ηζηνξηνγξαθίεο ηνπ
19νπ θαη ηνπ 20νχ αηψλα θαηά ηελ πεξίνδν ζπγθξφηεζεο ηεο εζληθήο ηνπο ηδενινγίαο. Ο ζθνπφο ήηαλ ε επαλεκθάληζε ηνπ
έζλνπο ζην πξνζθήλην θαη ε ζπγθξφηεζε ησλ εζληθψλ θξαηψλ. Σν ιάζνο ηνπο είλαη, ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή, φηη ζεσξνχλ ηνπο
πιεζπζκνχο σο έλα εληαίν ζχλνιν πνπ κεηαθηλείηαη απφ πεξηνρέο ζε πεξηνρέο θαη φηη νη πιεζπζκνί απηνί δηαζέηνπλ θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηδνχλ αλά ηνπο αηψλεο. Οη βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ε ζεσξία, πάληα θαηά ηνπο επηθξηηέο ηεο,
είλαη: α) ε ιατθή εξκελεία, φπσο απνηππψλεηαη ζηηο δηάθνξεο πξνθνξηθέο παξαδφζεηο, β) ε εξκελεία ησλ πεξηεγεηψλ,
επεξεαζκέλσλ απφ ηηο αξρέο ηνπ θιαζηθηζκνχ, νη νπνίνη ήζειαλ λα δνπλ ηνπο έλδνμνπο θαη αθκαίνπο αξραίνπο Έιιελεο ζηα
κέξε απ‟ φπνπ πεξλνχζαλ θαη γ) ε ξνκαληηθή ηζηνξηθή γεσγξαθία, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηα ηζηνξηνγξαθηθά έξγα ησλ
θχξησλ εθπξνζψπσλ απηήο ηεο ζεσξίαο ζε βαιθαληθφ επίπεδν (Βαθαιφπνπινο, Jirecek, Cvijić).
ήκεξα ε αλαζεψξεζε απηήο ηεο ζέζεο ζε εκπεηξηθφ επίπεδν πξνρσξά κε αξγά, αιιά ζηαζεξά βήκαηα, ρσξίο,
σζηφζν, λα απνηειεί απηνζθνπφ ηεο έξεπλαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έγηλαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο λα πξνζεγγηζηνχλ πεξηνρέο ηνπ
ειιεληθνχ ρψξνπ θαη κέζσ ηεο κειέηεο ηνπο λα απνδεηρηεί φηη ην φιν ζρήκα ηεο «θπγήο ζηα νξεηλά» δελ ίζρπε. Οη πεξηνρέο
ηνπ ηξπκφλα θαη ηεο Υαιθηδηθήο δηαζέηνπλ πεγέο, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα δνχκε, ρσξίο κεγάια ράζκαηα, ηε
κεηάβαζε απφ ηε βπδαληηλή ζηελ νζσκαληθή πεξίνδν. ‟ απηέο ηηο πεξηνρέο απνδείρηεθε φηη ην νηθηζηηθφ πιέγκα θαη νη
ρξηζηηαληθνί πιεζπζκνί κέζα ζ‟ απηφ δελ εμαθαλίζηεθαλ θαηά ηελ επνρή ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο, αιιά παξέκεηλαλ ζηε
ζέζε ηνπο. Γηα ηε δπηηθή Θξάθε είλαη πηα γλσζηφ φηη κεγάια ηκήκαηά ηεο είραλ εξεκσζεί πξηλ ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε είηε
ιφγσ ηεο θνβεξήο επηδεκίαο παλψιεο (1348 θ.εμ.), είηε ησλ βπδαληηλψλ εκθχιησλ πνιέκσλ. Γεληθά, ε απφξξηςε ηεο ζέζεο ηνπ
Βαθαιφπνπινπ δελ ακθηζβεηείηαη, θαζψο ε ζέζε δελ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ησλ πεγψλ.
ηνλ Απφζηνιν Βαθαιφπνπιν, πάλησο, νθείινπκε θαη ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη απνθξπζηάιισζε
κεγάισλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ εληφο ειιεληθνχ ρψξνπ. ηελ έξεπλά ηνπ ν Έιιελαο ηζηνξηθφο θαηέιεμε ζην λα
επηζεκάλεη πεξίπνπ δέθα ελλέα κεγάια κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα, ησλ νπνίσλ, πάλησο, δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε πνζνηηθή
δπλακηθή ηνπο. Γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ζηεξίρηεθε ζε κεηαγελέζηεξεο πεγέο ή θαη ζε θαηά ηφπνπο πξνθνξηθέο
παξαδφζεηο, ψζηε λα απνηειεί επηζηεκνληθφ αίηεκα ζήκεξα ε αθξηβήο ηζηνξηθή ηεθκεξίσζή ηνπο. Γηα θάπνηα νη πεγέο είλαη
ζαθέζηεξεο θαη νη θηλήζεηο θαιά ηεθκεξησκέλεο. Απφ ηνλ θαηάινγν ηνπ Βαθαιφπνπινπ κπνξνχλ ζπλνςηζηνχλ νη
επηβεβαησκέλεο απφ πεγέο κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο πνπ παξαηίζεληαη ακέζσο παξαθάησ.
Απφ ηα κέζα ηνπ 14νπ αηψλα αξρίδεη ε θαηάθηεζε ηεο Θξάθεο θαη ζχληνκα ηεο Μαθεδνλίαο. Γηα λα ηνλσζνχλ
δεκνγξαθηθά νη πινχζηεο απηέο πεξηνρέο κεηαθέξνληαη κε αλαγθαζηηθφ επνηθηζκφ απφ ηα ηνπξθνκαληθά εκηξάηα ηεο Μ. Αζίαο
ηνπξθηθνί πιεζπζκνί, θπξίσο λνκάδεο (Γηνπξνχθνη). Κάπνηνη κεηαθέξζεθαλ ήδε επί Οξράλ (1326-1362) ζηε Θξάθε, ελψ
καδηθέο κεηαθηλήζεηο ζηε Μαθεδνλία έγηλαλ θπξίσο επί Μνπξάη Β΄ (1421-1451) ζηηο αξρέο ηνπ 15νπ αηψλα. ηε Θεζζαιία
παξφκνηνο επνηθηζκφο έιαβε ρψξα ζηα ηέιε ηνπ 14νπ θαη θπξίσο ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ αηψλα, επίζεο επί Μνπξάη Β΄. Ο
αξηζκφο ηνπο δελ είλαη γλσζηφο. Απφ νζσκαληθέο πεγέο ησλ αξρψλ ηνπ 16νπ αηψλα (δειαδή έλαλ αηψλα κεηά) νη Γηνπξνχθνη
ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θεζζαιίαο ππνινγίδνληαλ ζε 4.574 νηθνγέλεηεο, ελψ ζηε Θξάθε νη ππνινγηζκνί έθηαλαλ ζηα 10.000
άηνκα. Οη Γηνπξνχθνη θαηέιαβαλ ηηο εξεκσκέλεο εθηεηακέλεο πεδηάδεο ηεο Θξάθεο, δπηηθήο, αλαηνιηθήο θαη βφξεηαο. Γηα ην
θχκα απηφ δελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία, παξ‟ φιν πνπ δελ ζψδνληαη ζχγρξνλεο γξαπηέο πεγέο. Σα νζσκαληθά ηεθκήξηα
ρξνλνινγνχληαη απφ ηα κέζα ηνπ 15νπ αηψλα, πεξίπνπ κηζφ αηψλα θαη πιένλ απφ ηα ηζηνξνχκελα γεγνλφηα. Οη βπδαληηλέο
πεγέο νκηινχλ αφξηζηα γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο. Σν ίδην κπνξνχκε λα πνχκε γηα νζσκαληθέο αθεγεκαηηθέο πεγέο ησλ ηειψλ ηνπ
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15νπ θαη αξρψλ ηνπ 16νπ αηψλα. Σα νηθσλχκηα θαη ηα αξρηηεθηνληθά κλεκεία (π.ρ. ηεθέδεο, καπζσιεία, πησρνθνκεία) θαη νη
πινπζηφηεξεο πεγέο ηνπ 16νπ αηψλα ην απνδεηθλχνπλ.
Μεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ν ζνπιηάλνο Μερκέη Β΄ πξνρψξεζε ζε έλα επξχ πξφγξακκα
αλαζπλνηθηζκνχ ηεο, κεηαθέξνληαο ππνρξεσηηθά (κε ηε κέζνδν sürgün) ρξηζηηαληθφ – θαη γεληθφηεξα κε κνπζνπικαληθφ –
πιεζπζκφ απφ λενθαηαθηεζείζεο πεξηνρέο. Έηζη, ζηελ Πφιε εγθαηαζηάζεθαλ ειιελνξζφδνμνη απφ ηα λεζηά ηνπ βνξείνπ
Αηγαίνπ (ακνζξάθε, Θάζνο, Λέζβνο), ηελ Πεινπφλλεζν, ηελ Σξαπεδνχληα θαη ηελ Καππαδνθία. Απηνί κπνξνχλ θαη‟
εθηίκεζε λα ππνινγηζηνχλ, αλ απφ ηελ απνγξαθή ηεο Πφιεο ηνπ 1477 αθαηξεζνχλ φζνη ρξηζηηαλνί θαηαρσξήζεθαλ ζηελ
Πφιε θαη ζηνλ Γαιαηά ακέζσο κεηά ηελ θαηάθηεζε (δει. ην 1455). Απφ ηηο πεξίπνπ 4.000 νηθνγέλεηεο νξζνδφμσλ (Ρσκηψλ) ην
1477, νη 539 ήηαλ φζνη βξέζεθαλ θαη θαηαρσξίζηεθαλ ζηελ Πφιε ακέζσο κεηά ηελ θαηάθηεζε. ζν θη αλ νη αξηζκνί
ειέγρνληαη γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο είλαη ινγηθφ λα ππνζηεξηρηεί φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ειιελνξζνδφμσλ ηεο Πφιεο θαηά ηελ
νζσκαληθή πεξίνδν πξνεξρφηαλ απφ ηε καδηθή κεηαθίλεζε πνπ δηελήξγεζε ν Μερκέη Β΄ ηηο πξψηεο δχν δεθαεηίεο κεηά ηελ
Άισζε. Ήδε ζηα κέζα ηνπ 16νπ αηψλα θάπνηνη απφ ηνπο πξψηνπο κεηαλάζηεο ή νη απφγνλνί ηνπο ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε
ρσξηζηέο θνξνινγηθέο «θνηλφηεηεο» κέζα ζε ζπλνηθίεο πνπ νλνκαηνζεηνχληαλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαγσγήο ηνπο∙ γηα
παξάδεηγκα ε «θνηλφηεηα» ησλ Σξαπεδνπληίσλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζηηο ζπλνηθίεο Φαλαξίνπ θαη Σδηκπαιί ή νη Μπηηιεληνί πνπ
θαηνηθνχζαλ ζηηο ίδηεο ζπλνηθίεο, αιιά θαη ζηνλ Ξεξφινθν θαη ηνλ Γαιαηά.
Σα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ είραλ γλσξίζεη θχκα εξήκσζεο θαηά ηνλ 14ν θαη 15ν αηψλα ιφγσ αθελφο ηεο πεηξαηείαο θαη
αθεηέξνπ ησλ πνιεκηθψλ αλακεηξήζεσλ θαη ηεο άζηαηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο. Γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα παξαηεξείηαη
κηα κε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα επαλνίθεζήο ηνπο κε πιεζπζκνχο πνπ έξρνληαλ απφ ηελ επεηξσηηθή ειιεληθή ρεξζφλεζν.
Έηζη, γηα παξάδεηγκα ππνζηεξίρηεθε φηη ην δεκνγξαθηθφ πιεφλαζκα ηεο Αηηηθήο ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 16νπ αηψλα
νδήγεζε ζε θχκα εγθαηάζηαζεο αιβαλφθσλσλ πιεζπζκψλ ζηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ, ελψ θάπνηνη έθηαζαλ κέρξη θαη ηε
άκν, ε νπνία, πάλησο, επνηθίζηεθε σο απνηέιεζκα θξαηηθήο πνιηηηθήο.
Σελ ίδηα επνρή, αιιά θπξίσο θαηά ηνπο επφκελνπο αηψλεο (17ν θαη 18ν), παξαηεξείηαη κηα κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ
απφ ηελ Ήπεηξν πξνο ηε Θξάθε θαη ηα πεδηλά ηεο Μαθεδνλίαο. Ο Βαθαιφπνπινο απηή ηελ θίλεζε ηελ νλφκαζε παιηλδξνκηθή,
ραξαθηεξηζκφο πνπ ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ δελ κπνξεί λα ηζρχεη. Απφ κεκνλσκέλεο θαη ηνπηθά
πξνζαλαηνιηζκέλεο κειέηεο πξνθχπηεη φηη ππήξμε κηα πεξίζζεηα πιεζπζκνχ ζε νξεηλέο θνηλφηεηεο, πνπ θαζηζηνχζε δχζθνιε
ηε δηαηξνθή θαη επηβίσζή ηνπ. Απηή ε θαηάζηαζε εθηνλψζεθε κε κεηαλάζηεπζε ζε πφιεηο ή εχθνξεο πεξηνρέο ηεο Θξάθεο θαη
ηεο Μαθεδνλίαο. Οη κεηαθηλήζεηο απηέο δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ησλ παξνδηθψλ κεηαλαζηεχζεσλ γηα αλαδήηεζε
εξγαζίαο, αιιά αθνινπζνχληαλ απφ κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ζηηο πεξηνρέο ππνδνρήο. Σν θχκα ηεθκεξηψλεηαη κέζα απφ
νζσκαληθέο πεγέο.
Οη πφιεκνη απνηεινχλ γεγνλφο πνπ πξνθαιεί καδηθά κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα. Δθηφο απφ ην εμσηεξηθφ (γηα ηα νπνία
βι. ην θεθάιαην γηα ηε «Γηαζπνξά») ηέηνηεο θηλήζεηο ηεθκεξηψλνληαη ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο γηα ην εζσηεξηθφ ηεο
νζσκαληθήο επηθξάηεηαο: α) ζηνλ καδηθφ επνηθηζκφ ηνπξθνκαληθψλ πιεζπζκψλ απφ ηε Μηθξά Αζία πξνο ηελ Κχπξν κεηά ηελ
θαηάιεςε ηνπ λεζηνχ (1571) σο απνηέιεζκα θξαηηθήο πνιηηηθήο, β) ζηελ επνηθηζηηθή πνιηηηθή ησλ Βελεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο Βελεηνθξαηίαο ζηελ Πεινπφλλεζν (1685-1715) κε πξνζέιθπζε ειιεληθνχ πιεζπζκνχ απφ ηελ ηεξεά Διιάδα θαη γ) ζηε
κεηαλάζηεπζε Πεινπνλλεζίσλ κεηά ηα «Οξισθηθά» θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Αιβαλνθξαηίαο πξνο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο
Μηθξάο Αζίαο (1770-1779). Ζ ίδξπζε ηεο πφιεο ησλ Κπδσληψλ/Ατβαιί εκπίπηεη ζ‟ απηφ ην πιαίζην. Ζ θίλεζε πξνο ηα δπηηθά
κηθξαζηαηηθά παξάιηα δελ πεξηνξίδεηαη ζ‟ απηφ ην ρξνληθφ εχξνο, αιιά εθηείλεηαη ζε φιν ηνλ 18ν θαη θπξίσο ηηο αξρέο ηνπ 19νπ
αηψλα. Πξφθεηηαη γηα κεηαλάζηεπζε πνπ δελ ππάθνπε κφλν ή ηφζν ζε πνιηηηθνχο ιφγνπο, αιιά θπξίσο ζε νηθνλνκηθνχο. Ζ
αλάδπζε ηεο κχξλεο ζην ζεκαληηθφηεξν ιηκάλη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο ηεο νδήγεζε κεηαλαζηεπηηθφ θχκα ειιεληθψλ πιεζπζκψλ απφ ηα λεζηά θαη ηα παξάιηα ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ
πξνο ηε Γπηηθή Μηθξά Αζία. Γεληθά, νη πφιεκνη πξνθαινχζαλ κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο είηε σο απνηέιεζκα θξαηηθήο
πνιηηηθήο (π.ρ. πεξίπησζε νζσκαληθήο Κχπξνπ θαη βελεηηθήο Πεινπνλλήζνπ), είηε σο απζφξκεηε θίλεζε ησλ θαηνίθσλ (π.ρ.
πεξίπησζε «Οξισθηθψλ»).
Ζ ξνή πξνο ηηο πφιεηο ήηαλ έλα κεηαλαζηεπηηθφ θχκα, ην νπνίν δελ πεξηνξίδεηαη γεσγξαθηθά ή ρξνληθά, αιιά
εθηείλεηαη ζε φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν θαη απνηειεί θαηλφκελν ηεο ελ γέλεη νζσκαληθήο πεξηφδνπ. Παξ‟ φιεο ηηο επηδεκίεο
παλψιεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο (Θεζζαινλίθε, κχξλε) θαη ζε άιια κηθξφηεξα, ε ξνή
κεηαλαζηψλ γηα εξγαζία πξνο απηέο ήηαλ ζπλερήο, κε απνηέιεζκα λα απνξξνθάηαη άκεζα θαη ρσξίο αλαηαξάμεηο ην
δεκνγξαθηθφ έιιεηκκα πνπ πξνθαινχηαλ απφ ηνπο ζαλάηνπο ησλ επηδεκηψλ. Έηζη, ην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα πξνο ηηο πφιεηο
ραξαθηεξίδεη θαη ηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη αθνξά θπξίσο ηνπο ρξηζηηαλνχο ιφγσ ησλ κεγάισλ πιεζπζκηαθψλ δηαζεζηκνηήησλ
πνπ απηνί εκθάληδαλ ζε ζρέζε κε ηνπο κνπζνπικάλνπο.
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Δξιζλαμιζμοί
Οη εμηζιακηζκνί απνηεινχλ έλα θαηλφκελν ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ, ην νπνίν επίζεο επεξέαζε ηνπο πιεζπζκνχο. Γηα ηνπο
ειιεληθνχο ή γεληθφηεξα ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο ραξαθηεξίζηεθε σο παξάγνληαο θζνξάο. ε θάζε πεξίπησζε απνηέιεζε
παξάγνληα αιιαγήο ηεο ζξεζθεπηηθήο ζχλζεζεο κηαο πεξηνρήο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ νζσκαληθή πεξίνδν νη εμηζιακηζκνί ήηαλ
θαηλφκελν πνπ αθνξνχζε θπξίσο ηα Βαιθάληα. Οη ιφγνη είλαη δχν: πξψηνλ, δηφηη νη ρξηζηηαληθνί πιεζπζκνί ηεο Μηθξάο Αζίαο
είραλ ήδε εμηζιακηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα πξν-νζσκαληθά κνπζνπικαληθά θξαηηθά κνξθψκαηα (θπξίσο ηνπο
ειηδνχθνπο), ψζηε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε κφλν ε πεξηνρή ηνπ Πφληνπ, ε νπνία ήηαλ ε ηειεπηαία πνπ θαηαθηήζεθε
απφ ην νζσκαληθφ θξάηνο, άιιαμε ζξεζθεπηηθή θπζηνγλσκία. Ο δεχηεξνο ιφγνο αθνξά ηνλ ακηγή – θαη ζπκπαγή – ρξηζηηαληθφ
πιεζπζκφ πνπ ζπλάληεζαλ νη Οζσκαλνί ζηα Βαιθάληα θαη άξα νη φπνηεο κεηαζηξνθέο ζην Ηζιάκ ζπλέβεζαλ θαηά θχξην ιφγν
ζ‟ απηή ηελ πεξηνρή ηεο νζσκαληθήο επηθξάηεηαο.
Οη εμηζιακηζκνί απνηέιεζαλ πξνζθηιέο ζέκα γηα ηε βαιθαληθή εζληθή ηζηνξηνγξαθία ηνπ 20νχ αηψλα. Ζ
αληηπαξάζεζή ηεο κε ηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία αθνξνχζε ηε δηάρπζε ηνπ Ηζιάκ ζηα Βαιθάληα θαη ηελ θαηαγσγή ησλ
κνπζνπικάλσλ ηεο πεξηνρήο. Οη Βαιθάληνη ηζηνξηθνί ππεξηφληδαλ ηε δηαδηθαζία εμηζιακηζκνχ γηα λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ
πεξί ηνπ βίαηνπ ραξαθηήξα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηα Βαιθάληα, νη δε Σνχξθνη ηζηνξηθνί ππεξηφληδαλ ηελ επνηθηζηηθή
πνιηηηθή ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε πξνέιεπζε ησλ Βαιθάλησλ κνπζνπικάλσλ ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ
απνηέιεζκα απηήο ηεο επνηθηζηηθήο πνιηηηθήο. ηελ φιε ζπδήηεζε επηζηξαηεχζεθαλ αθφκε θαη αξηζκνί γηα λα ηεθκεξηψζνπλ
ηηο δηάθνξεο απφςεηο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ ηζηνξηθψλ ζ‟ απηή ηε ζπδήηεζε ήηαλ πεξηζσξηαθή, παξ‟ φιν πνπ σο άπνςε
απηή ησλ Βαιθάλησλ ηζηνξηθψλ θπξηάξρεζε ζηελ ηζηνξηνγξαθία ηεο ρψξαο γηα δεθαεηίεο.
Ζ ζηάζε ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο έλαληη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαζηξνθήο ζην Ηζιάκ δελ δηέθεξε απφ απηήλ ελφο
κνπζνπικαληθνχ θξάηνπο. Γηα ην Ηζιάκ νη ρξηζηηαλνί φπσο θαη νη εβξαίνη αλήθαλ ζηνπο «ιανχο ηεο Βίβινπ» θαη σο εθ ηνχηνπ
έραηξαλ ζεβαζκνχ κέζα ζε έλα κνπζνπικαληθφ θξάηνο. Ζ άζθεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο ηνπο, ε δσή θαη ε πεξηνπζία
ηνπο πξνζηαηεχνληαλ κε αληηζηάζκηζκα ηελ θαηαβνιή ελφο θφξνπ (ηνπ θεθαιηθνχ). Οη Οζσκαλνί, εηδηθφηεξα ζηνλ ειιεληθφ
ρψξν, δελ άζθεζαλ επίζεκε πνιηηηθή βίαηνπ εμηζιακηζκνχ. Ζ απψιεηα εζφδσλ απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ ήηαλ
έλαο πξαθηηθφο ιφγνο γηα λα κελ ελζαξξχλνπλ νη Οζσκαλνί ηε κεηαζηξνθή ζην Ηζιάκ. Ζ απαγφξεπζε βίαηνπ πξνζειπηηζκνχ
είρε εηζέιζεη σο δηάηαμε αθφκε θαη ζηα παηξηαξρηθά βεξάηηα σο αζχκβαηε κε ηνλ ηεξφ λφκν θαη αζχκθνξε νηθνλνκηθά γηα ηελ
νζσκαληθή εμνπζία.
Ζ επίζεκε απαγφξεπζε δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππήξμαλ θαηά ηφπνπο πεξηπηψζεηο βίαησλ εμηζιακηζκψλ. Ωζηφζν, ην
θαηλφκελν ησλ βίαησλ καδηθψλ εμηζιακηζκψλ πνπ ηνπνζεηνχληαλ κάιηζηα απφ ηελ παιαηφηεξε ηζηνξηνγξαθία ζηνλ 17ν αηψλα
δελ επηβεβαηψλεηαη, ην αληίζεην κάιηζηα. Οη εμηζιακηζκνί απνδεηθλχεηαη φηη ήηαλ πεξηζζφηεξν κηα καθξά θαη ζηαδηαθή
δηαδηθαζία πνπ εθηεηλφηαλ ζε δηάζηεκα ηξηψλ αηψλσλ, παξά έλα θαηλφκελν κε νξηζκέλεο ρξνληθέο ππθλψζεηο καδηθψλ θαη
βίαησλ εμηζιακηζκψλ. Μάιηζηα ηεθκεξησκέλα ππνζηεξίδεηαη φηη ν 16νο αηψλαο ήηαλ ε πεξίνδνο πνπ εληνπίδεηαη ε θνξχθσζε
ηεο δηαδηθαζίαο θπξίσο εζεινχζηαο κεηαζηξνθήο, ελψ ζηνλ 17ν αηψλα άξρηζε ε πεξίνδνο χθεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ην νπνίν
κέρξη ηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ είρε ράζεη ηνλ δπλακηζκφ ηνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηηο θεληξηθέο βαιθαληθέο επαξρίεο.
Ο ζπλήζεο ηξφπνο κεηαζηξνθήο ζην Ηζιάκ ήηαλ απηφο ηεο κεκνλσκέλεο εμσκνζίαο παξά ηεο καδηθήο. ηηο πφιεηο
ζπλέβαηλαλ αξθεηνί εμηζιακηζκνί, ιφγσ ηνπ φηη ζεσξνχηαλ πξφζθνξνο ρψξνο γηα λα „ραζνχλ ζηελ αλσλπκία‟ ηεο νη εμσκφηεο.
Ζ ηεθκεξίσζε ησλ πεγψλ δείρλεη κηα εληππσζηαθή αχμεζε ησλ εμηζιακηζκέλσλ ζηηο βαιθαληθέο πφιεηο κέζα ζηνλ 16ν αηψλα.
ηελ χπαηζξν ε δηείζδπζε ηνπ Ηζιάκ ζε ρξηζηηαληθά ρσξηά γηλφηαλ επίζεο κεκνλσκέλα θαη θπξίσο θαηά ηνλ 17ν αηψλα.
Τπάξρνπλ πνιιά θνξνινγηθά θαηάζηηρα, ζηα νπνία θαίλεηαη φηη ζε ρσξηά πνπ ήηαλ ακηγψο ρξηζηηαληθά, εκθαληδφηαλ θάπνηα
νηθνγέλεηα κνπζνπικαληθή θαη ζε επφκελεο θνξνινγηθέο απνγξαθέο νη νηθνγέλεηεο απμάλνληαλ, ψζηε ην ρσξηφ κε ηελ πάξνδν
ησλ ρξφλσλ λα θαηαζηεί κηθηφ ή θαη ακηγψο κνπζνπικαληθφ.
Αηηία γηα ηνπο εμηζιακηζκνχο ήηαλ θπξίσο ε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ κεηαζηξεθφκελνπ.
Έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ζηηο πξψηεο θάζεηο ησλ εμηζιακηζκψλ ζηα Βαιθάληα ην θίλεηξν απηφ ήηαλ ηδηαηηέξσο ηζρπξφ. Δπίζεο
κέζσ ηεο δνπιείαο θαη ησλ κηθηψλ γάκσλ δηαρεφηαλ κεηαμχ ησλ ρξηζηηαλψλ ην Ηζιάκ. ηελ πξψηε πεξίπησζε επξφθεηην
θπξίσο γηα αηρκάισηνπο πνιέκνπ, νη νπνίνη εληάζζνληαλ ζην θαζεζηψο δνχινπ θαη απειεπζεξψλνληαλ εμηζιακηδφκελνη· ε
δεχηεξε αθνξνχζε ρξηζηηαλέο, νη νπνίεο ζπλήζσο εμηζιακίδνληαλ παληξεπφκελεο κε κνπζνπικάλνπο ή, ζε θάζε πεξίπησζε, ηα
παηδηά ηνπο γίλνληαλ κνπζνπικάλνη. Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη πεξηπηψζεηο πνπ ρξηζηηαληθά δεπγάξηα εμηζιακίδνληαλ. Σέινο, ε
πξνζειπηηζηηθή δξάζε ησλ αλεθηηθψλ θαη κε ζπγθξεηηζηηθά ζηνηρεία ζηε δηδαζθαιία ηνπο κνπζνπικάλσλ κνλαρψλ
(δεξβίζεδωλ) πνπ δηαρχζεθαλ ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 14νπ αηψλα ζηα Βαιθάληα, έπαημε επίζεο έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν.
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ηνλ ειιεληθφ ρψξν γλσζηέο είλαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο πιεζπζκψλ πνπ είηε δηαηήξεζαλ ηε γιψζζα ηνπο θαη
άιιαμαλ ηε ζξεζθεία ηνπο είηε ζεσξήζεθε φηη εμηζιακίζηεθαλ καδηθά θαη βίαηα. Γηα θάπνηεο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη
ζήκεξα κειεηεκέλνο ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο κεηαζηξνθήο ηνπο ζην Ηζιάκ, ελψ γηα άιιεο ζηεξηδφκαζηε ζε φζα είλαη γλσζηά
απφ ηελ παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία. Οη «Σνπξθνθξεηηθνί» ήηαλ φζνη θάηνηθνη ηεο Κξήηεο εμηζιακίζηεθαλ θαη δηαηήξεζαλ ηελ
ειιεληθή γιψζζα ηνπο θαη ζεσξήζεθε φηη κεηά ην 1770 είρε εληαζεί ε καδηθφηεηα ηεο κεηαζηξνθήο ηνπο ζην Ηζιάκ.
Πξφζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ήδε θαη πξηλ απφ ηελ άισζε ηνπ Υάλδαθα (Ζξάθιεην) ην 1669 αξθεηνί Κξεηηθνί είραλ
εμηζιακηζηεί, είηε κέζσ κηθηψλ γάκσλ είηε θαη κε νιηθή κεηαζηξνθή ελφο ρξηζηηαληθνχ δεπγαξηνχ ζην Ηζιάκ. ηελ Ήπεηξν ε
παξαδνζηαθή ηζηνξηνγξαθία κεηαθέξεη φηη αξθεηνί απφ ηνπο ειιελφθσλνπο κνπζνπικάλνπο ηεο πεξηνρήο (π.ρ. νη
Σνπξθνγηαλληψηεο) πξνέξρνληαλ απφ καδηθφ εμηζιακηζκφ ρξηζηηαλψλ ζπαρήδσλ ην 1635, πιεξνθνξία ε νπνία δελ έρεη
επηβεβαησζεί απφ πεγέο. Οη ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη ηνπ Βνΐνπ Κνδάλεο (Γπηηθή Μαθεδνλία), γλσζηνί σο «Βαιιαάδεο»,
θαη νη ζιαβφθσλνη κνπζνπικάλνη ηεο Ρνδφπεο, γλσζηνί σο «Πνκάθνη», δελ εμηζιακίζηεθαλ καδηθά ή θαη βίαηα θαηά ηνλ 17ν
αηψλα, φπσο ππνζηεξηδφηαλ κέρξη πξφζθαηα, αιιά ε κεηαζηξνθή ηνπο ζην Ηζιάκ ήηαλ απνηέιεζκα καθξάο δηαδηθαζίαο, ε
νπνία είρε μεθηλήζεη απφ ηα ηέιε ηνπ 15νπ ή ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα θαη δηήξθεζε πάλσ απφ δχν αηψλεο. Σέινο, ζηελ
Πεινπφλλεζν νη εμηζιακηζκνί είραλ ππθλψζεη θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 17νπ αηψλα, αθνινχζεζαλ (επαλ)εθρξηζηηαληζκνί θαηά
ηελ πεξίνδν ηεο Βελεηνθξαηίαο, γηα λα παξαηεξεζνχλ λένη εμηζιακηζκνί πεξίπνπ 4.000 αηφκσλ κεηά ηε νζσκαληθή
επαλάθηεζε ηεο πεξηνρήο ην 1715.
Ζ δηαδηθαζία εμηζιακηζκψλ ζε Μηθξά Αζία θαη Βαιθάληα θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ θάπνησλ εξεπλεηψλ. Σν βαζηθφ
εξψηεκα ήηαλ γηαηί ζηε Μηθξά Αζία ν εμηζιακηζκφο είρε ζρεδφλ θαζνιηθή απνδνρή, ελψ ζηα Βαιθάληα ειάζζνλα, αθνχ είλαη
γλσζηφ φηη κέρξη ην ηέινο ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ νη κνπζνπικάλνη ζπλέρηδαλ λα απνηεινχλ κεηνςεθία κέζα ζην βαιθαληθφ
πιεζπζκφ. Οη δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζηα εμήο: α) ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο επέθηαζεο ζηα Βαιθάληα ήηαλ πνιχ πην
ζχληνκε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ Σνχξθσλ (ειηδνχθσλ, άιισλ ηνπξθνκαληθψλ εκηξάησλ θαη Οζσκαλψλ) ζηε Μηθξά Αζία∙
απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα πξνζηαηεπηνχλ νη κε κνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί απφ ηελ πνιηηηθή κεηαζηξνθήο. β) ηα
Βαιθάληα ε πνιηηηθή πνιπδηάζπαζε ηνπ χζηεξνπ κεζαίσλα αληηθαηαζηάζεθε απφ κηα θεληξηθή εμνπζία θαη άξα απφ κηα
θεληξηθά ειεγρφκελε αζθνχκελε πνιηηηθή∙ θαηά ζπλέπεηα ειαρηζηνπνηνχληαλ ζεσξεηηθά νη πεξηπηψζεηο άζθεζεο βίαηεο θαη
καδηθήο πξνζειπηηζηηθήο πνιηηηθήο ιφγσ ηεο χπαξμεο ηζρπξνχ θεληξηθνχ ειέγρνπ ζηηο πεξηνρέο. γ) Ζ νξζφδνμε Δθθιεζία ζηε
Μηθξά Αζία είρε ηαπηηζηεί κε ην αληίπαιν βπδαληηλφ θξάηνο, ελψ ζηα Βαιθάληα αξθεηά ζχληνκα εληάρζεθε ζην θξαηηθφ
ζχζηεκα ησλ Οζσκαλψλ θαη απέθηεζε εγεκνληθή ζέζε. δ) Σέινο, ε ζχλζεζε ησλ θαηαθηεηψλ ζηε Μηθξά Αζία ήηαλ θπξίσο
Σνχξθνη λνκάδεο, νη νπνίνη δηαθξηλφκελνη γηα ηελ ηζιακηθή εηεξνδνμία ηνπο, επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά ηνπο ρξηζηηαληθνχο
αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο, ελψ ζηα Βαιθάληα ε θεληξηθή εμνπζία, αλ θαη δηαηεξψληαο θάπνηεο εζσηεξηθέο ηζνξξνπίεο,
αθνινχζεζε κηα ηζιακηθή νξζνδνμία, ε νπνία ζπληεξνχζε ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ ησλ δχν ζξεζθεηψλ.
Κξππηνρξηζηηαληζκόο, λενκάξηπξεο
Σν θαηλφκελν ηεο θαλεξήο απνδνρήο ηνπ Ηζιάκ θαη ηεο θξπθήο δηαηήξεζεο ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο νλνκάζηεθε
«θξππηνρξηζηηαληζκφο». Γχν παηξηαξρηθά έγγξαθα (πηηηάθηα) ηνπ παηξηάξρε Ησάλλε ΗΓ΄ Καιέθα πξνο ηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο
Νίθαηαο ηεο Βηζπλίαο κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε ηεο πφιεο ην 1331 αθήλνπλ λχμεηο γηα ηελ χπαξμε ρξηζηηαλψλ, νη νπνίνη
θαλεξά αιιαμνπίζηεζαλ, αιιά ζηα θξπθά αθνινπζνχζαλ ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία. Ζ χπαξμε θαη ν εληνπηζκφο ηνπ
θαηλνκέλνπ, πάλησο, πξνέξρεηαη θαηά βάζε απφ πνιχ κεηαγελέζηεξεο πεγέο, φηαλ, ζην πιαίζην ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία (Σαλδηκάη, 1839-1876) θαη ηεο ηζνλνκίαο κεηαμχ κνπζνπικάλσλ θαη κε κνπζνπικάλσλ, αξθεηνί
κνπζνπικάλνη δήισζαλ δεκφζηα φηη ήηαλ ρξηζηηαλνί ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή θαη απνθήξπμαλ ην Ηζιάκ. Αλ παξαβιέςνπκε ηηο
φπνηεο ζθνπηκφηεηεο πνπ κπνξεί λα έθξπβε κηα ηέηνηα πξάμε, ην γεγνλφο ηεο δεκφζηαο νκνινγίαο απνδεηθλχεη φηη ήηαλ γλσζηή
ε πξαθηηθή ρξηζηηαλνί λα εμηζιακίδνληαη δεκφζηα, αιιά κέζα ζην ζπίηη ηνπο λα δνπλ ζχκθσλα κε ηα ρξηζηηαληθά έζηκα θαη λα
αζθνχλ ηα ρξηζηηαληθά ζξεζθεπηηθά θαζήθνληα. Ενχζαλ, δειαδή, κηα δηπιή δσή. Απφ ηνλ 19ν αηψλα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη
ηεθκεξησκέλεο γηα ηνλ Πφλην, ηελ Κχπξν, ηελ Κξήηε θαη ηελ παζία ηεο Αιβαλίαο θαη κάιηζηα απηνί νη πιεζπζκνί
παξαδίδνληαη κε δηάθνξα νλφκαηα (π.ρ. «θισζηνί», «ιηλνβάκβαθνη»). Πάλησο, εθφζνλ πεγέο γηα ηελ νζσκαληθή πεξίνδν δελ
έρνπλ ζσζεί, δελ είλαη δπλαηφ λα δηαγλσζηεί αλ πθίζηαλην θξππηνρξηζηηαλνί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαη
ζε πνην βαζκφ.
Ζ απιή δηαδηθαζία κεηαζηξνθήο ζην Ηζιάκ (ηξεηο θνξέο απαγγειία ηεο θξάζεο «Έλαο είλαη ν Θεφο θαη ν Πξνθήηεο
ηνπ ν Μσάκεζ») νδήγεζε θάπνηνπο ρξηζηηαλνχο αξρηθά ζε αιιαμνπηζηία, αιιά ηειηθά ιφγσ κεηάλνηαο ζε απνθήξπμε ηνπ
Ηζιάκ. Απηή ε πξάμε είρε σο απνηέιεζκα λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ ηζιακηθφ λφκν ε απάξλεζε ηνπ
Ηζιάκ είρε σο πνηλή ην ζάλαην. Οη «λενκάξηπξεο», φπσο νλνκάζηεθαλ φζνη έραζαλ ηε δσή ηνπο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ πίζηε
ηνπο θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν, είλαη έλα θαηλφκελν ηεθκεξησκέλν κέζα απφ πεγέο. Ο ιφγνο ηνπ καξηπξίνπ δελ ήηαλ,
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αζθαιψο, κφλν ην φηη έρνληαο εμηζιακηζζεί αξγφηεξα κεηαλφεζαλ, απαξλήζεθαλ ην Ηζιάκ θαη άξα ζαλαηψζεθαλ. Τπήξμαλ
πεξηπηψζεηο πνπ αζθήζεθε βία ζην κέιινληα λενκάξηπξα ή θαη πεξηπηψζεηο πνπ ν ίδηνο ν λενκάξηπξαο σο απφδεημε πίζηεο
δήισζε δεκφζηα ηελ αλσηεξφηεηα ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο έλαληη ηνπ Ηζιάκ. Απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ λενκαξηχξσλ πνπ
έρνπλ θαηά θαηξνχο δεκνζηεπηεί πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη καξηχξεζαλ ζε πφιεηο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαη φηη αζθνχζαλ
θάπνην επάγγεικα, ελψ ιίγνη απφ απηνχο αλήθαλ ζηνλ θιήξν (ζχκθσλα κε έλαλ θαηάινγν νη 29 ζηνπο 204). Ζ δηαζπνξά ηνπο
ζην ρψξν ήηαλ ηζνξξνπεκέλε κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε Μηθξά Αζία λα είλαη νη ζπρλφηεξνη ηφπνη ηνπ καξηπξίνπ ηνπο,
ελψ ρξνληθά ππάξρεη κηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο, ίζσο ιφγσ ηεο θαιχηεξεο ηεθκεξίσζεο θαη ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ
θξηηεξίσλ έληαμεο θάπνηνπ ζηε ρνξεία ησλ λενκαξηχξσλ. Απφ 12 λενκάξηπξεο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ηνλ 15ν αηψλα,
ηεθκεξηψζεθαλ 69 γηα ηα πξψηα εμήληα ρξφληα ηνπ 19νπ αηψλα. Παξ‟ φιν πνπ νη αξηζκνί ησλ λενκαξηχξσλ θπκαίλνληαλ ζε
ρακεινχο αξηζκνχο, ε έξεπλα επηζήκαλε ην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ςπρνινγηθή επίδξαζε πνπ ηα καξηχξηα είραλ γηα ηελ
ζηήξημε ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ απέλαληη ζηνλ θίλδπλν ηεο εμσκνζίαο.
Σν παηδνκάδωκα
Ηδηαίηεξε κνξθή εμηζιακηζκνχ ήηαλ ην «παηδνκάδσκα» (devşirme), θαηλφκελν θαζαξά νζσκαληθφ θαη σο εθ ηνχηνπ κνλαδηθφ
ζηελ παγθφζκηα αιιά θαη ζηελ ηζιακηθή ηζηνξία. Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θφξνο, σο ζεζκφο ή θαη γεληθά σο θαηλφκελν.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ήηαλ έλα είδνο θνξνινγίαο ησλ ρξηζηηαλψλ καδί κε ηνπο άιινπο θφξνπο πνπ φθεηιαλ
ζην θξάηνο. Οη ρξηζηηαληθνί πιεζπζκνί ηνλ νλφκαζαλ «θφξν αίκαηνο». Μέζα ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ εμηζιακηζκψλ, ην
«παηδνκάδσκα» ήηαλ κηα βίαηε κνξθή εμηζιακηζκνχ, ζεζκνζεηεκέλε απφ ηελ θεληξηθή νζσκαληθή εμνπζία, ε νπνία, απφ ηελ
άιιε, κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ζε έλαλ ρξηζηηαλφ κηα ιακπξή θαξηέξα.
Παηδνκάδσκα νλνκάδεηαη «ε πεξηνδηθή ζηξαηνιφγεζε ρξηζηηαλνπαίδσλ γηα εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα
επαλδξψζνπλ ηηο ηάμεηο ησλ γεληηζάξωλ ή λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο ζηελ ππεξεζία ηνπ νζσκαληθνχ παιαηηνχ θαη ζηε δηνίθεζε».
Ζ πξψηε ζαθήο αλαθνξά ζην παηδνκάδσκα γίλεηαη ζε κηα νκηιία ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Θεζζαινλίθεο Ηζίδσξνπ Γιαβά ην 1395
θαη ε ηειεπηαία ζε κηα θαηαρψξηζε ζε νζσκαληθφ δηθαζηηθφ θψδηθα ηεο Βέξνηαο ηνπ 1705 ζρεηηθά κε ηελ αληίδξαζε ληφπησλ
ρξηζηηαλψλ ζηελ απνζηνιή Οζσκαλψλ αμησκαηνχρσλ πξνο δηελέξγεηα παηδνκαδψκαηνο ζηε Νάνπζα. Πάλησο, ήδε απφ ην
δεχηεξν κηζφ ηνπ 17νπ αηψλα ν ζεζκφο είρε ράζεη ηελ έληαζή ηνπ.
Ζ θαηαγσγή θαη ν ρξφλνο έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ απνηειεί αθφκε θαη ζήκεξα αληηθείκελν έξεπλαο. Κεληξηθφ
δήηεκα είλαη ε λνκηθή αληηλνκία κεηαμχ ηνπ ηζιακηθνχ ηεξνχ λφκνπ, ν νπνίνο απαγνξεχεη έλα ηέηνην κέηξν θαη ηνπ
νζσκαληθνχ θνζκηθνχ λφκνπ (θαλνύλ), κε βάζε ην νπνίν πξνέθπςε ην κέηξν. Σν παηδνκάδσκα εξκελεχηεθε σο απφξξνηα ηεο
ιήςεο ηνπ ελφο πέκπηνπ (πεληδγηέθ) ησλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ ράξηλ ηνπ ζνπιηάλνπ, αιιά θαη ησλ εκηαλεμάξηεησλ
ηνπξθνκάλσλ κπέεδσλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ θαηάθηεζε ησλ Βαιθαλίσλ θαηά ηνλ 14ν αηψλα. Απφ ηελ ηζηνξηθή έξεπλα έρεη
ππνζηεξηρηεί φηη νη ηειεπηαίνη ην ρξεζηκνπνίεζαλ σο πξαθηηθή θαη ζηε ζπλέρεηα πηνζεηήζεθε απφ ηελ νζσκαληθή θεληξηθή
εμνπζία επί Μνπξάη Α΄ (1362-1389) ή Βαγηαδήη Α΄ (1389-1402). Οη αλάγθεο ζε ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ κε παξάιιειε θάκςε
ζηε ιεία αηρκαιψησλ πνιέκσλ θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 14νπ αηψλα ζηα Βαιθάληα ήηαλ ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ
γελλήζεθε θαη εθαξκφζηεθε ην κέηξν.
Ο 16νο αηψλαο ήηαλ ε πεξίνδνο πνπ ην κέηξν εθαξκφζηεθε κε ζπζηεκαηηθφηεηα θαη είρε απνθξπζηαιισζεί ε
δηαδηθαζία. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηηο πεγέο, ππφθνξνη παηδνκαδψκαηνο ήηαλ νη κε κνπζνπικάλνη ηεο νζσκαληθήο επηθξάηεηαο,
αιιά νη Δβξαίνη είραλ εμαξρήο εμαηξεζεί. Αλ θαη ε Μηθξά Αζία δελ εμαηξνχηαλ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ 16ν αηψλα, ην κέηξν
εθαξκφζηεθε αξρηθά θαη θπξίσο ζηα Βαιθάληα. Ζ θεληξηθή εμνπζία απνθάζηδε πφηε ζα δηελεξγεζεί ην παηδνκάδσκα θαη ζε
πνηεο πεξηνρέο. Απνζηειιφηαλ δηαηαγή ζηνλ ηνπηθφ δηνηθεηή θαη ζην δηθαζηή, νη νπνίνη ζα βνεζνχζαλ ηνλ αγά ησλ γεληηζάξσλ,
πνπ καδί κε ηνλ γξακκαηέα ηνπ ζα δηελεξγνχζε ηε ζπιινγή ησλ παηδηψλ. ην δηάηαγκα δίλνληαλ νη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ κέηξνπ, νη νπνίεο κπνξνχζαλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ θαηά πεξηνρέο θαη πεξηφδνπο. Γεληθά, ρξηζηηαλφπνπια αγξνηηθψλ
πεξηνρψλ ειηθίαο 8-20 εηψλ, κε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία, ρσξίο λα είλαη κνλαρνπαίδηα, επηιέγνληαλ, αλ θαη ππήξρε
πνζφζησζε γηα θάζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη ζε δηάηαγκα φηη έλα αγφξη ζα ιακβαλφηαλ απφ θάζε
ζαξάληα ρξηζηηαληθά λνηθνθπξηά. Σνπ κέηξνπ εμαηξνχληαλ, πέξαλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, θάπνηεο πεξηνρέο πνπ
ππνηάρζεθαλ κε ηε ζέιεζή ηνπο ζηνπο Οζσκαλνχο ή αλήθαλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο (π.ρ. κεηαιισξχρνη) θαη νη νπνίνη είραλ
δηαπξαγκαηεπηεί ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηνπο θαη είραλ εμαηξεζεί απφ ζχλνιν θφξσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην
παηδνκάδσκα.
Μεηά ηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ, ζπληάζζνληαλ επί ηφπνπ δχν θαηάινγνη γηα θάζε νκάδα 100-150 νκάδσλ θαη
ζηέιλνληαλ ηα παηδηά ζηελ πξσηεχνπζα κε έλαλ νδεγφ. ην παιάηη πεξλνχζαλ απφ δεχηεξν θαη απζηεξφηεξν ζσκαηηθφ έιεγρν
θαη έιεγρν ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Αθνχ εμηζιακίδνληαλ θαη ιάκβαλαλ κηα πξψηε ηζιακηθή παηδεία (εθκάζεζε
ζξεζθείαο, λφκνπ, γισζζψλ), φζνη δελ ζα ζηέιλνληαλ ζην Παιάηη αιιά πξννξίδνληαλ λα επαλδξψζνπλ ην γεληηζαξηθφ ζψκα
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ζηέιλνληαλ ζε Οζσκαλνχο Σνχξθνπο ηεο Μηθξάο Αζίαο γηα πεξίπνπ κηα ηξηεηία. Δθεί, δψληαο ζε ακηγψο ηνπξθηθφ πεξηβάιινλ
ζα ιάκβαλαλ θνπιηνχξα θαη ζπλήζεηεο πνπ ζα ηνπο απνμέλσλαλ αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ην ρξηζηηαληθφ παξειζφλ ηνπο. Καηά
ηελ επηζηξνθή ηνπο εληάζζνληαλ είηε ζηελ θξαηηθή γξαθεηνθξαηία είηε ζην ζηξάηεπκα, φπνπ επάλδξσλαλ θπξίσο ηα επίιεθηα
ζψκαηα ησλ γεληηζάξσλ. ζνη εθπαηδεχνληαλ ζην παιάηη κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ κηα ιακπξή θνηλσληθά δσή. Αλάινγα
κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηα δίθηπα πνπ ζα θαηάθεξλε λα αλαπηχμεη, έθηαλε λα θαηαιάβεη κέρξη θαη ην χπαην
θξαηηθφ αμίσκα ηνπ Μεγάινπ Βεδίξε, θαζψο απφ ηελ επνρή ηνπ Μερκέη Β΄ (1451-1481) θαη έσο ηα ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα ε
ζέζε δηλφηαλ – ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ – ζε ηέηνηα πξφζσπα.
Οη δεκνγξαθηθέο εθηηκήζεηο ηνπ κέηξνπ πνηθίιινπλ. Οη αξηζκνί πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνπο ηζηνξηθνχο θπκαίλνληαη
κεηαμχ 200.000 θαη 1.000.000 ρξηζηηαλψλ αγνξηψλ πνπ κέζσ παηδνκαδψκαηνο αιιαμνπίζηεζαλ. Ζ ζηάζε ησλ ρξηζηηαληθψλ
πιεζπζκψλ έλαληη ηνπ κέηξνπ ήηαλ αλάκηθηε. Τπήξρε αζθαιψο αληίδξαζε, ε νπνία αθφκε θη φηαλ δελ έπαηξλε ηε κνξθή
εμέγεξζεο, φπσο ζηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε ηεο Νάνπζαο ην 1705, έπαηξλε ηε κνξθή θπγήο ησλ παηδηψλ ζηα βνπλά θαη
ζε απφκεξα κέξε (ηεθκεξησκέλε κέζα απφ νζσκαληθέο πεγέο) ή ηελ ηέιεζε πξψηκσλ γάκσλ κεηαμχ παηδηψλ. Απφ ηελ άιιε,
ππήξρε θαη ζεηηθή ζηάζε ιφγσ ηνπ φηη ην παηδί ζα είρε κηα ιακπξή θαξηέξα θαη ππέβνζθε ε ειπίδα φηη δελ ζα μερλνχζε ηνπο
δηθνχο ηνπ θαη ηνλ ηφπν ηνπ. Πξάγκαηη, ππήξραλ πεξηπηψζεηο πνπ εμηζιακηζκέλνη πςεινί Οζσκαλνί αμησκαηνχρνη
δηελεξγνχζαλ έξγα εππνηΐαο ζηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο ηνπο. Δπίζεο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη ζηελ φςηκε πεξίνδν
(ηέιε 17νπ αηψλα), πνπ θάπνηνη εμηζιακίδνληαλ κε πξνζδνθία ηελ έληαμή ηνπο ζην ζηξαηφ ησλ γεληηζάξσλ θαη ηελ απνιαβή
φισλ ησλ ζρεηηθψλ (θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ) πιενλεθηεκάησλ πνπ απέξξεαλ απφ ηε ζέζε.

ύνοτη
Ζ γεληθή εηθφλα ησλ πιεζπζκψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν έρεη δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: ηελ έληνλε
θηλεηηθφηεηα θαη ηηο ήπηεο αλαθαηαηάμεηο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ γεληθά ηελ ηζηνξία ησλ πιεζπζκψλ ηζρχνπλ θαη ζηελ
ειιεληθή πεξίπησζε. Ζ δεκνγξαθηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο άιινπο
ζχλνηθνπο. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε πνπ κπνξεί λα επηζεκαλζεί θαη εξκελεχεηαη απφ εμσ-δεκνγξαθηθά αίηηα, είλαη ε ζεκαληηθή
παξνπζία ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα πνπ είρε ιάβεη ν πιεζπζκφο απφ
ηνλ 17ν αηψλα θαη εμήο. Οη εμηζιακηζκνί επεξέαζαλ δεκνγξαθηθά ηνπο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο, φπσο θαη άιινπο βαιθαληθνχο
γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ρσξίο, πάλησο, λα αιινησζεί ε γεληθή εζλν-ζξεζθεπηηθή εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ.
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