
Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη νη Κπθιάδεο 
 

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

 

 

 

 

Οη Κπθιάδεο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία 

 

 

Θαλάζεο Κσηζάθεο 

Ηζηνξηθφο – Αξραηνιφγνο 

Γξ Ηζηνξίαο ηνπ Πνιηηηζκνχ 

Δζπεξηλφ ΔΠΑΛ Νάμνπ (ΠΔ02) 

 

 

 

Οη Κπθιάδεο, επξηζθφκελεο ζην θέληξν ην Αηγαίνπ Πειάγνπο, ζην ζηαπξνδξφκη 

αλάκεζα ζε Αλαηνιή θαη Γχζε, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο γεσζηξαηεγηθήο ηνπο ζεκαζίαο 

ππήξμαλ αλέθαζελ ζηφρνο γηα δηάθνξνπο επίδνμνπο θαηαθηεηέο. Σε βπδαληηλή 

θπξηαξρία δηαδέρηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηψλα ε ιαηηληθή θπξηαξρία, φηαλ Βελεηνί 

επγελείο ππφ ηνλ Μάξθν αλνχδν θαηέιαβαλ ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, ηδξχνληαο 

δηάθνξεο κηθξέο λεζησηηθέο εγεκνλίεο, (εκη)αλεμάξηεηεο απφ ηε Βελεηία, κε 

ζεκαληηθφηεξε εθείλε ηνπ Γνπθάηνπ ηνπ Αηγαίνπ ή ηνπ Αξρηπειάγνπο, κε έδξα ηε 

Νάμν.
1
 Ζ ιαηηληθή θπξηαξρία δηήξθεζε ηξεηζήκηζη πεξίπνπ αηψλεο, κέρξη ηα κέζα ηνπ 

16νπ αηψλα, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πεξηζζφηεξα θπθιαδνλήζηα, φηαλ ην ζαξσηηθφ 

πέξαζκα ηνπ Σνχξθνπ λαπάξρνπ Υατξεληίλ Μπαξκπαξφζζα ζηα 1537-38 απφ ηηο 

Κπθιάδεο, θαηέζηεζε πνιιά απφ ηα λεζηά απηά θφξνπ ππνηειή ζηνλ ζνπιηάλν, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Νάμνο θαη ε αληνξίλε. Δλ ζπλερεία, ην 1566, ηα λεζηά πνπ 

είραλ βξεζεί ζε απηφ ην θαζεζηψο πέξαζαλ ζηελ θπξηαξρία ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, ζεκαηνδνηψληαο ην πέξαζκα ησλ Κπθιάδσλ ζηελ Σνπξθνθξαηία. 

Τπφ ιαηηληθή θπξηαξρία ζα παξακείλνπλ κφλνλ θάπνηα λεζηά ησλ δπηηθψλ Κπθιάδσλ 

(ε Κχζλνο, ε έξηθνο, ε ίθλνο, ε Φνιέγαλδξνο ησλ Gozzadini θαη ε Κίκσινο ησλ 

Crispi) κέρξη ην 1617, φπσο θαη ε βελεηνθξαηνχκελε Σήλνο κέρξη ην 1715.
2
 

Σα λεζηά ινηπφλ, πνπ πέξαζαλ ζηελ νζσκαληθή θπξηαξρία, εθρσξήζεθαλ ην 

1566 ζηνλ Ηζπαλνεβξαίν επλννχκελν ηνπ ζνπιηάλνπ ειίκ Β΄, Ησζήθ Νάδη. Ο Ησζήθ 

Νάδη, ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα άπνςε δελ επηζθέθζεθε πνηέ ηα λεζηά ησλ 

Κπθιάδσλ, αιιά θπβεξλνχζε κέζσ νκνεζλψλ ηνπ ηνπνηεξεηψλ ηεο επηθξάηεηάο ηνπ, 

                                                           
1
 Νίθνο Μνζρνλάο - Λίιπ ηπιηαλνχδε (επηκ.), Το Δοςκάηο ηος Αιγαίος. Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθήο 

πλάληεζεο, (Νάμνο – Αζήλα 2007), Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, Αζήλα 2009.  Αζαλάζηνο Κσηζάθεο, 

Έλληνερ Οπθόδοξοι και Λαηίνοι ζηη Νάξο (13
ορ

-19ορ αι.). Ιζηοπικοπολιηιζμική πποζέγγιζη με έμθαζη 

ζηη μαπηςπία ηων ςλικών καηαλοίπων, Δθδφζεηο Ζξφδνηνο, Αζήλα 2017, ζζ.49-72. 
2
 Πεξηθιήο Εεξιέληεο, Νηζιωηική Επεηηπίρ, Δξκνχπνιε 1918, ζζ. 49-67, 71-83, 92-97, 99-104, 106-

108. 
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νη νπνίνη είραλ σο έδξα ηε Νάμν. Μάο είλαη γλσζηά ηα νλφκαηα δχν Δβξαίσλ 

ηνπνηεξεηψλ ηεο επηθξάηεηαο ηνπ θαηαιεθζέληνο απφ ηνπο Οζσκαλνχο Γνπθάηνπ 

ηνπ Αηγαίνπ: ηνπ Φξαγθίζθνπ Κνξνλέιιν ή Κνξνλέι θαη ηνπ νινκψλ Κνέλ. Σν 

θαζεζηψο απηφ ηεο δηνίθεζεο ησλ λεζηψλ ππφ ηνλ Ησζήθ Νάδη δηαηεξήζεθε έσο ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ, ην 1579.
3
 

Δλ ζπλερεία νη θάηνηθνη ηεο Νάμνπ, ηεο Πάξνπ, ηεο χξνπ, ηεο Άλδξνπ, ηεο 

Μήινπ θαη ηεο αληνξίλεο απέζηεηιαλ αληηπξνζψπνπο ηνπο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, δεηψληαο απφ ηνλ ζνπιηάλν Μνπξάη Γ΄ ηελ παιηλφξζσζε ηεο 

δνπθηθήο νηθνγέλεηαο ηεο Νάμνπ, ε νπνία είρε βξεη θαηαθχγην ζηε Βελεηία.
4
 Ο 

ζνπιηάλνο παξαρψξεζε πξνλφκηα πξνο ηνπο Κπθιαδίηεο, εθδίδνληαο ην 1580 ζρεηηθφ 

αρηηλακέ, δειαδή πξνλνκηαθφ νξηζκφ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα πξνξξεζέληα λεζηά ησλ 

Κπθιάδσλ (Νάμνο, Πάξνο, χξνο, Άλδξνο, Μήινο θαη αληνξίλε) απνηεινχζαλ 

εθεμήο ζαληδάθ κε πξσηεχνπζα ηε Νάμν. Δπηθεθαιήο ηνπ ζαληδάθ ήηαλ ν 

ζαληδάθκπεεο ή θιακπνπξηάξεο, ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ έλαλ θαδή. Πξνβιέπνληαλ 

επίζεο ζεκαληηθέο επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο ηνπηθνχο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο, 

εμαζθαιίδνληάο ηνπο αλεθηνχο φξνπο δηαβίσζεο, άγλσζηνπο ελ πνιινίο γηα ηνπο ππφ 

νζσκαληθή θπξηαξρία Έιιελεο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο. Ο αρηηλακέο απηφο, ν νπνίνο 

βαζηδφηαλ ζηνλ πξνγελέζηεξν, εθείλνλ ηνπ 1565, αλαλεψζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 

απφ ηνπο αρηηλακέδεο ησλ εηψλ 1628/29 θαη 1646. Χο απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο 

απηήο ήηαλ ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ λα κελ γλσξίζνπλ ην παηδνκάδσκα θαη 

γεληθφηεξα ην θαηλφκελν ησλ καδηθψλ εμηζιακηζκψλ, νχηε θαη ηε καδηθή εθεί 

εγθαηάζηαζε κνπζνπικάλσλ, θάηη πνπ είρε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο 

ζπλζήθεο δσήο ησλ λεζησηψλ, φπσο θαη γηα ηηο δεκνγξαθηθέο ηζνξξνπίεο ησλ 

λεζηψλ, ελψ ηα κέηξα πεξηζηνιήο ησλ απζαηξεζηψλ ησλ Οζσκαλψλ αμησκαηνχρσλ 

θηλνχληαλ πξνο ηελ ίδηα ζεηηθή θαηεχζπλζε.
5
 

Γλσζηνί ζ’ εκάο δηνηθεηέο ησλ Κπθιάδσλ (ζαληδάθ κπέεδεο) ήηαλ ν Σνχξθνο 

ηζανχζεο νπιετκάλ (1579-1582), ν Έιιελαο Κσλζηαληίλνο Καληαθνπδελφο (1582-

1589;), ν επίζεο Έιιελαο Ησάλλεο Υσληάηεο (Αθνκηλάηνο), εμ Αζελψλ, ν νπνίνο 

αληηθαηαζηάζεθε γηα θάπνην δηάζηεκα απφ ηνλ Ηηαιφ Carlo Cigala, ν Σνχξθνο 

Οηνπξάθ κπέεο, θαζψο θαη ν Κξνάηεο Gasparo Gratiani (1616-1620/21). Πάλησο, ε 

εθαξκνγή ζηα 1621 ηνπ ζεζκνχ ησλ θνηλνηήησλ άιιαμε ηε κνξθή δηνίθεζεο ησλ 

λεζηψλ ησλ Κπθιάδσλ, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο επί ηεο νπζίαο απηνδηνίθεζεο, κε 

ηελ νζσκαληθή εμνπζία λα είλαη «ζθηψδεο», πεξηνξηδφκελε κφλν ζηε ζπιινγή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ θφξσλ.
6
 

Χο εθ ηνχηνπ, νη θνηλσληθέο δνκέο ηνπ πξνγελέζηεξνπ θαζεζηψηνο ζα 

παξακείλνπλ ζρεδφλ νη ίδηεο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πξσηεχνπζαο 

                                                           
3
 Απφζηνινο Βαθαιφπνπινο, Ιζηοπία ηος Νέος Ελληνιζμού. Τοςπκοκπαηία, 1453-1669, ηφκ. Γ΄, 

Θεζζαινλίθε 1968, ζζ. 273-280.  William Miller, Η Φπαγκοκπαηία ζηην Ελλάδα, κεηάθξαζε 

Άγγεινο Φνπξηψηεο, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 1997, ζζ. 701-706. 
4
 Βαθαιφπνπινο, ζζ.285.  Miller, φ.π. (ππνζεκ. 3), ζ. 706. 

5
 Βαθαιφπνπινο, φ.π. (ππνζεκ. 3), ζζ. 285-286.  Διέλε Κνχθνπ, Οι κοινοηικοί θεζμοί ζηιρ Κςκλάδερ 

καηά ηην Τοςπκοκπαηία, Αζήλα 1984, ζζ. 31-44.  Θαλάζεο Κσηζάθεο, «Πξνλνκηαθνί νξηζκνί 

(αρηηλακέδεο) ζηε Νάμν θαη ηηο Κπθιάδεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο», Φλέα 70 (Απξίιεο – 

Ηνχλεο 2021), ζζ. 91-97. 
6
 Βαθαιφπνπινο, φ.π. (ππνζεκ. 3), ζζ. 287-290. 
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Νάμνπ. Έηζη, νη Λαηίλνη ζα δηαηεξήζνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο πξνγελέζηεξεο 

θνηλσληθήο ηνπο ηζρχνο, απνηειψληαο νπζηαζηηθά «θξάηνο ελ θξάηεη», κε ηελ αλνρή 

ησλ Οζσκαλψλ Σνχξθσλ. Ζ πιεζψξα ησλ καξκάξηλσλ νηθνζήκσλ δπηηθψλ 

νηθνγελεηψλ ηεο Νάμνπ ηνπ 17νπ θαη ηνπ 18νπ αηψλα αληαλαθιά απηήλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ην γεγνλφο ηεο αλέγεξζεο θαηά ην ίδην δηάζηεκα 

πνιπάξηζκσλ ππξγνεηδψλ επαχιεσλ Γπηηθψλ γαηνθηεκφλσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

λεζηνχ. Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζακε λα ην ραξαθηεξίζνπκε σο ηε 

«Λαηηλνθξαηία κεηά ηε Λαηηλνθξαηία», κία άηππε δειαδή επηβίσζε θενπδαιηθψλ 

πξαθηηθψλ, εηο βάξνο ηνπ αγξνηηθνχ –θαηά βάζε– γεγελνχο ειιελνξζφδνμνπ 

πιεζπζκνχ (π.ρ. αγγαξείεο). Ζ θνηλσληθή απηή πξαγκαηηθφηεηα ζηα ρξφληα ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο εδξάδεηαη θπζηθά ζην γεγνλφο ηεο πνιηηηθήο αλνρήο πνπ επέδεημαλ νη 

λένη θπξίαξρνη, νη Οζσκαλνί Σνχξθνη, έλαληη ησλ θαηαινίπσλ ηνπ πξνγελέζηεξνπ 

θαζεζηψηνο, ηεο Λαηηλνθξαηίαο.
7
 Πιήγκα ζε απηφ ην ηδηφηππν θαζεζηψο ππήξμε ε 

έθδνζε δηαηάγκαηνο ην 1721 πνπ ζηεξνχζε απφ ηνπο δπηηθήο θαηαγσγήο 

γαηνθηήκνλεο ηα θενπδαιηθνχ ηχπνπ πξνλφκηά ηνπο, ελψ ν 18νο αηψλαο ζεσξείηαη θαη 

πεξίνδνο αλάπηπμεο ησλ αλαδπφκελσλ θνηλσληθά Διιελνξζνδφμσλ αζηψλ ηνπ 

λεζηνχ (π.ρ. εκπφξσλ), αιιά θαη θάπνησλ Διιελνξζφδνμσλ γαηνθηεκφλσλ, νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχζαλ ελίνηε αληαγσληζηηθά σο πξνο ηελ παιαηά ηνπηθή θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή ειίη ησλ Λαηίλσλ.
8
 Αλάινγα θαηλφκελα, έσο έλαλ βαζκφ, 

παξαηεξήζεθαλ θαη ζηε αληνξίλε, φπνπ ε εδψ εγέηηδα ηάμε ησλ Γπηηθψλ 

γαηνθηεκφλσλ ζπλππήξρε κε ηα αζηηθά ζηξψκαηα ησλ Διιελνξζνδφμσλ, πνπ 

αζρνινχληαλ κε ηε λαπηηιία θαη ην εκπφξην θξαζηνχ. Ζ θνηλσληθή απηή 

πξαγκαηηθφηεηα δελ παξαηεξήζεθε ζηνλ ίδην βαζκφ ζε άιια λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, 

ηα νπνία αθελφο ήηαλ ιηγφηεξν εχθνξα θαη άξα ε γαηνθηεζία έπαηδε ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε, 

αθεηέξνπ δε ε ηζρπξή παξνπζία ησλ απνγφλσλ ησλ Λαηίλσλ θαηαθηεηψλ θαη 

θενπδαξρψλ ππήξμε πεξηνξηζκέλε θαη επνκέλσο νη ζπλζήθεο γηα ηελ αλάδπζε κίαο 

ειιελνξζφδνμεο ειίη ήηαλ ζαθψο επλντθφηεξεο.  

Μία άιιε ελδηαθέξνπζα πηπρή ηεο ηζηνξίαο ησλ ηνπξθνθξαηνχκελσλ 

Κπθιάδσλ απνηειεί ε παξνπζία ηεο Γπηηθήο Δθθιεζίαο ζηα λεζηά καο. Ο 

Καζνιηθηζκφο κεηεκθπηεχηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηψλεο ζηηο Κπθιάδεο, κέζσ ησλ 

Βελεηψλ θαη ελ γέλεη Βνξεηντηαιψλ θαηαθηεηψλ ησλ λεζηψλ. Δπί Σνπξθνθξαηίαο
9
 ε 

δεκνγξαθηθή παξνπζία ησλ Καζνιηθψλ ηεο Νάμνπ, θπξίσο γφλσλ ηνπηθψλ 

αξηζηνθξαηηθψλ νηθνγελεηψλ ηνπ Κάζηξνπ, ππήξμε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε 

(απνηεινχζαλ πεξίπνπ ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ), ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ 

ηεξάζηηα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο ηζρχ.
10

 Πεξηνξηζκέλε ζεσξείηαη επίζεο ε 

θαζνιηθή παξνπζία ζηε αληνξίλε, φπνπ θαη εθεί ππήξρε κία κεηνλφηεηα γφλσλ 

παιαηψλ θαζνιηθψλ αξηζηνθξαηηθψλ νηθνγελεηψλ ηνπ θάξνπ.
11

 Χζηφζν, ζηα 

ππφινηπα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ε θαζνιηθή παξνπζία ήηαλ απφ ηζρλή έσο 

                                                           
7
 Κσηζάθεο, φ.π. (ππνζεκ. 1), ζζ. 553-554. 

8
 Κσηζάθεο, φ.π. (ππνζεκ. 1), ζζ. 77, 80-82, 516-522. 

9
 Θαλάζεο Κσηζάθεο, «Γηαηί φξνο Σνπξθνθξαηία;», Φλέα 69 (Γελάξεο – Μάξηεο 2021), ζζ. 63-66. 

10
 Κσηζάθεο, φ.π. (ππνζεκ. 1), ζζ. 170-175, 553-554. 

11
 Νίθνο Αιηπξάληεο,  Γενεαλογικά Σανηοπίνηρ, Θεξατθά Νέα, Αζήλα 2004, ζζ. 37-44. 
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αλχπαξθηε, εάλ εμαηξέζεη θαλείο ηα λεζηά ηεο Σήλνπ θαη ηεο χξνπ. ηελ Σήλν, ε 

νπνία ππελζπκίδεηαη φηη παξέκεηλε ππφ βελεηηθή θπξηαξρία κέρξη ην 1715, έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, έρνληαο σο θίλεηξν ηε ιήςε ηεο βελεηηθήο ππεθνφηεηαο 

απφ ηηο βελεηηθέο αξρέο ηνπ λεζηνχ, είρε αζπαζηεί ηνλ Καζνιηθηζκφ ήδε απφ ηνλ 15ν 

αηψλα.
12

 Απφ ηελ άιιε, ε χξνο, ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηεο ιαηηληθήο θπξηαξρίαο 

δηαηεξνχζε ζπκπαγείο θαζνιηθνχο πιεζπζκνχο, ειιεληθήο θαηά βάζε θαηαγσγήο, 

ελψ απφ ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα ζεσξείηαη φηη ν Καζνιηθηζκφο επηθξάηεζε ζρεδφλ 

πιήξσο, θάηη πνπ απνδίδεηαη απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο ζην γεγνλφο ηεο κε 

επαλαθνξάο ζηελ έδξα ηνπ Οξζφδνμνπ επηρσξίνπ επηζθφπνπ κεηά ηελ θαηάιπζε ηεο 

Λαηηλνθξαηίαο, φπσο ζπλέβε ζηα ππφινηπα λεζηά, θαη ηεο κνλνπσιηαθήο παξνπζίαο 

ηνπ εθεί Λαηίλνπ επηζθφπνπ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο ήηαλ ε πιήξεο 

θπξηαξρία ζηε χξν ηνπ θαζνιηθνχ ζηνηρείνπ, θαζ’ φιε ζηελ Σνπξθνθξαηία, κε ην 

θαζνιηθφ πνίκλην λα ππεξβαίλεη ην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ. 

Γηθαίσο ινηπφλ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία ε χξνο ζα νλνκαζηεί ε «λήζνο ηνπ 

Πάπα».
13

 Θα επαθνινπζήζεη ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε, φπνπ ζα ζπξξεχζνπλ 

θαηαδησθφκελνη πιεζπζκνί απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ, φπσο Κξεηηθνί, Υηψηεο, 

Φαξηαλνί θ.ά., πνπ ίδξπζαλ ηελ Δξκνχπνιε, φπσο θαη κεηέπεηηα δεκφζηνη ππάιιεινη 

απφ άιια κέξε ηεο Διιάδαο, φπσο π.ρ. απφ ηε Πεινπφλλεζν, νη νπνίνη θαη ζα 

εληζρχζνπλ ην νξζφδνμν ζηνηρείν, αιιάδνληαο άξδελ ηνπο έσο ηφηε δεκνγξαθηθνχο 

ζπζρεηηζκνχο ηνπ λεζηνχ. 

Με αθνξκή θαη ηελ χπαξμε ηνπ θαζνιηθνχ ζηνηρείνπ ζηα λεζηά καο, νη 

Κπθιάδεο θαηέζηεζαλ πεδίν δηεζλψλ αληαγσληζκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο. Οη πνιηηηθέο θηινδνμίεο ηνπ γαιιηθνχ ζηέκκαηνο γηα δηείζδπζε ζηνλ 

ρψξν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο δηαθάλεθαλ ήδε απφ ηηο δηνκνινγήζεηο, 

δειαδή απφ απνηθηαθνχ ηχπνπ εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ Γαιιίαο θαη Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο ήδε απφ ην 1535. Ζ ζχκπξαμε απηή κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ έθζαζε 

ζην ζεκείν ηεο ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζχκπεμεο κίαο «αλίεξεο 

ζπκκαρίαο», κεηαμχ ηεο ρξηζηηαληθήο θαη θαζνιηθήο Γαιιίαο θαη ηεο ηζιακηθήο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κε ζηφρν ηεο έμσζε απφ ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην ηεο 

θνηλήο αληηδήινπ ηνπο, ηεο Βελεηίαο. Ζ πνιηηηθή απηή ζπλεξγαζίαο ηνπ γαιιηθνχ 

παξάγνληα κε ηνλ ζνπιηάλν είρε σο ζπλέπεηα λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηελ αλάδεημε 

ηεο Γαιιίαο σο πξνζηάηηδαο ησλ θαζνιηθψλ πιεζπζκψλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ησλ 

Κπθιάδσλ, θάηη πνπ επηζεκνπνηήζεθε ην 1675.
14

 ε αληηδηαζηνιή κε ηελ ηχπνηο 

θαζνιηθή, αιιά επί ηεο νπζίαο ζξεζθεπηηθά αδηάθνξε Βελεηία, ε νπνία κάιηζηα είρε 

ελίνηε θαη πξνζηξηβέο κε ηνλ πάπα, ιφγσ εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ κεηαμχ ηνπ 

                                                           
12

 Μάξθνο Φψζθνινο, «Δηζαγσγή ζηελ ηζηνξία ησλ θαζνιηθψλ εθθιεζηψλ ηεο Σήλνπ», Τηνιακά 1 

(1996), ζζ. 98-103.  Ο ίδηνο, «Δθθιεζηαζηηθή ηζηνξία ηεο Σήλνπ», ζην: π. Μ. Φψζθνινο (επηκ.), 

Τήνορ. Ιζηοπία και Πολιηιζμόρ, ηφκ. Α΄, Γήκνο Δμσκβνχξγνπ Σήλνπ, Αζήλα 2005, ζζ. 382-383. 
13

 Μάξθνο Ρνχζζνο-Μειηδψλεο, «Λφγνη επηθξάηεζεο ηνπ ξσκαηνθαζνιηθνχ ηππηθνχ θαη δφγκαηνο 

ζηε χξν θαηά ηε κεηαβαηηθή απφ ηελ Δλεηνθξαηία ζηελ Σνπξθνθξαηία πεξίνδν, 1537-1637», ζην: Α. 

Αξγπξίνπ (επηκ.), Η Ελλάδα ηων νήζων από ηην Φπαγκοκπαηία μέσπι ζήμεπα. Πξαθηηθά ηνπ Β΄ 

Δπξσπατθνχ πλεδξίνπ Νενειιεληθψλ πνπδψλ (Ρέζπκλν, 10-12 Μαΐνπ 2002), ηφκ. Β΄, Αζήλα 2004, 

ζζ. 447-451.  Ο ίδηνο, SyraSacra. Θπηζκεςηική Ιζηοπία ηηρ Σύπος, ΚΗ.Κ.Δ.Γ.Δ., χξνο 2007, ζζ. 44-

47. 
14

 Κσηζάθεο, φ.π. (ππνζεκ. 1), 86-93, ζζ. 140-143. 
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Παπηθνχ Κξάηνπο θαη ηνπ θξάηνπο ηεο Βελεηίαο, ε Γαιιία πξνθξίζεθε σο ν 

ζεκαηνθχιαθαο ηνπ Καζνιηθηζκνχ ζηελ πεξηνρή καο, σο πξνζηάηεο θαη θεδεκφλαο 

ησλ εδψ θαζνιηθψλ πιεζπζκψλ, νη νπνίνη θηλδχλεπαλ κε αθνκνίσζε. Γεδνκέλνπ 

κάιηζηα φηη, ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο ερζξηθέο πξνο ηνπο Σνχξθνπο Βελεηία θαη 

Ηζπαλία, ε Γαιιία δηαηεξνχζε θαιέο ζρέζεηο κε ηηο νζσκαληθέο αξρέο, θαζίζηαην 

απξφζθνπην ην έξγν ηεο, εθείλν ηεο δηαθχιαμεο ηνπ θαζνιηθνχ θξνλήκαηνο, αιιά 

θαη αλάδεημεο θαη δηάδνζεο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο θαη ελ γέλεη ηνπ γαιιηθνχ 

πνιηηηζκνχ, θαηλφκελν πνπ κάο είλαη γλσζηφ θαη σο «πνιηηηζηηθφο ηκπεξηαιηζκφο». 

Μέζα απφ ηε δεκηνπξγία γαιιφθσλσλ εθπαηδεπηηθψλ δηθηχσλ ζηηο Κπθιάδεο 

πξνβαιιφηαλ ε Γαιιία θαη ν γαιιηθφο πνιηηηζκφο. Σν έξγν απηφ αλέιαβαλ λα 

πινπνηήζνπλ γαιιηθά θαζνιηθά ηάγκαηα, φπσο Ηεζνπίηεο, Καπνπθίλνη, Οπξζνπιίλεο 

θ.ά., ηα νπνία πέξα απφ ηελ πξναγσγή ηνπ θαζνιηθνχ θξνλήκαηνο, είραλ σο ζηφρν 

ηελ αλάδεημε ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ γαιιηθνχ πνιηηηζκνχ, αιιά θπζηθά θαη ηνπ 

γαιιηθνχ ζηέκκαηνο, ζπλεπηθνπξνχκελνη απφ ηελ ηζρπξή γαιιηθή λαπηηθή παξνπζία 

ζηελ πεξηνρή. Έηζη παξαηεξήζεθε ζηηο Κπθιάδεο ην ζρήκα κε ηα «3Μ», ην νπνίν 

έρεη εληνπηζηεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, ππφ απνηθηνθξαηία, ην “Militaris–

Mercator–Missionaris” (ζηξαηησηηθφο, εκπνξεπφκελνο, ηεξαπφζηνινο). Σν φιν 

εγρείξεκα ησλ Γάιισλ δηαπλεφηαλ απφ ην πλεχκα ηεο Αληηκεηαξξχζκηζεο, δειαδή 

ηεο θηλεηνπνίεζεο ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο απφ ηα κέζα ηνπ 16νπ αηψλα θαη 

χζηεξα, σο απάληεζε ζηελ πξνηεζηαληηθή Μεηαξξχζκηζε ηνπ Μαξηίλνπ Λνπζήξνπ, 

πνπ νδήγεζε ζην ζρίζκα κεηαμχ Καζνιηθψλ θαη Γηακαξηπξνκέλσλ, αιιά θαη ζηνπο 

ζξεζθεπηηθνχο πνιέκνπο ζηελ Δπξψπε. ην πιαίζην πάλησο ελίζρπζεο ηνπ 

Καζνιηθηζκνχ, ε Αληηκεηαξξχζκηζε δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ ελίζρπζε ηνπ θαζνιηθνχ 

ζηνηρείνπ θαη ηνπ θαζνιηθνχ θξνλήκαηνο εθεί πνπ θηλδχλεπε, ζηελ θεληξηθή θαη 

δπηηθή Δπξψπε, αιιά ε θηλεηνπνίεζε ησλ θαζνιηθψλ κνλαρηθψλ ηαγκάησλ έιαβε 

ρψξα θαη ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ θαζ’ εκάο Αλαηνιή, φπνπ ππεξηεξνχζε ην 

νξζφδνμν ζηνηρείν, δεκηνπξγψληαο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εζηίεο θηιελσηηθψλ ή 

Διιελνξξχζκσλ Καζνιηθψλ (Οπληηψλ).
15

 Μία ηέηνηα απφπεηξα έγηλε ζηε αληνξίλε 

ην 1650, φηαλ κεηά ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ επηρεηξήζεθε ν πξνζειπηηζκφο ησλ 

γεγελψλ Οξζνδφμσλ ζηνλ Καζνιηθηζκφ, κε πεληρξά φκσο απνηειέζκαηα.
16

 

Γεληθφηεξα φκσο ην θιίκα ηνπ 17νπ αηψλα ππήξμε θηιελσηηθφ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ Οξζνδφμσλ ηεξαξρψλ, δεδνκέλνπ φηη πνιινί εμ 

απηψλ είραλ ζπνπδάζεη ζηελ θαζνιηθή Ηηαιία (π.ρ. Διιεληθφ Κνιιέγην ηνπ Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ ηεο Ρψκεο) θαη είραλ σο ζηφρν ηελ πξναγσγή ηνπ θισξεληηλνχ φξνπ, 

δειαδή ηελ Έλσζε ησλ δχν Δθθιεζηψλ, θπζηθά ππφ ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ πάπα 

ηεο Ρψκεο. Χο εθ ηνχηνπ, δεκηνπξγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο κίαο άηππεο Έλσζεο ησλ 

δχν πιεπξψλ, κε ηελ αλνρή ή θαη κε ηελ θαζνδήγεζε νξηζκέλσλ ηχπνηο Οξζνδφμσλ 

ηεξαξρψλ, δηαπλεφκελσλ απφ ηελ θηιελσηηθή ηδενινγία. ην πιαίζην απηφ, νη 

Καζνιηθνί κνλαρνί, θπξίσο γαιιηθήο θαηαγσγήο, νη νπνίνη θαη απνηεινχζαλ κέιε 

θαζνιηθψλ ηαγκάησλ κηζζηνλαξίσλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηα λεζηά καο, πέξαλ ησλ 

θηιαλζξσπηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, άξρηζαλ λα αλακεηγλχνληαη θαη ζηα ηεο 

                                                           
15

 Κσηζάθεο, φ.π. (ππνζεκ. 1), ζζ. 123-134. 
16

 Βαθαιφπνπινο, φ.π. (ππνζεκ. 3), ζ. 417. 
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ιεηηνπξγηθήο δσήο ησλ Οξζνδφμσλ, ιακβάλνληαο ηελ άδεηα λα θεξχηηνπλ, λα 

θαηερνχλ θαη λα εμνκνινγνχλ ην νξζφδνμν πνίκλην. Δπίζεο, ζχλεζεο ήηαλ ην 

θαηλφκελν ηεο ζπκκεηνρήο κειψλ ηνπ ελφο δφγκαηνο ζε κεγάιεο ενξηέο ηνπ άιινπ 

δφγκαηνο ή θαη νη θνηλέο ιηηαλείεο, ζε πεξηπηψζεηο π.ρ. ινηκνχ ή ιεηςπδξίαο, ρσξίο 

πάλησο λα θζάλνπλ ζην ζεκείν λα κεηαιακβάλνπλ απφ ην θνηλφ πνηήξην, πιελ 

θάπνησλ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ.
17

 Μία άιιε ελδηαθέξνπζα παξάκεηξνο απηήο ηεο 

ηδηαίηεξεο ζπλχπαξμεο ηεο επνρήο εθείλεο ππήξμε θαη ε αλέγεξζε λαψλ «δηπιήο 

ιαηξείαο» ή «θνηλήο ιαηξείαο», θαηλφκελν πνπ είρε εκθαληζηεί αξρηθά θαηά ηε 

Λαηηλνθξαηία, δειαδή επί ηνπ Γνπθάηνπ ηνπ Αηγαίνπ θαη ησλ ινηπψλ ιαηηληθψλ 

εγεκνληψλ ησλ Κπθιάδσλ, αιιά θαη ζηε βελεηνθξαηνχκελε Κξήηε. Οη λανί «δηπιήο 

ιαηξείαο» απνηεινχληαη θαηά θαλφλα απφ δχν θιίηε, φπνπ ην έλα θιίηνο είλαη 

νξζφδνμν θαη ην άιιν θαζνιηθφ, κε δχν δηαθνξεηηθά ζπζηαζηήξηα, ελδεηθηηθφ ηεο 

ζηελήο θαη ζπλάκα δηαθξηηήο ζπκβίσζεο ησλ δχν πιεπξψλ. Σν θαηλφκελν απηφ, 

άγλσζην επί ηεο νπζίαο γηα ηελ ηνπξθνθξαηνχκελε επεηξσηηθή Διιάδα, φπσο θαη ν 

ηφηε γεληθφηεξνο ζηελφο ζπγρξσηηζκφο Οξζνδφμσλ θαη Καζνιηθψλ ζηηο Κπθιάδεο, 

ππφ ην πλεχκα ηεο Αληηκεηαξξχζκηζεο θαη ηεο πξναγσγήο ηνπ θισξεληηλνχ φξνπ, ζα 

εθιείςεη κέρξη ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα, κε απνθάζεηο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ αξρψλ 

ηφζν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο φζν θαη ηεο Ρψκεο, κε απνηέιεζκα έθηνηε νη δχν 

πιεπξέο, Οξζφδνμνη θαη Καζνιηθνί, λα θηλνχληαη πιένλ ζε πιαίζην ζαθψο δηαθξηηφ 

κεηαμχ ηνπο.
18

 Ζ αλάδεημε ινηπφλ ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο δηαθξηηήο ηαπηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ππήξμε απφ ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα πεξηζζφηεξν έληνλε ζε 

ζρέζε κε ηνλ 17ν αηψλα, θζάλνληαο θάπνηε αθφκα θαη ζην ζεκείν ησλ 

ζπγθξνπζηαθψλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, θιίκα πνπ φκσο ζήκεξα έρεη βειηησζεί, κε ηηο 

δχν πιεπξέο λα ιεηηνπξγνχλ ζε αγαζηή ζπλεξγαζία θαη αιιεινπεξηρψξεζε. 

Ζ αλάκεημε πάλησο ηεο Γαιιίαο ζηα ησλ Κπθιάδσλ δίραζε ην θαζνιηθφ 

ζηνηρείν, κε ηε δεκηνπξγία δχν παξαηάμεσλ, ηνπιάρηζηνλ ζηε Νάμν: κίαο 

θηινβελεηηθήο θαη κίαο θηινγαιιηθήο. Γεληθά νη εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε δελ άθελαλ 

αλεπεξέαζηεο ηηο θαζνιηθέο θνηλφηεηεο ησλ Κπθιάδσλ, κε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ην θάςηκν νκνηψκαηνο ηνπ Ναπνιένληα ζην Κάζηξν ηεο Νάμνπ ην 

1807.
19

 Δπίζεο, ζηηο Κπθιάδεο θαη ηδίσο ζηε Νάμν, αιιά θαη ζηε αληνξίλε, είρακε 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο χζηεξεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ηελ παξνπζία δηάθνξσλ 

πξνμελείσλ, ππνπξνμελείσλ θαη πξνμεληθψλ γξαθείσλ μέλσλ ρσξψλ, ησλ κεγάισλ 

επξσπατθψλ δπλάκεσλ ηεο επνρήο, θάηη πνπ αληαλαθιά πξνθαλψο ηε ζεκαζία ησλ 

λεζηψλ καο ζηελ δηεζλή πνιηηηθή ζθελή, αιιά θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο ζεκαζίαο, 

ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. ηε Νάμν π.ρ. ππήξραλ, βάζεη 

καξηπξηψλ, δηπισκαηηθνί θαη εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη ηεο Βελεηίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο 

Βξεηαλίαο, ηεο Ρσζίαο, ηεο Οιιαλδίαο, ηεο Γαλίαο, ηεο νπεδίαο, ηεο Απζηξίαο, ηνπ 

Βαζηιείνπ ηεο Νεαπφιεσο, αθφκα θαη ηεο Υαλζεαηηθήο Δλψζεσο. Μία άιιε 

ελδηαθέξνπζα παξάκεηξνο ηεο γαιιηθήο παξνπζίαο ζηα ησλ Κπθιάδσλ είλαη θαη ην 

                                                           
17

 Βαθαιφπνπινο, φ.π. (ππνζεκ. 3), ζζ. 422-428. 
18

 Κσηζάθεο, φ.π., (ππνζεκ. 1), ζζ. 237, 246. 
19

 Οξεηλφο Αμψηεο, «1807 ζηελ Νάμν θαίλε άγαικα ηνπ Ναπνιένληα», 

https://orinosaxotis.blogspot.com/2017/01/1807.html?fbclid=IwAR18dA8KQQlU_XPAxh19USUx1Or

fEAKlI7FK8cZUd0agmrpbXUwS6kvWBiM. [Αλαθηήζεθε ζηηο 18/6/2021]. 

https://orinosaxotis.blogspot.com/2017/01/1807.html?fbclid=IwAR18dA8KQQlU_XPAxh19USUx1OrfEAKlI7FK8cZUd0agmrpbXUwS6kvWBiM
https://orinosaxotis.blogspot.com/2017/01/1807.html?fbclid=IwAR18dA8KQQlU_XPAxh19USUx1OrfEAKlI7FK8cZUd0agmrpbXUwS6kvWBiM
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γεγνλφο ηεο δηάδνζεο ηεο γαιινθσλίαο ζηνπο θαζνιηθνχο θχθινπο ησλ λεζηψλ καο, 

κνινλφηη ν Καζνιηθηζκφο κεηεκθπηεχηεθε ζην Αηγαίν, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ 

βελεηηθήο θαη ησλ ελ γέλεη ηηαιηθήο θαηαγσγήο θαηαθηεηψλ, άξα ηηαιφθσλσλ 

πιεζπζκψλ. ηαδηαθά ε ηηαιηθή γιψζζα ππνρψξεζε πξνο φθεινο ηεο γαιιηθήο, ε 

νπνία κέρξη ζήκεξα απνηειεί θαη θαη’ εμνρήλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ζηα ελ Διιάδη 

θαζνιηθά ζρνιεία.
20

 

Αμηνζεκείσην ππήξμε θαη ην θαηλφκελν ηεο πεηξαηείαο ζηηο Κπθιάδεο, φπνπ 

πεηξαηέο δηαθφξσλ εζληθνηήησλ, έρνληαο σο νξκεηήξην κηθξά λεζηά, κε θαηάιιεια 

αγθπξνβφιηα (π.ρ. Κίκσινο, Μήινο, Ίνο) ιπκαίλνληαλ ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ. 

Γάιινη, Άγγινη, Ηηαινί, Ηζπαλνί, Οιιαλδνί, Μαιηέδνη θαη άιινη ρξηζηηαλνί πεηξαηέο 

επέδξακαλ ζρεδφλ θαηά πάλησλ, φπσο θαη κνπζνπικάλνη πεηξαηέο, Σνχξθνη θαη 

Αιγεξηλνί.
21

 ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα βελεηνηνπξθηθψλ 

πνιέκσλ, πεηξαηέο επξηζθφκελνη ζηελ ππεξεζία ησλ αληηκαρφκελσλ δπλάκεσλ, 

ιεηηνπξγνχζαλ σο θνπξζάξνη, θάλνληαο επηδξνκέο θαηά ζηφρσλ ησλ αληηπάισλ.
22

 

ην πιαίζην απηφ ρξηζηηαλνί θνπξζάξνη επέδξακαλ θαηά ηνπξθηθψλ ζηφρσλ ζηηο 

Κπθιάδεο, κε απνηέιεζκα ηε θπγή κέξνπο ηνπ ήδε ηζρλνχ δεκνγξαθηθνχ 

κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ απφ ηα λεζηά καο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ηηο 

πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ Βελεηψλ θαη Σνχξθσλ ηηο πιήξσλαλ πξσηίζησο νη 

ίδηνη νη λεζηψηεο. Μία ηέηνηα πεξίπησζε ππήξμε θαη ε δηαρείκαζε ην 1660-1661 ζηε 

Νάμν γαιιηθνχ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο, απνηεινχκελνπ απφ 4.000 άλδξεο, κε 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ. Αμίδεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί θαη ε δηεμαγσγή ηεο λαπκαρίαο ηνπ Νηξηνχ (1651) αλάκεζα ζηελ Πάξν, ηε 

Νάμν θαη ηε Φνιέγαλδξν, φπνπ ν βελεηηθφο ζηφινο λίθεζε ηνλ νζσκαληθφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Κξεηηθνχ Πνιέκνπ (1645-1669), ρσξίο σζηφζν ηειηθά λα ζψζεη ηε 

κεγαιφλεζν απφ ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε.
23

 

Οη Κπθιάδεο ζα βξεζνχλ ζην επίθεληξν δηεζλψλ γεσπνιηηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, 

φηαλ ζην πξνζθήλην ηεο επξσπατθήο γεσπνιηηηθήο ζθαθηέξαο ζα μεπξνβάιεη ηνλ 18ν 

αηψλα ε Ρσζία, ε νπνία θάληαδε σο ε νκφδνμε κεγάιε δχλακε, ε νπνία ζα 

απειεπζέξσλε ην Γέλνο ησλ Διιήλσλ απφ ηνλ νζσκαληθφ δπγφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ξσζνηνπξθηθνχ πνιέκνπ ηνπ 1768-1774 ν ξσζηθφο ζηφινο βξέζεθε ζην Αηγαίν ππφ 

ηελ αξρεγία ησλ αδειθψλ Οξιψθ, ελψ παξάιιεια νη Έιιελεο ηεο Πεινπνλλήζνπ 

θαη άιισλ πεξηνρψλ ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, αιιά θαη ηεο Κξήηεο (επαλάζηαζε 

Γαζθαινγηάλλε) μεζεθψζεθαλ ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ, φκσο θαηεζηάιεζαλ κε 

αηκαηεξφ ηξφπν (1770-1771), δεδνκέλνπ φηη νη Ρψζνη άθεζαλ ηνπο Έιιελεο 

επαλαζηάηεο κφλνπο θαη αβνήζεηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Οξισθηθψλ, φπσο καο 

είλαη γλσζηή απηή ε εμέγεξζε, νη Κπθιάδεο βξέζεθαλ ππφ ηε ξσζηθή θπξηαξρία γηα 

ηέζζεξα πεξίπνπ ρξφληα, κε ηνπο Ρψζνπο λα έρνπλ σο λαχζηαζκφ ηνπο ηε Νάνπζα 
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ηεο Πάξνπ.
24

 Σφηε ηνπνζεηείηαη ρξνληθά, ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθή αθήγεζε, θαη ε 

έιεπζε Κξεηηθψλ πξνζθχγσλ ζε δηάθνξα θπθιαδνλήζηα, πξνεξρφκελσλ θπξίσο απφ 

ηα θαθηά, κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ πεξίπησζε ζη’ Απεξάζνπ ηεο Νάμνπ.
25

 Ζ ξσζηθή 

θαηνρή ησλ Κπθιάδσλ έιεμε κε ηε ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνχθ Καλατξηδή (1774), ε 

νπνία επέθεξε ζηα λεζηά καο ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία. Χζηφζν νη Έιιελεο 

απεθφκηζαλ ζεκαληηθά πξνλφκηα, δεδνκέλνπ φηη ε Ρσζία αλαδείρζεθε ζε πξνζηάηε 

ηνπο, δίλνληάο ηνπο π.ρ. ην δηθαίσκα λα πςψλνπλ ζηα πινία ηνπο ηε ξσζηθή ζεκαία, 

θάηη πνπ ζπλέβαιε ηα κάια ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. Ζ επαλαζηαηηθή 

θίλεζε ησλ Οξισθηθψλ κπνξεί λα απέηπρε, σζηφζν θαηέδεημε φηη ε Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία δελ ήηαλ πιένλ αλίθεηε θαη φηη νη Έιιελεο ζα κπνξνχζαλ λα 

δηεθδηθήζνπλ κε επλντθφηεξνπο φξνπο ηελ ειεπζεξία ηνπο, φπεξ θαη εγέλεην κηζφ 

αηψλα αξγφηεξα. 

Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί ε επαλαζηαηηθή δξάζε ηνπ Λάκπξνπ Καηζψλε, ν 

νπνίνο πνιέκεζε ηνπο Σνχξθνπο θαη πεξί ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα (1789) είρε 

θαηνξζψζεη λα ειέγρεη κε ηνλ ζηφιν ηνπ ηηο Κπθιάδεο. Μπνξεί ηειηθά λα 

αλαγθάζηεθε λα απνρσξήζεη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ, θαηφπηλ ησλ πηέζεσλ απφ 

ηνπ ηζρπξνχ ηνπξθηθνχ ζηφινπ, σζηφζν ν ζπφξνο ηεο ειεπζεξίαο είρε πιένλ πέζεη. 

Ήηαλ δήηεκα ρξφλνπ νη λεζηψηεο λα απνηηλάμνπλ ηνλ νζσκαληθφ δπγφ θαη λα 

αλαθηήζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο. 
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