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Τίτλος: Ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση του πληθυσμού της Σύρου: η απογραφή του
επισκόπου Domenico Marengho (1631)

Στην ανακοίνωση εξετάζεται η απογραφή του καθολικού πληθυσμού της Σύρου που
διενεργήθηκε από τον επίσκοπο Domenico Marengo το 1631. Πρόκειται για μία από τις
σημαντικότερες πηγές για τον πληθυσμό του νησιού, καθώς περιέχει αναλυτικά τα
ονόματα όλαψ των καθολικών οικογενειών της Σύρου, τεκμήρια που δεν διαθέτουμε για
άλλο νησί των Κυκλάδων κατά το πρώτο μισό του 17ου αιώνα. Με βάση τα απογραφικά
δεδομένα σχολιάζονται ο αριθμός και η σύνθεση των οικογενειών της Σύρου, ο μέσος όρος
γεννήσεων, τα επώνυμα των κατοίκων κ.ά. Ταυτόχρονα, τα αριθμητικά στοιχεία της
συγκεκριμένης απογραφής, συγκρίνονται με προγενέστερες και επόμενες πληθυσμιακές
μετρήσεις, προκειμένου να διακριβωθεί η εγκυρότητά της και να εξαχθούν γενικότερα
συμπεράσματα για τη Σύρο του πρώτου μισού του 17ου αι., την εποχή δηλαδή που έζησε
ο Ανδρέας Κάργας.
-------------Η Αγγελική Πανοπούλου είναι ερευνήτρια του Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Τμήμα
Βυζαντινών Ερευνών, ΕΙΕ. Από το 2010 είναι η κύρια ερευνήτρια, στο "Ερευνητικό
Πρόγραμμα Βυζάντιο και Δύση". Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στην
οικονομία και κοινωνία των βενετικών κτήσεων του ελληνικού χώρου (συντεχνίες,
θρησκευτικές αδελφότητες, ναυτιλία, βιοτεχνία, τεχνίτες, εργαλεία, εργαστήρια) και στο
περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους από τον Ύστερο Μεσαίωνα έως τα Πρώιμα
Νεότερα χρόνια.
Ο Κωνσταντίνος Γ. Τσικνάκης είναι ειδικός επιστήμων στο Ινστιτούτο Ιστορικών
Ερευνών /Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών, ΕΙΕ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι γύρω
από τις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές (16ος-17ος αι.), τις εκθέσεις των
αξιωματούχων της βενετοκρατούμενης Κρήτης (16ος-17ος αι.) και το φυσικό και αγροτικό
τοπίο στην Πελοπόννησο και την Κρήτη κατά το Μεσαίωνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Τύποι απογραφής
maistro Antonello Damiraglia con la Moglie et flglioli -> numero di Persone 6
Anna di Leonardo Pred&si Vedova con li figlioli -> numero di Persone 3
Burtuli Russo di Pero con la Moglie soli -> numero di Persone 2
Beveniuda di Janni Russo Vedova sola -> numero di Persone 1
Erini Moglie di maistro Antonello Comneno sola -> numero di Persone 1
μαΐστρο Αντονέλλος Νταμιραγλιάς με τη γυναίκα και τα παιδιά -> αριθμός προσώπων 6
Άννα, του Λεονάρδου Πρίντεζη, χήρα, με τα παιδιά -> αριθμός προσώπων 3
Μπουρτούλης Ρούσσος του Πέρου με τη γυναίκα, μόνοι -> αριθμός προσώπων 2
Μπεβενιούντα, του Γιάννη Ρούσσου, χήρα, μόνη -> αριθμός προσώπων 1
1

Ειρήνη, γυναίκα του μαΐστρου Αντονέλλου Κομνηνού, μόνη -> αριθμός προσώπων 1
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Καθολικός πληθυσμός Σύρου
(Συγκεντρωτικά στοιχεία έτους 1631)
Σύνολο κατοίκων: 1.985
Ζευγάρια με παιδιά: 295
Μονογονεϊκές οικογένειες: 89
Ζευγάρια χωρίς παιδιά: 56
Μονομελείς οικογένειες: 65
Ορφανά: 38 παιδιά (32 κορίτσια, 6 αγόρια)
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