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IKI: Έκδοση βιβλίου για τον πληθυσμό της Ιθάκης
Στο πλαίσιο της εκδοτικής του δραστηριότητας το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης
(ΙΚΙ) από κοινού με την Ιόνιο Εταιρεία Ιστορικών Μελετών (ΙΕΙΜ) προχώρησαν στην
έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Ο πληθυσμός της Ιθάκης, του Καλάμου και του Καστού
το έτος 1807» με συγγραφέα την κα Ιωάννα Αθανασοπούλου, δρα Ιστορίας του
Ιονίου Πανεπιστημίου. Το βιβλίο, εκτός από την απογραφή του 1807 ( Anagrafi degli
abitanti dell’ isola d’ Itaca e dei scogli adjacenti di Calamo e Castus) περιέχει
εκτενέστατή εισαγωγή και ευρετήριο επωνύμων και τοπωνυμίων:
Όπως αναφέρεται και στο προλογικό σημείωμα του Ηλία Μπεριάτου για το ΙΚΙ, το
βιβλίο αυτό «..έρχεται να συμβάλει ουσιαστικά στη γνώση της δημογραφικής
ιστορίας της Ιθάκης με τεκμήρια και στοιχεία τα οποία έχουν τύχει κατάλληλης
επεξεργασίας και σχολιασμού από την συγγραφέα, ώστε να καθίσταται δυνατή η
ανάγνωση και μελέτη του, όχι μόνο από τους ειδικούς αλλά και από κάθε
ενδιαφερόμενο πολίτη. Για τον λόγο αυτό, το βιβλίο, πέρα από την αξία και τη
σημασία που έχει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο της ιστορικής δημογραφίας, μπορεί
να λειτουργήσει και ως ένα πολύτιμο μέσο αυτογνωσίας για τους κατοίκους του
νησιού και γενικά τους τοπικούς παράγοντες και την τοπική ιστορία».
Από την πλευρά της Ιονίου Εταιρείας, ο πρόεδρος της κ. Σ. Σκλαβενίτης Δρ. Ιστορίας
αναφέρει μεταξύ άλλων στο σημείωμά του ότι «…η δημοσίευση αρχειακών πηγών
προάγει την ιστορική έρευνα φέρνοντας στο φως άγνωστα πολλές φορές στοιχεία και
δίνοντας έναυσμα και υλικό για περαιτέρω μελέτες. Η στιγμή της διενέργειας της
απογραφής, δηλαδή στις αρχές του 19ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα αμέσως μετά
την κατάλυση της Επτανήσου Πολιτείας και την επάνοδο των Γάλλων στα νησιά,
καθιστά ενδιαφέρουσα και χρονικά την εν λόγω πηγή.
Η παρουσίαση του βιβλίου προγραμματίζεται να γίνει στην Ιθάκη τους πρώτους
μήνες του επόμενου χρόνου σε συνεννόηση με την δημοτική αρχή και πολιτιστικούς
φορείς του νησιού. Το ΙΚΙ, έχοντας πάντα ως βασική αρχή του την συνεργασία και
συνέργεια μεταξύ των πολιτιστικών και πνευματικών φορέων, θα συνεχίσει και με
άλλες παρόμοιες δράσεις και πρωτοβουλίες στο μέλλον.

Τέλος, το ΙΚΙ εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλους τους συντελεστές της έκδοσης και
ιδιαίτερα στον κ. Σωκράτη Πουλή για την φιλολογική και τυπογραφική επιμέλεια και
στην κα Παυλίνα Αλεξανδροπούλου για το σχεδιασμό του εξωφύλλου.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΙΚΙ : info@ikifoundation.gr
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