Ταξινόμηση των Δημοτικών Αρχείων Αμοργού και Αιγιάλης (2003-2010)
Από το 2003-2010 μεταπτυχιακοί φοιτητές κυρίως του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κατέγραψαν και ταξινόμησαν το αρχείο
του Δήμου Αμοργού και του Δήμου Αιγιάλης. Το υλικό είναι μεγάλο σε όγκο (1000
περίπου φάκελοι εγγράφων και εκατοντάδες κατάστιχα), πλούσιο σε πληροφορίες
και καλύπτει μια μακρά περίοδο, από τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα ως
τις τελευταίες δεκαετίες 1960-1970. Όλη σχεδόν η κοινωνική ζωή της Αμοργού
αναδεικνύεται στα έγγραφα και κατάστιχα που ταξινομήθηκαν: αγροτική και
κτηνοτροφική παραγωγή, εμπόριο, ναυτιλία, γενικά οι οικονομικές δραστηριότητες
των κατοίκων, δημογραφικά φαινόμενα, φορολογία, εκπαίδευση, υγεία, δημοτικές
και εθνικές εκλογές, μοναστηριακά, εκκλησία, στρατολογία, οικοδομές, απογραφές,
σχέσεις με κεντρική Κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της στην περιοχή,
φιλανθρωπία, καθημερινότητα κλπ.
Επί πλέον καταγράφηκε το αρχειακό υλικό του Ειρηνοδικείου Αμοργού που βρέθηκε
στο υπόγειο του πρώην Δημαρχείου. Περιείχε: Συμβολαιογραφικά έγγραφα και
ευρετήρια συμβολαιογράφων Αμοργού και Αιγιάλης (1836-δεκαετία του 1940),
Ειρηνοδικείο Αμοργού/Δικαστικά (1845-δεκαετία 1940) και Βιβλία υποθηκών
Αμοργού (1836-δεκαετία 1920).
Με απόφαση της δημοτικής αρχής το κτίριο του πρώην δημαρχείου στην κεντρική
πλατεία της Χώρας Αμοργού ορίστηκε ως Ιστορικό Αρχείο και τα εγκαίνιά του
έγιναν το καλοκαίρι του 2010. Ο πλούτος του αρχειακού υλικού που περιέχει έπεισε
την κεντρική υπηρεσία των ΓΑΚ και το υπουργείο να αναγνωρίσουν επίσημα το
αρχείο αυτό ως Τοπικό Αρχείο Αμοργού. Η ευτυχής αυτή εξέλιξη ελπίζεται ότι όχι
μόνο θα διαφυλάξει με τον καλύτερο τρόπο το αρχειακό υλικό, αλλά συγχρόνως θα
βοηθήσει πολύ στο να έρθουν τα ιστορικά στοιχεία για την Αμοργό σε στενότερη
σχέση με τους κατοίκους της, οι οποίοι, όπως είναι αναμενόμενο, θα αποτελέσουν
και τους περισσότερους επισκέπτες του αρχείου.
Ο δήμος Αμοργού, παράλληλα, χρηματοδότησε τη μηχανογράφηση βασικών
τεκμηρίων του αρχείου (απογραφή σπίτι προς σπίτι, παλαιό δημοτολόγιο, εκλογικοί
κατάλογοι, βλ. cities.ims.forth.gr) που ελπίζεται ότι θα προσελκύσουν τους
κατοίκους του νησιού να επισκεφθούν το αρχείο για να αναζητήσουν τους προγόνους
τους κλπ.

Τι ακριβώς έχει μηχανογραφηθεί από την Αμοργό (με την οικονομική
ενίσχυση του Δήμου Αμοργού)
1. Απογραφές της Αμοργού των ετών 1870 και 1878
[Οι απογραφές αυτές έγιναν σπίτι προς σπίτι. Περίπου 4.600 εγγραφές.]

2. Εκλογικός κατάλογος Δήμου Αμοργού (1877)
[Περίπου 800 εγγραφές.]

3. Εκλογικοί κατάλογοι Δήμου Αγιάλης/Θολαρίων (1887, 1928, 1947)

[Περίπου 1.000 εγγραφές.]

