Ταξινόμηση του Δημοτικού Αρχείου Κέας (2000-2002)
Σε τρεις καλοκαιρινές αποστολές, τον Αύγουστο του 2000-2002, δέκα περίπου
φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή
Ιστορία» του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
κατέγραψαν και ταξινόμησαν το Αρχείο του Δήμου της Κέας (Τζιας), καθώς και άλλο
σχετικό με το νησί αρχειακό υλικό.
Το περισσότερο υλικό βρισκόταν στο υπόγειο του Δημαρχείου και κάλυπτε κυρίως τη
μεταπολεμική περίοδο. ΄Υστερα από επίμονες ζητήσεις, εντοπίστηκε και άλλο,
παλαιότερο χρονικά (του Μεσοπολέμου), που βρισκόταν σε μικρή παρακείμενη
αποθήκη. Τα ακόμη παλαιότερα έγγραφα, κυρίως του 19ου αιώνα, δεν εντοπίστηκαν
τελικά: θα πρέπει να έχουν απολεστεί οριστικά.
Καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν τα έγγραφα και τα κατάστιχα του αρχείου καθώς
και τα ποικίλα έντυπα που βρέθηκαν μαζί με το αρχειακό υλικό. Οι φάκελοι, πολλοί
από αυτούς ογκώδεις, έφθασαν τελικά τους 808.
Καταγράφηκαν στη συνέχεια και ταξινομήθηκαν τα έγγραφα και κυρίως τα
κατάστιχα που βρίσκονται στο κτίριο του Δημαρχείου. Πρόκειται κυρίως για τα
ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Κέας (1859 κ. εξής) και της κοινότητας Κορησίας
(1926-1990), κατάστιχα και έγγραφα του Δημοτολογίου και τα πρακτικά και
ψηφίσματα του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου Κέας (1871-1990).
Καταλογογραφήθηκε, επίσης, η βιβλιοθήκη με τα παλαιά έντυπα (100 περίπου).
Επιπλέον αναζητήθηκε και καταγράφηκε ιστορικό υλικό σε άλλους χώρους.
Μαγνητοφωνήθηκαν, επίσης, συνεντεύξεις προσώπων που γνώριζαν την ιστορία του
νησιού, γιατί είχαν δράσει τα ίδια ή είχαν να μαρτυρήσουν για άτομα και
καταστάσεις.
Τέλος, έγινε μια πρώτη καταγραφή του παλαιού αρχείου του Υποθηκοφυλακείου, το
οποίο ήταν στοιβαγμένο σε μπαούλα στην αποθήκη του σύγχρονου
Υποθηκοφυλακείου. Προέκυψαν 86 ογκώδεις φάκελοι με ποικίλα έγγραφα και
κατάστιχα, και 304 φάκελοι με πρωτότυπα συμβολαιογραφικά έγγραφα της περιόδου
1840-1885.
Με τα όσα εντοπίστηκαν, καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν, ένα σημαντικό τμήμα
τεκμηρίων για την Κέα του 19ου και κυρίως του 20ού αιώνα είναι πλέον
συγκεντρωμένο. Ακολούθησε, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η πόλη στους
νεότερους χρόνους» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ρέθυμνο, η σύνταξη του ηλεκτρονικού καταλόγου των
περιεχομένων του αρχείου. Έτσι το ιστορικό υλικό είναι στη διάθεση των ερευνητών
και κάθε ενδιαφερομένου. Συγχρόνως, μηχανογραφήθηκαν κάποια τεκμήρια που
θεωρήθηκαν βασικά για οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα: πρόκειται για τα
δημοτολόγια του 1852 και του 1901 των γηγενών κατοίκων και το δημοτολόγιο των
Μικρασιατών προσφύγων, για εκλογικούς καταλόγους, καθώς και άλλες πηγές που
αποτελούν σειρά. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος και οι μηχανογραφήσεις των παραπάνω
τεκμηρίων πραγματοποιήθηκαν με χρηματοδότηση του Δήμου Κέας.
Μια γενική διαπίστωση για το περιεχόμενο του Δημοτικού Αρχείου Κέας που
ταξινομήθηκε: Συναντάται η αναμενόμενη ποικιλία που έχει ένα δημοτικό αρχείο:
αποφάσεις της δημοτικής αρχής, αλληλογραφία ποικίλης φύσεως για όλα σχεδόν τα
μεγάλα και μικρά της καθημερινής ζωής, αιτήσεις των δημοτών, ποικίλα
δημογραφικά στοιχεία, συχνές πληροφορίες για την οικονομία του νησιού, δημοτικά
έργα, οδηγίες της εποπτεύουσας αρχής, κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά με τον πλούτο τους
διευρύνουν ουσιαστικά τις γνώσεις μας για την Κέα και είναι βέβαιο ότι θα
αποτελέσουν έναυσμα για συνθετικές μελέτες.

Τι ακριβώς έχει μηχανογραφηθεί από την Κέα (με την οικονομική
ενίσχυση του Δήμου Κέας)
1. Δημοτολόγιο Κέας (1852)
[Περίπου 4.600 εγγραφές.]

2. Δημοτολόγιο Κέας (1901)
[Περίπου 6.000 εγγραφές.]

3. Δημοτολόγιο Μικρασιατών προσφύγων του 1922 στην Κέα
[Περίπου 800 εγγραφές.]

4. Εκλογικοί κατάλογοι (1879, 1901, 1910, 1928, 1946, 1963)
[Περίπου 9.000 εγγραφές.]

5. Προσωπική εργασία κατοίκων Κέας (1878)
[Καταγραφή (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα κλπ.) 1572 ατόμων που πρόσφεραν προσωπική
εργασία στην εκτέλεση κυρίως δημοτικών έργων.]

