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Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηεο ζρεδηαδφκελεο απφ ηε Φηιηθή 

Δηαηξεία επαλάζηαζεο ήηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ ζε απηήλ. Οη 

Έιιελεο λαπηηθνί κε ηελ πείξα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα θξαηήζνπλ 

ηνλ νζσκαληθφ ζηφιν ζηνπο λαπζηάζκνπο ηνπ, ελψ νη Έιιελεο θαπεηαλαίνη θαη 

νπιαξρεγνί ζα πνιεκνχζαλ ηνπο Σνχξθνπο θαηαθηεηέο ζηε ζηεξηά. Έηζη, απφ ηα ηέιε 

ηνπ 1820, μεθίλεζε κηα νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα απφ Φηιηθνχο λα μεζεθσζνχλ ηα 

ειιεληθά λεζηά θαη λα πάξνπλ κέξνο ζηε ζρεδηαδφκελε απφ ηνλ Αιέμαλδξν 

Τςειάληε επαλάζηαζε. 

Σν ζρεδηαδφκελν εγρείξεκα απφ ηνπο απεζηαικέλνπο ηνπ Αιέμαλδξνπ 

Τςειάληε ζπλάληεζε εκπφδηα θαη δπζθνιίεο, γεληθφηεξα ζηηο Κπθιάδεο θαη 

εηδηθφηεξα ζηε Νάμν γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

1. Ήηαλ λσπέο νη κλήκεο ηεο Ρσζηθήο θαηνρήο ηεο Νάμνπ ην 1772. Αξρηθά νη 

λεζηψηεο ππνδέρηεθαλ ηνπο Ρψζνπο σο απειεπζεξσηέο αιιά πνιχ γξήγνξα 

δηαπίζησζαλ πσο απιψο άιιαμαλ θαηαθηεηή. Ο Ρψζνο λαχαξρνο Γξεγφξεο 

ππξίδνθ θπιάθηδε, βαζάληδε θαη εθηεινχζε φζνπο λεζηψηεο αξλνχληαλ λα 

πιεξψζνπλ θφξν γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ Ρσζηθνχ ζηφινπ. Μεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Κηνπηζνχθ-Κατλαξηδή ζηηο 11 Ηνπιίνπ 1774, ν 

Ρσζηθφο ζηφινο απνρσξεί απφ ην Αηγαίν αθήλνληαο ηνπο λεζηψηεο ζην έιενο 

ηεο εθδηθεηηθήο καλίαο ησλ Σνχξθσλ.  

2. Οη θαζνιηθνί ηνπ Νεζηνχ απνιακβάλνπλ εηδηθά πξνλφκηα ηελ επνρή ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο θαη ήηαλ ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζε θάζε 

επαλαζηαηηθή ελέξγεηα απφ θφβν πσο ελδερφκελε απνηπρία ηεο ζα ζήκαηλε 

θαη ηελ απψιεηα ησλ πξνλνκίσλ ηνπο. Δμάιινπ, παξακνλέο ηεο Δπαλάζηαζεο 

νη Καζνιηθνί πιεζπζκνί ηεο Νάμνπ είραλ ηεζεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

Γάιινπ βαζηιηά. 

Ο Νηθφιανο Καζνκνχιεο, πνπ επηζθέθζεθε ηε Νάμν ζηηο 30Γεθεκβξίνπ 1821, 

αλαθέξεη πσο νη θάηνηθνη ηεο Νάμνπ ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε ηξεηο ηάμεηο: ησλ παιαηψλ 

αξρφλησλ πνπ είλαη επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζηελ επαλάζηαζε, ησλ εκπφξσλ θαη ηνπ 

ιανχ. Ο ιαφο θαη νη ρσξηθνί ηεο Νάμνπ ήηαλ ππέξ ηεο Δπαλάζηαζεο θαη κάιηζηα 
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ελζαξξχλνληαλ απφ ηνλ κεηξνπνιίηε Παξνλαμίαο Ηεξφζεν.
1
Σηο ίδηεο πεξίπνπ 

πιεξνθνξίεο αλαθέξεη θαη ν Μ.Ν. Γακηξάιεο.
2
 

Παξά ηηο δηαθαηλφκελεο δπζθνιίεο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1820, θηάλεη ζηελ Νάμν ν 

απεζηαικέλνο ηνπ Αιέμαλδξνπ Τςειάληε, Δπάγγεινο Μαηδαξάθεο, κε 

επαλαζηαηηθή πξνθήξπμε, γηα λα μεζεθψζεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. πλαληάηαη 

κε ηελ ήδε κπεκέλνζηελ Φηιηθή Δηαηξεία κεηξνπνιίηε Ηεξφζεν θαη νξθίδνπλ ηνπο 

πξψηνπο Ναμηψηεο Φηιηθνχο. Δθηφο ηνπ κεηξνπνιίηε Ηεξφζενπ αλαθέξνληαη ηα 

νλφκαηα ησλ Μηραήι Μαξθνπνιίηε, Υξηζηφδνπινπ Ραθηφπνπινπ, Ησάλλε Γακηξάιε, 

Ν. Αηηαιηψηε, Ηεξψλπκνπ Μπαξφηζε, ηνπ ηεξέα Ηάθσβνπ Κφθθνπ θ.ά.
3
 

ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ 1821, ν Δπάγγεινο Μαηδαξάθεο κεηαθέξεη ζηηο Κπθιάδεο 

δεχηεξε επαλαζηαηηθή πξνθήξπμε ηνπ Αιέμαλδξνπ Τςειάληε, ελψ ηνλ ίδην κήλα ν 

θηιηθφο Γεκήηξηνο Θέκειεο
4
 κεηαθέξεη ζηηο Κπθιάδεο επηζηνιή ηνπ δξαγνκάλνπ ηνπ 

ζηφινπ Νηθνιάνπ Μνπξνχδε κε εκεξνκελία 7 Ηαλνπαξίνπ 1821 θαη επηζηνιή ηνπ 

παηξηάξρε Γξεγνξίνπ Δ΄ κε εκεξνκελία 10 Ηαλνπαξίνπ 1821 θαη ζπλζεκαηηθφ 

πεξηερφκελν. 

κσο ην θιίκα ζην λεζί δελ είλαη επλντθφ. ηηο αξρέο Μαΐνπ ηνπ 1821, θαη ελψ ν 

κεηξνπνιίηεο Ηεξφζενο είρε, αξγά ην βξάδπ, ζπλάληεζε ζην ζπίηη ηνπ κε ηνλ 

Μηραιάθε Μαξθνπνιίηε, ηνλ Υξηζηφδνπιν Ραθηφπνπιν θαη ηνλ Δπάγγειν 

Μαηδαξάθε, δέρνληαη επίζεζε απφ αγλψζηνπο. Οη ππξνβνιηζκνί πξνθαινχλ 

αλαζηάησζε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Υψξαο πνπ μεζεθψλνληαη θαη θαηαδηψθνπλ ηνπο 

επηηηζέκελνπο, νη νπνίνη ράλνληαη κέζα ζηα ζηελά ζνθάθηα ηνπ Κάζηξνπ. Ο Ν.Η. 

Λεβνγηάλλεο ζεσξεί φηη «Ζ έλνπιε απηή επίζεζε ήηαλ ζρεδηαζκέλε απ’ ηνπο 

πνιέκηνπο ηεο ειιεληθήο Δπαλάζηαζεο ζηε Νάμν θαη είρε ζηφρν ηνπο πξσηεξγάηεο 

ηεο, πξνθεηκέλνπ κε ηε δνινθνλία ηνπο λα απνηξαπεί, πξηλ θαλ μεζπάζεη, ε θήξπμή 

ηεο ζην λεζί».
5 

ηηο 6 Μαΐνπ 1821 Ναμηψηεο Φηιηθνί μεζεθψλνπλ ην ιαφ ζηελ Υψξα θαη ζηα 

ρσξηά θαη νξγαλψλεηαη πνξεία 2.000 πεξίπνπ αηφκσλ πξνο ηελ πιαηεία ηεο 

Μεηξφπνιεο. Δθεί ν Δπάγγεινο Μαηδαξάθεο, παξνπζία ηνπ Μεηξνπνιίηε 

Παξνλαμίαο Ηεξφζενπ, θεξχζζεη ηελ επαλάζηαζε.  

ηηο 27 Μαΐνπ 1821 θηάλεη ζηε Νάμν ε επαλαζηαηηθή πξνθήξπμε ησλ Καιηεδψλ, 

πνπ απεπζπλφηαλ ζηνπο λεζηψηεο θαη νη Ναμηψηεο εθδίδνπλ θαη θπθινθνξνχλ ηελ 

δηθή ηνπο επαλαζηαηηθή πξνθήξπμε. Γηα απηφ θαη πνιινί κειεηεηέο ζεσξνχλ σο 

επίζεκε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Δπαλάζηαζεο ζηελ Νάμν ηελ 27
ε
 Μαΐνπ 1821.

6
 

                                                           
1
 Ν.Κ. Καζνκνχιεο, Ενθςμήμαηα ζηπαηιωηικά, εθδ. Γ. Βιαρνγηάλλεο, ζ. 173. 

2
 Μ. Γακηξάιεο, Ιζηοπία ηων Κςκλάδων, ζ. 485. 

3
 Νίθνο Η. Λεβνγηάλλεο, Νεόηεπη Ιζηοπία ηηρ Νάξος 1800-2000, ηφκνο Β΄, ηεχρνο 1

ν
, ζει. 47. 

4
 Βαζ. θπξφεξαο, «H Νάμνο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821», Νάξορ. Απμενίζονηαρ ζηο σπόνο, Γήκνο 

Νάμνπ 2006, ζει. 208-209. 
5
 Νίθνο Η. Λεβνγηάλλεο, Νεόηεπη Ιζηοπία ηηρ Νάξος 1800-2000, ηφκνο Β΄, ηεχρνο 1

ν
, ζει. 48. 

6
 Παξάξηεκα, εηθφλα 1. 



Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη νη Κπθιάδεο 

1
ν
 ΠΔ.Κ.Δ.. Ννηίνπ Αηγαίνπ: https://blogs.sch.gr/1pekesna 

3 

χκθσλα κε ην εκεξνιφγην ηνπ Πξνμέλνπ ηεο Οιιαλδίαο ζηελ Νάμν, 

Φξαγθίζθνπ νκκαξίπα,
7
 ακέζσο κεηά ηελ πξνθήξπμε ηεο επαλάζηαζεο ζηελ Νάμν 

εθιέρζεθε Δθνξηαθή Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή κε ηξηπιφ έξγν: 

 Σε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ, 

 Σε ζηξαηνιφγεζε λέσλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ζε 

ζηεξηά θαη ζάιαζζα θαη 

 Σε ζπγθέληξσζε «δνζηκάησλ» (θφξσλ ζε ρξήκα ή ζε είδνο) γηα ηελ 

ζπληήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ ζηφινπ ησλ ηξηψλ λαπηηθψλ λεζηψλ –Όδξαο, 

πεηζψλ θαη Φαξψλ– πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ Σνπξθηθφ ζηφιν 

θαη λα πξνζηαηέςνπλ ην λεζί απφ ηπρφλ επηζέζεηο ηνπ. 

Ζ δξάζε ηεο επηηξνπήο έρεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα. Ο Η. Μ. Γακηξάιεο θαη ν 

Ε. Ραθηφπνπινο : 

 Με δηθέο ηνπο δαπάλεο ζηξαηνινγνχλ λένπο Ναμηψηεο, νη νπνίνη παίξλνπλ 

κέξνο ζε πνιιέο κάρεο θαη λαπκαρίεο σο ην ηέινο ηνπ Αγψλα, φπσο ζηελ 

Κάξπζην, ηελ Αζήλα, ηελ Κφξηλζν, ηε Υίν, ηελ Κξήηε, ηελ Σξίπνιε, 

 Θέηνπλ ζηελ ππεξεζία ηεο επαλάζηαζεο ηα δπν πινία ηνπο, 240 ηφλσλ κε 24 

λαχηεο θαη 4 θαλφληα, κε ηα νπνία κεηαθέξνπλ ζηξαηεχκαηα θαη 

αλεθνδηάδνπλ πνιηνξθεκέλα θάζηξα. 

Δπίζεο, ν Μεηξνπνιίηεο Ηεξφζενο θεχγεη απφ ην λεζί, ζπλνδεπφκελνο απφ 

άιινπο Ναμηψηεο, γηα λα πάξνπλ κέξνο ζηελ απειεπζέξσζε ηεο Αζήλαο
8
 θαη ηεο 

Σξίπνιεο. 

Σνλ πξψην ρξφλν ηεο επαλάζηαζεο ζπγθεληξψζεθε έλα ζεβαζηφ ρξεκαηηθφ πνζφ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηφινπ, ην νπνίν θαη ζηάιζεθε ζηελ Όδξα.  

Απφ απηήλ ηελ εζληθή πξνζπάζεηα απέρνπλ νη θαζνιηθνί ηνπ Κάζηξνπ. Ο 

επίζθνπνο Αλδξέαο Βεγγέηεο ζεσξεί αβέβαηε ηελ έθβαζε ηεο επαλάζηαζεο θαη 

εθηηκά πσο δελ ζπκθέξεη ηνπο θαζνιηθνχο ε επηηπρία ηεο. Έηζη απνηξέπεη ηνπο 

θαζνιηθνχο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάζε επαλαζηαηηθή ελέξγεηα – ζηξαηνινγία 

θαη θαηαβνιή εηζθνξψλ γηα ζπληήξεζε ηνπ ζηφινπ. Τπελζπκίδεη ζηνλ Μεηξνπνιίηε 

Ηεξφζεν φηη νη θαζνιηθνί είλαη ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Γάιινπ Βαζηιηά θαη φηη δελ 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπλ εηζθνξά γηα ην ειιεληθφ έζλνο, αθνχ είλαη 

νπδέηεξνη. Απεπζχλεη κάιηζηα επηζηνιή ζηνλ Γάιιν πξέζβε
9
 κε ην εξψηεκα αλ νη 

Καζνιηθνί πξέπεη λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο ππέξ ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο. Ζ 

ειιεληθή επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε αλαγθάζηεθε λα απεπζπλζεί γηα ην δήηεκα απηφ 

ζηελ Γαιιηθή θπβέξλεζε θαη ζηηο 9 Οθησβξίνπ 1823 έθζαζε ζηε Νάμν δηαηαγή ηνπ 

δηνηθεηή ησλ λαπηηθψλ Γπλάκεσλ ηεο Γαιιίαο ζην Αηγαίν κε ηελ νπνία νη θαζνιηθνί 

ηεο Νάμνπ εμαλαγθάδνληαη λα πιεξψζνπλ ηελ θνξνινγία ηεο «δεθάηεο» πνπ ηνπο 

είρε επηβάιεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε.  

                                                           
7
 B. Slot, «Σν εκεξνιφγην ηνπ πξνμέλνπ ηεο Οιιαλδίαο ζηε Νάμν», Ναξιακά,ηρ.16 (Αχγνπζηνο- 

επηέκβξηνο 1987), ζει. 5 θ.ε. 
8
 Παξάξηεκα, εηθφλα 3. 

9
 Α. Καηζνπξφο, «Οη Φξάγθνη ηεο Νάμνπ θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821», εθ. Ναξιακό Μέλλον, 

θ.5/5,6/46. 
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Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1821 ν ηνπξθφθηινο ππνπξφμελνο ησλ Άγγισλ, Ν. 

Φξαγθφπνπινο παξαδίδεη ζηνλ Μεηξνπνιίηε Παξνλαμίαο Ηεξφζεν δπν εγθπθιίνπο: 

κηα ηνπ ζνπιηάλνπ θαη κηα ηνπ λένπ –κεηά ηνλ απαγρνληζκφ ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄– 

παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππφιεσο Δπγέληνπ κε ηηο νπνίεο «εληέιιεηαη» λα απέρεη απφ 

θάζε επαλαζηαηηθή ελέξγεηα. Ο Ηεξφζενο εμεγεί ζηνλ Φξαγθφπνπιν πσο ε επηζηνιή 

ηνπ παηξηάξρε δελ απερεί ηελ πξαγκαηηθή ηνπ βνχιεζε αιιά ζπληάρζεθε θαη 

ππνγξάθηεθε ζε ζπλζήθεο αλειεπζεξίαο θαη αθφξεησλ πηέζεσλ. Παξάιιεια, 

θαηεγνξεί ηνλ Φξαγθφπνπιν φηη είλαη φξγαλν ησλ Σνχξθσλ θαη, παξφηη Έιιελαο, 

επεμεξγάδεηαη εθ λένπ ηελ ππνδνχισζε ηεο Διιάδαο. 

ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 1821 θζάλεη ζηε Νάμν ν θηιηθφο Νηθφιανο Καζνκνχιεο 

θαη θηινμελήζεθε ζην ζπίηη ησλ αδειθψλ Γακηξάιε ελψ επηζθέθζεθε θαη ηελ 

Σξαγαία, φπνπ θαη θηινμελήζεθε απφ ηελ Γηδψ Μαξθνπνιίηε ζηνλ πχξγν ηεο ζηνπο 

Αθαδήκνπο, ε νπνία ππνζρέζεθε, παξφιν πνπ δελ είρε ηα «πεξαζκέλα κεγαιεία ηεο», 

λα πξνζθέξεη γηα ηνλ ζηφιν 400 νθάδεο ιάδη, 1000 νθάδεο ειηέο θαη φ,ηη άιιε ηξνθή 

είρε.  

Σν 1822 ε Δπαλάζηαζε ζην λεζί παίξλεη άζρεκε ηξνπή. Οη Ναμηψηεο θηιηθνί 

θαη επαλαζηάηεο πνιεκνχλ ζηα πεδία ησλ καρψλ, καθξηά απφ ην λεζί, ν 

αλαπιεξσηήο ηνπ Μεηξνπνιίηε Ηεξφζενπ, Γξεγφξηνο, ηάζζεηαη ελαληίνλ ηεο 

επαλάζηαζεο ελψ νη άξρνληεο ηνπ λεζηνχ αξλνχληαη λα θαηαβάινπλ ηηο εηζθνξέο 

ηνπο ζην ηακείν ηνπ Αγψλα. 

Απφ ην 1822 μεθηλνχλ ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ ειιεληθψλ 

επαλαζηαηηθψλ θπβεξλήζεσλ λα δηνξίζνπλ έπαξρνπο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ κε 

ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε εηζθνξψλ ππέξ ηνπ Αγψλα. Αξρηθά, δηνξίδνληαη απφ ηελ 

πξνζσξηλή Γηνίθεζε, ηνλ Μάξηε ηνπ 1822, δπν αξκνζηέο γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, 

ν Κσλζηαληίλνο Μεηαμάο θαη ν Βεληακίλ ν Λέζβηνο, πνπ επηζθέπηνληαη ηε Νάμν ζηηο 

4 Μαΐνπ 1821. Ο Κ. Μεηαμάο ζπγθάιεζε ζπλέιεπζε ζηελ νπνία παξέζηε ν 

Μεηξνπνιίηεο θαη φινη νη θιεξηθνί ηνπ λεζηνχ θαη δήηεζε απφ ηνπο θαηνίθνπο λα 

ζέβνληαη θαη λα ππαθνχλ ηε ζπζηαζείζα Δζληθή Γηνίθεζε ηελ νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ νη 2 αξκνζηέο. Μέζα ζε παλεγπξηθφ θιίκα απνθαζίζηεθε θάζε 

θάηνηθνο λα ζπλεηζθέξεη ζην εζληθφ ηακείν έλα ηνπιάρηζηνλ γξφζη. Παξά ηελ 

ππνλφκεπζε ηεο απφθαζεο απφ ηνπο θαζνιηθνχο ηνπ Κάζηξνπ ζπγθεληξψζεθε έλα 

ζεβαζηφ πνζφ, πνπ ζηάιζεθε ζηελ Όδξα ιίγν αξγφηεξα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ειιεληθνχ ζηφινπ. 

ηηο 22 Μαΐνπ 1822 δηνξίδεηαη έπαξρνο Νάμνπ ν Γεκήηξηνο-Άγγεινο 

Οηθνλνκίδεο πνπ δελ απνδέρεηαη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θαη ζηηο 23 Μαΐνπ 1822 δηνξίδεηαη 

έπαξρνο ν Αλδξέαο Καζηκάηεο, πνπ θαη απηφο παξαηηείηαη ζηηο 5 Ηνπιίνπ 1822. ηηο 

26 Ηνπλίνπ 1822  νη αξκνζηέο ησλ λεζηψλ δηνξίδνπλ σο πξνζσξηλφ έπαξρν Νάμνπ ηνλ 

Φηιηθφ απφ ηελ Πάξν, Παλαγηψηε Γεκεηξαθφπνπιν, γηα λα θξνληίδεη ηφζν γηα ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ εηζθνξψλ ππέξ ηνπ εζληθνχ ηακείνπ φζν θαη γηα ηελ επηαμία ζην 

λεζί.  κσο ην έξγν ηνπ είλαη δπζρεξέο. Κάζε πξνζπάζεηα είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ 

πνπ νξίδεη ε Δζληθή Γηνίθεζε ζπλαληά ηελ αληίδξαζε ησλ αξρφλησλ ηνπ λεζηνχ, 

θχξηα ησλ θαζνιηθψλ, ελψ ν ιαφο είλαη ήδε εμαληιεκέλνο νηθνλνκηθά απφ ηηο 

εηζθνξέο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ζηνπο ληφπηνπο γαηνθηήκνλεο. Έηζη 

μεζπνχλ θνηλσληθέο ηαξαρέο πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή ζχγθξνπζεο αλνηρηήο αλάκεζα 
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ζηνλ πξνζσξηλφ έπαξρν ηεο ΝάμνπΠ. Γεκεηξαθφπνπιν θαη ζηνλ Μ. Μαξθνπνιίηε. 

Ο ηειεπηαίνο, ζχκθσλα κε ηηο θαηαγγειίεο ηνπ Γεκεηξαθφπνπινπ, ελζαξξχλεη ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Γξπκαιίαο (Σξαγαίαο) λα κελ ππαθνχλ ζηηο εληνιέο ηεο Γηνίθεζεο θαη 

γηα απηφ ζπιιακβάλεηαη θαη θπιαθίδεηαη ζην πινίν ηνπ Αξκνζηή Νηθνιάνπ 

Οηθνλφκνπ ζηηο 2 επηεκβξίνπ 1822 γηα λα κεηαθεξζεί ζηελ Πεινπφλλεζν θαη λα 

ινγνδνηήζεη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. 

Σελ ψξα πνπ πνιινί Ναμηψηεο αγσληζηέο πνιεκνχλ κε απηνζπζία ζηα πεδία 

ησλ καρψλ αλά ηελ Διιάδα, ε θνηλσληθή έληαζε ζην λεζί είλαη κεγάιε. Με 

πξσηεξγάηε ηνλ Μ. Μαξθνπνιίηε ζπληάζζεηαη, ζηηο αξρέο ηνπ 1823, επηζηνιή πξνο 

ηνλ Θ. Κνινθνηξψλε θαη ηνπο άιινπο νπιαξρεγνχο ηνπ 21 κε ηελ νπνία  νη θάηνηθνη 

ηνπ λεζηνχ δηακαξηχξνληαη γηαηί ν Π. Γεκεηξαθφπνπινο παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ, 

ελψ έρεη ιήμεη ε ζεηεία ηνπ, ζηεξηδφκελνο ζηα φπια ησλ ζηξαηησηψλ πνπ ηνπ έρεη 

δηαζέζεη ε Τπέξηαηε Γηνίθεζε. ηηο 25 Μαξηίνπ 1823 ζηάιζεθε απφ ην Ναχπιην 

επηζηνιή πξνο ηνπο εθφξνπο θαη ηνπο Γεκνγέξνληεο ηεο Νάμνπ –ε πξσηφηππε 

επηζηνιή θπιάζζεηαη ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν/Μνπζείν Όδξαο–
10

 ππνγεγξακκέλε απφ 

ηνλ Θ. Κνινθνηξψλε, ηνλ Οδ. Αλδξνχηζν, ηνλ Παλνπξγηά θαη άιινπο νπιαξρεγνχο 

σο απάληεζε ζηελ παξαπάλσ επηζηνιή. Ο Κνινθνηξψλεο ζπκβνπιεχεη ηνπο 

Ναμηψηεο λα κελ ππαθνχνπλ ζηελ απειζνχζα Γηνίθεζε, λα θάλνπλ ζπλέιεπζε θαη λα 

δηψμνπλ ηνλ «θαθφ παηξηψηε» Έπαξρν θαη λα αλαιάβνπλ ηελ δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ νη 

Έθνξνη θαη νη Γεκνγέξνληεο. Σειηθά, ηνλ Μάην ηνπ 1823, νξίδεηαη σο λένο Έπαξρνο 

Νάμνπ ν Φψηηνο Καξαπάλνπ πνπ πξνζπαζεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ θνηλσληθή εηξήλε 

ζην λεζί. 

ηηο 23 Απγνχζηνπ 1823 ν ηνπξθηθφο ζηφινο κε 59 πινία αγθπξνβνιεί 

αλνηρηά ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Γξηνχ ζηελ Πάξν. Ο Καπεηάλ Παζάο θάιεζε ηνλ 

ππνπξφμελν ηεο Αγγιίαο ζηε Νάμν, Ν. Φξαγθφπνπιν θαη ηνπ δήισζε πσο φζα λεζηά 

δελ πξνζθπλήζνπλ ζα ηα ππνηάμεη κε θσηηά θαη ζίδεξν. Μεηά απφ ιίγεο κέξεο ν 

ηνπξθηθφο ζηφινο αλαρψξεζε, ρσξίο λα πξνβεί ζε πνιεκηθέο ελέξγεηεο θαη νη 

Ναμηψηεο θνβηζκέλνη θαηαβάιινπλ εηζθνξέο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εζληθνχ ζηφινπ. 

ηηο 28 επηεκβξίνπ 1823 πέζαλε ν Έπαξρνο Φ. Καξαπάλνπ θαη ηνλ 

δηαδέρηεθε ν Αληψληνο Μάξθνπ απφ ηελ Όδξα. Ο Α. Μάξθνπ πξνζπάζεζε κε 

ζθιεξφηεηα λα επηβιεζεί ζηνπ θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ θαη έηζη μεζπνχλ λέεο εληάζεηο.  

Σν θαινθαίξη ηνπ 1824 επηθξαηεί ζηε Νάμν ηαξαρή, κφιηο θζάλεη ε είδεζε 

ηεο θαηαζηξνθήο ησλ Φαξψλ απφ ηνπο Σνχξθνπο ζηηο 22 Ηνπλίνπ 1824. Οη θάηνηθνη 

ηεο Νάμνπ, αλνρχξσηνη θαη ρσξίο πινία λα ηνπο πξνζηαηεχνπλ, θνβνχληαη πσο ζα 

έρνπλ ηελ ηχρε ησλ θαηνίθσλ ησλ Φαξψλ θαη είλαη πξφζπκνη, φπσο θαη νη θάηνηθνη 

άιισλ λεζηψλ, λα δειψζνπλ ππνηαγή ζηνλ νπιηάλν. Ο Ν. Η. Λεβνγηάλλεο αλαθέξεη: 

«Μία αλαθνξά ππνηαγήο ζηνλ Καπεηάλ παζά ζπληάρηεθε απφ ηνλ Άγγιν 

Τπνπξφμελν Ν. Φξαγθφπνπιν, ζηελ νηθία ηνπ νπνίνπ έγηλε ε ζχζθεςε φζσλ 

ζπλσκνηνχζαλ, γηα λα δειψζνπλ ππνηαγή ζηνπο Σνχξθνπο. Ο ίδηνο αλέιαβε λα 

ζηείιεη ηελ “θαηάπηπζηνλ αλαθνξάλ”, ιεηηνπξγψληαο σο εθπξφζσπνο θαη 

ηνπνηεξεηήο ηνπ νπιηάλνπ ζηε Νάμν, ελψ κε ηηο ελέξγεηέο ηνπ αζθνχζε εκκέζσο 

πιελ ζαθψο πξνπαγάλδα ελαληίνλ ηεο Δπαλάζηαζεο θαη πξνθαινχζε παληθφ ζηνπο 

                                                           
10

 Α. Ληγλφο, Απσείον Κοινόηηηορ Ύδπαρ, η.9/1823, ζει. 117, Παξάξηεκα, εηθφλα 2. 
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θαηνίθνπο».
11

 Ο Έπαξρνο ηεο Νάμνπ, Α. Μάξθνπ, θαηαγγέιιεη ηελ ελέξγεηα απηή 

αιιά νη Ναμηψηεο ακθηζβεηνχλ ηνλ παηξησηηζκφ ηνπ θαη κε επηζηνιή ηνπο πξνο ηε 

Γηνίθεζε δεηνχλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ άιινλ κε παηξησηηθά θξνλήκαηα θαη 

δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο. Σειηθά ν Α. Μάξθνπ εθδηψρζεθε βίαηα απφ ην λεζί θαη ην 

1825 αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ Αληψλην Αιεμφπνπιν, ρσξίο ε θαηάζηαζε ζην λεζί λα 

θαιπηεξεχεη. 

ηα ηέιε επηεκβξίνπ 1824 νη 150 ζηξαηηψηεο ελφο πινίνπ ηνπ 

ηνπξθναηγππηηαθνχ ζηφινπ απνβηβάζηεθαλ ζηε Νάμν, κε ζθνπφ λα πξνβνχλ ζε 

ιεειαζίεο. Οη πεξηζζφηεξνη φκσο απφ απηνχο, αθνχ δηαζθνξπίζηεθαλ ζηα δηάθνξα 

ρσξηά, ζπλειήθζεζαλ αηρκάισηνη θαη ζθαγηάζηεθαλ απφ ηνπο ληφπηνπο. ψζεθαλ 

ειάρηζηνη πνπ βξέζεθαλ ππφ ηελ πξνζηαζία θξάγθηθσλ νηθνγελεηψλ ηνπ θάζηξνπ ηεο 

Υψξαο. 

Καηά ηνλ Γ. Φίλιευ, φκσο, επξφθεηην γηα 180 αηρκαιψηνπο Σνχξθνπο, ηνπο 

νπνίνπο απνβίβαζε ζηε Νάμν ειιεληθφ πινίν. Απηνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο 

ληφπηνπο σο δνχινη ζε δηάθνξεο εξγαζίεο, ζηε ζπλέρεηα φκσο ηνπο απήγαγαλ 

κεκνλσκέλα ζε δηάθνξα εξεκηθά ζεκεία θαη ηνπο έζθαμαλ. Έλα γαιιηθφ πινίν πνπ 

έθζαζε ζην λεζί έζσζε ηξηάληα πνπ είραλ επηδήζεη.
12

 

ηηο 23 Ηνπιίνπ 1825 νη Παξαζηάηεο Παλ. Γεκεηξαθφπνπινο θαη Κ. Μεηαμάο, 

πνπ νξίζηεθαλ απφ ηε Γηνίθεζε λα ζηξαηνινγήζνπλ λένπο απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, 

αλαθέξνπλ ζηελ Όδξα φηη ζπλάληεζαλ ζηε Νάμν κεγάιν ελζνπζηαζκφ θαη επηζπκία 

ησλ λέσλ γηα θαηάηαμε ζην ζηξαηφ. Έρνπλ ήδε δειψζεη ζπκκεηνρή 150 λένη γηα λα 

ππεξεηήζνπλ ζηνλ ηαθηηθφ ζηξαηφ θαη αξθεηνί άιινη σο άηαθηνη. Οη Βνπιεπηέο 

παξαθαινχλ ηνπο Τδξαίνπο λα δεκνζηεχζνπλ ζηελ εθεκεξίδα ηεο Όδξαο ηα νλφκαηα 

εθείλσλ πνπ βνήζεζαλ ζηε ζηξαηνιφγεζε ζηε Νάμν. Απηνί είλαη: νη αδειθνί 

Μάξθνο θαη Ησάλλεο Γακηξάιεο, νη δχν Δπηζηάηεο ησλ ρσξηψλ Οηθνλφκνο 

Ηζπαλφπνπινο θαη Αλαζηάζηνο Ναππιηψηεο θαη ν εγνχκελνο ηεο Μνλήο 

Φαλεξσκέλεο Γσξφζενο Σδψηεο.  

Σνλ Απξίιην ηνπ 1826 λαμηψηηθα πινία ιήζηεςαλ απζηξηαθά θαη ξσζηθά ζην 

Αηγαίν θαη κεηέθεξαλ ηε ιεία ζηε Νάμν. Ο Τπνπξφμελνο ηεο Απζηξίαο ζηε Νάμν Φξ. 

Γεξάξδεο πιεξνθνξήζεθε ην γεγνλφο θαη εηδνπνίεζε ηνλ πινίαξρν ηνπ απζηξηαθνχ 

ζηφινπ Αθνχξηε, ν νπνίνο πεξηπνινχζε ζηηο Κπθιάδεο. Έλα απζηξηαθφ πνιεκηθφ 

πινίν κε πινίαξρν ηνλ Αθνχξηε έζπεπζε ζηε Νάμν θαη θάιεζε ηνπο Πξνθξίηνπο ηνπ 

Μπνχξγνπ
13

 λα δψζνπλ εμεγήζεηο θαη απνδεκίσζε γηα ηελ πεηξαηηθή ελέξγεηα. 

Οη Μπνπξγηαλνί δελ ππάθνπζαλ θαη ν απζηξηαθφο πινίαξρνο επηρείξεζε λα 

απνβηβάζεη ζηε ζηεξηά ζηξαηεχκαηα. Οη Μπνπξγηαλνί, κε ηε βνήζεηα ησλ θξεηηθψλ 

πξνζθχγσλ, ηακπνπξψζεθαλ γχξσ απφ ηελ απνβάζξα, πνπ ππήξρε ηφηε κπξνζηά απφ 

ηελ θαζνιηθή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ ζην Βίληζη θαη άξρηζαλ λα ππξνβνινχλ 
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 Νίθνο Η. Λεβνγηάλλεο, Νεόηεπη Ιζηοπία ηηρ Νάξος 1800-2000, ηφκνο Β΄, ηεχρνο 1
ν
, ζει. 99. 
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 Φίλιευ, Ιζηοπία ηηρ Ελληνικήρ Επαναζηάζεωρ, Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ηφκ. Α΄, ζει. 239. 

13
 Έμσ απφ ην Κάζηξν αλαπηχζζνληαη νη δπν άιινη νηθηζκνί ηεο πφιεο, ην Μπνχξγν, φπνπ θαη ε 

Οξζφδνμε Μεηξφπνιε (ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ ιφθνπ, θνληά ζηε ζάιαζζα), φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ 

νη πινπζηφηεξνη νξζφδνμνη Ναμηψηεο θαη ην Νην ρσξηφ, ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ Κάζηξνπ, κε αξρηθνχο 

θαηνίθνπο θξεηηθνχο απνίθνπο. 
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ελαληίνλ ηνπ απζηξηαθνχ πνιεκηθνχ πινίνπ, ην νπνίν απάληεζε θαλνληνβνιψληαο 

ηελ πφιε. 

Οη θαζνιηθνί, βιέπνληαο φηη ην επεηζφδην απηφ θηλδχλεπε λα πάξεη 

αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο, έζηεηιαλ αληηπξνζσπεία ζηνλ Αθνχξηε κε επηθεθαιήο ηνλ 

Αξρηεπίζθνπν ησλ θαζνιηθψλ Αλδξέα Βεγγέηε θαη ηνπο Πξνμέλνπο ηεο Αγγιίαο θαη 

Γαιιίαο, νη νπνίνη ηνλ παξαθάιεζαλ λα ζηακαηήζεη ηνπο θαλνληνβνιηζκνχο.  

Πξηλ νινθιεξσζνχλ νη ζπδεηήζεηο μέζπαζε δπλαηφο αέξαο θαη αλαγθάζηεθε 

ην απζηξηαθφ πινίν λα απνπιεχζεη απφ ην απξνζηάηεπην ιηκάλη ηεο Νάμνπ θαη 

θαηεπζχλζεθε ζηε κχξλε. Δθεί ελεκεξψζεθε ν απζηξηαθφο λαχαξρνο Παπινχηζνο, 

ν νπνίνο, εθηηκψληαο, φηη, κε φζα ζπλέβεζαλ ζηε Νάμν, πξνζβιήζεθε ε απζηξηαθή 

ζεκαία, απνθάζηζε λα δεηήζεη ηθαλνπνίεζε. 

ηηο 24 Απγνχζηνπ 1826 ν απζηξηαθφο ζηφινο θζάλεη έμσ απφ ηε Νάμν, 

πξνζνξκίδεηαη ζηνλ θφιπν ηνπ Αγίνπ Πξνθνπίνπ θαη απνβηβάδεη 700 άλδξεο, νη 

νπνίνη θαηέιαβαλ ηελ πφιε ηεο Νάμνπ ρσξίο αληίζηαζε. Οη θάηνηθνη ηεο Υψξαο 

έθπγαλ ζηα ρσξηά, ελψ νη πξσηαίηηνη ηεο πεηξαηείαο θαη ησλ γεγνλφησλ ηνπ Απξηιίνπ 

θξχθηεθαλ. ηηο 25 Απγνχζηνπ ν αξρεγφο ησλ Απζηξηαθψλ κε πξνθήξπμε πξνο ηνπο 

Ναμηψηεο, αθνχ εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαηέιαβε ηελ πφιε, ηνπο 

θαζεζπράδεη φηη δελ έρνπλ λα θνβεζνχλ ηίπνηα θαη ηνπο θαιεί λα δειψζνπλ γξαπηά 

ππνηαγή.
14

 

Οη Μπνπξγηαλνί, θνβηζκέλνη, ππάθνπζαλ ζηηο δηαηαγέο ησλ Απζηξηαθψλ θαη 

επί πιένλ έξημαλ ηηο επζχλεο γηα ην επεηζφδην απηφ ζηνπο θξεηηθνχο πξφζθπγεο, πνπ 

είραλ θαηαθχγεη ζηε Νάμν.Ο απζηξηαθφο θξνχξαξρνο ηεο Νάμνπ, ππνινραγφο 

Μπάινβηηο, κε δηαηαγή ηνπ λαπάξρνπ Παπινχηζνπ έδσζε εληνιή λα θιείζνπλ νη 

πχιεο ηεο πφιεο εθηφο απφ ηξεηο, πνπ ζα ρξεζίκεπαλ γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ 

θαηνίθσλ. ηελ πξνθήξπμε, πνπ εμέδσζε ζηηο 26 Απγνχζηνπ, αλαθνίλσζε απζηεξά 

κέηξα ελαληίνλ φζσλ πήξαλ κέξνο ζηελ πεηξαηηθή επηδξνκή θαηά ηνπ απζηξηαθνχ 

πινίνπ, ζηε δηαλνκή ηεο ιείαο θαη γηα φζνπο έθξπςαλ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο 

πεηξαηείαο. Ζ πξνθήξπμε θάλεη εηδηθή αλαθνξά ζηνλ Γεκήηξην Λάζθαξε, ηνλ νπνίν 

θαινχλ λα παξνπζηαζηεί ζηηο απζηξηαθέο αξρέο, δηαθνξεηηθά ε νηθία ηνπ ζα 

θαηεδαθηζηεί.
 

Οη φξνη ησλ Απζηξηαθψλ έγηλαλ απνδεθηνί θαη, κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ 

θαζνιηθνχ Δπηζθφπνπ Αλδξέα Βεγγέηε, έιεμε ην ζνβαξφ απηφ επεηζφδην. Ο 

Απζηξηαθφο λαχαξρνο Παπινχηζνο, αθνχ δηέηαμε ηελ θαηεδάθηζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ Γ. 

Λάζθαξε, αξθέζηεθε ζε κηθξή απνδεκίσζε γηα ηελ πεηξαηεία, αιιά θαη ζηελ 

έγγξαθε ππνηαγή ησλ Πξνθξίησλ ηνπ λεζηνχ θαη ησλ θξεηηθψλ πξνζθχγσλ. Με 

δεχηεξε πξνθήξπμή ηνπ έδσζε γεληθή ακλεζηία θαη αλαθνίλσζε φηη παχεη ε 

απζηξηαθή θαηνρή ηνπ λεζηνχ. ηηο 28 Απγνχζηνπ 1826 αλαρψξεζαλ νη Απζηξηαθνί 

απφ ηε Νάμν. 

Ζ απζηξηαθή θαηνρή δηήξθεζε ηξεηο κέξεο. Ζ Νάμνο κεηά απφ απηφ ην 

επεηζφδην έκεηλε νπζηαζηηθά ππφ δηεζλή έιεγρν σο ηελ εκέξα πνπ θεξχρηεθε ε αλε-

μαξηεζία ηεο Διιάδαο. 

                                                           
14

 Φεξδηλάλδνο Γηξάξδεο, «Απζηξηαθψλ επίζεζηο θαηά ηεο λήζνπ Νάμνπ ησ 1826», Παπναζζόρ, ηφκ. 

11 (1887), ζει. 74-81. 
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ηε δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ/3 Φεβξνπαξίνπ 1830 νη 

Πιεξεμνχζηνη ηεο Αγγιίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ρσζίαο δηαθήξπμαλ ηελ πνιηηηθή 

αλεμαξηεζία ηεο Διιάδαο κε ην άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ πνπ ππέγξαςαλ. Με ην 

άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ νξίδνληαη ηα ζχλνξα ηνπ πξψηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο, 

κέζα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη Κπθιάδεο. 

 

 

πκπεξάζκαηα  
 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 

ζηα Κπθιαδνλήζηα θαη εηδηθφηεξα ζηε Νάμν, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο 

ηεο επαλαζηαηεκέλεο Διιάδαο, παξαζέησ ηηο παξαθάησ απφςεηο Ναμίσλ πνπ έρνπλ 

κειεηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα: 

 

1. Ο Ν. Η. Λεβνγηάλλεο ζεκεηψλεη: «… ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821έγηλε δεθηή κε 

αλαθνχθηζε θαη ελζνπζηαζκφ απφ ηνπ Ναμηψηεο, νη νπνίνη πίζηεπαλ φηη ζα 

απαιιαγνχλ θαη απφ ηνπο δπηηθνχο ηπξάλλνπο». -«Σν κίζνο ησλ ρσξηθψλ 

ελαληίνλ ησλ Φξάγθσλ ηνπο θάλεη λα ζπκπαζνχλ πεξηζζφηεξν ηνπο 

Σνχξθνπο, νη νπνίνη, εθηφο απφ ηελ θνξνινγία, δελ ελνρινχζαλ ηνπο 

ρσξηθνχο ζε άιια δεηήκαηα, φπσο ε ζξεζθεία. Δμάιινπ νη Σνχξθνη πνπ 

ππήξραλ ζηα λεζηά ηελ πεξίνδν απηή, αιιά θαη θαζ’ φιε ηεδηάξθεηα ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο, ήηαλ ειάρηζηνη θαη θπξίσο ππάιιεινη».
15

 

 

2. Ο εθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Ναξιακά Γπάμμαηα, Ησάλλεο . Βεξψλεο ηνλίδεη: 

«Αο κε ιεζκνλνχκε φηη γηα ηνπο Ναμίνπο ε Δπαλάζηαζε ζήκαηλε 

απειεπζέξσζε θαη απφ ηνπο Λαηίλνπο (Δλεηνχο-Φξάγθνπο) επηθπξίαξρνπο θαη 

απφ ηνπο Σνχξθνπο».
16

 

 

3. Ο Βαζίιεο Φξαγθνπιφπνπινο γξάθεη: «…Βέβαηα, δελ ήηαλ φινη 

ελζνπζηψδεηο κε ηνλ Αγψλα. Δηδηθά ζηα λεζηά πνπ είραλ ζηπγλή θξαγθηθή 

θαηνρή, δελ είραλ ληψζεη ην βαξχ “ράιθενλ ρέξη” ηνπ Οζσκαλνχ θαη ήηαλ 

απνκνλσκέλνη απφ θέληξα πιεξνθφξεζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο 

Δπαλάζηαζεο».
17

 

 

4. Ο Ηάθσβνο Δ. Κακπαλέιιεο ζε άξζξν ηνπ κε ηίηιν: «Ζ Δπαλάζηαζηο ηνπ 

1821 ζην Κπθιαδηθφ πνιχλεζν»
18

 επηζεκαίλεη: «Εσή αλήζπρε γεκάηε θφβν 

δνχζαλ πάληνηε νη Σνχξθνη ησλ λήζσλ θηλδπλεχνληεο λα αηρκαισηηζζνχλ ππφ 

                                                           
15

 Νίθνο Η. Λεβνγηάλλεο, Νεόηεπη Ιζηοπία ηηρ Νάξος 1800-2000, ηφκνο Β΄, ηεχρνο 1
ν
, ζει. 18 θαη 30-

31. 
16

 Ησάλλεο . Βεξψλεο, «1821-2021. Γηαθφζηα ρξφληα απφ ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε. Ζ πεξίπησζε 

ηεο Νάμνπ», Ναξιακά Γπάμμαηα, ηεχρνο 37, ζει. 4. 
17

 Βαζίιεο Φξαγθνπιφπνπινο, «Σα αξηζηεία θαη νη Νάμηνη Αγσληζηέο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο», 

Ναξιακά Γπάμμαηα, ηεχρνο 37, ζει. 29. 
18

 Παξάξηεκα, εηθφλα 4. 
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ησλ θνπξζάξσλ. Δηο ηελ ηζηνξίαλ αλαθέξνληαη πέληε επηδξνκέο θνπξζάξσλ 

πνπ απνθιεηζηηθφο ζηφρνο απηψλ ππήξμαλ νη Σνχξθνη. Πνιιέο επηδξνκέο 

θνπξζάξσλ εγέλνλην έπεηηα απφ θαζνδήγεζε ρξηζηηαλψλ θαηνίθσλ ησλ 

λήζσλ θαη έηζη ν αξηζκφο ησλ Σνχξθσλ θαηνίθσλ νιηγφζηεπε ζπλερψο. […] 

Τπήξμαλ φκσο θαη άηνκα ηηλά ηα νπνία έζεζαλ ππεξάλσ πάλησλ ην πιηθφλ 

ζπκθέξνλ ησλ... Σα άηνκα απηά ήζαλ κεξηθνί εθ ησλ πξνπρφλησλ ησλ νπνίσλ 

ηα ζπκθέξνληα επξίζθνλην εθ ηεο πιεπξάο ησλ ηνχξθσλ, σο θαη νη Πξφμελνη 

θαη ππνπξφμελνη ησλ μέλσλ δπλάκεσλ...». 
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