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Πηπρέο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζηε αληνξίλε.  

πκπνξεχζεηο θαη δηρνζηαζίεο1 
 

 

Ιωάννης Ε. Γαλαίος, δ.φ. 
 

 

 Ἰωάννῃ Ν. Περσζινάκῃ 

Κρηηί πεθιλημένῳ Διδαζκάλῳ 

ἱζηορίῃ
2
 θιλοπόνως ἐνδιαηρίψανηι 

ηὸ πόνημα ηόδε εὐγνωμόνως ἀναηίθημι. 

 

 
 

Ἡξνδόηνπ Ἁιηθαξλεζζένο ἱζηνξίεο ἀπόδεμηο ἥδε, ὡο κήηε ηὰ γελόκελα ἐμ ἀλζξώπσλ ηῷ ρξόλῳ ἐμίηεια γέλεηαη… 

(Ζξφδνηνο, πξννίκην) 

 

θαη ησλ Αξκάησ’ νη ηαξαρέο, όρζξεηεο, θαη ηα βάξε, 

ηνπ Έξσηνο νη κπόξεζεο θαη ηζε Φηιηάο ε ράξε 

απηάλα κ’ εθηλήζαζη ηε ζήκεξνλ εκέξαλ… 

(Κνξλάξνο, Δξσηόθξηηνο, Α 5-7) 

 
 
 

Ο ηίηινο ηεο αλαθνίλσζήο καο πξνδηαγξάθεη θαη ππνδειψλεη ηε ζηνρνζεζία θαη ηε δνκή 

ηεο, δειαδή α) ηελ θαιεηδνζθνπηθή (αιιά κε εμαληιεηηθή) παξνπζίαζε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 

1821 ζηελ ηνπηθή θιίκαθα ηεο αληνξίλεο θπξίσο θαηά ηα έηε 1821-1823 θαη β) ηε ζεκαηηθή 

ππαγσγή ηεο ηζηνξηθήο χιεο ζην αληηζεηηθφ δεχγνο νκόλνηα vs. δηρόλνηα (ή ην νκφινγν 

εκπεδφθιεην θηιόηεο vs. λεῖθνο)
3
  πνπ ηέκλεη θάζεηα ην θαηλφκελν ηεο ειιεληθήο Δπαλάζηαζεο 

ζε επξχηεξν επίπεδν. Κνληνινγίο, κέζσ ηεο εηζήγεζήο καο επηρεηξνχκε λα εξεπλήζνπκε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνηππψλεηαη ε πγεία θαη ε παζνινγία ηνπ ειιεληθνχ επαλαζηαηηθνχ 

                                                           
1
 Αλαθνίλσζε ζηελ εκεξίδα ηνπ 1

νπ
 ΠΔ.Κ.Δ. Ννηίνπ Αηγαίνπ ζηηο 22/5/2021 κε ζέκα «Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 

θαη νη Κπθιάδεο». Σν θείκελν ηεο αλαθνίλσζεο παξνπζηάδεηαη ζε εθηελέζηεξε κνξθή. Θεξκέο επραξηζηίεο ρξσζηψ 

ζηνπο ππεπζχλνπο ηνπ ΠΔ.Κ.Δ. γηα ηελ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ εκεξίδα (μερσξηζηά ζηνλ ζπληνληζηή ησλ 

Φηινιφγσλ θ. Υαξάιακπν Κσλζηαληέιιηα) θαη ζηνλ ζπγρσξηαλφ κνπ αξραηνιφγν θαη αθαηαπφλεην εξεπλεηή θ. 

Λεπηέξε Εψξδν γηα ηε βηβιηνγξαθηθή ηνπ ζπλδξνκή ηδηαίηεξα ζε δπζεχξεηεο εθδφζεηο. 
2
 Η.Ν. Πεξπζηλάθεο, Ζ έλλνηα ηνπ πινύηνπ ζηελ ηζηνξίε ηνπ Ζξνδόηνπ, Ησάλληλα 1987. <Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. 

Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Φηινζνθηθήο ρνιήο Γσδψλε: παξάξηεκα αξηζ. 31>. 
3
 Α 28 DK. Ζ εξγαζία απηή ζπλνκηιεί ζπλεηδεηά κε ηνπο «θιαζηθνχο», φπσο ζα θαλεί θαη ζην ηέινο κε ηε κλεία 

ζην ηξηπιφ εμεγεηηθφ ζρήκα ηνπ Θνπθπδίδε, ακθηζβεηψληαο ζηεγαλά αλάκεζα ζε γλσζηηθά πεδία. Βι. θαη Ivan 

Jablonka, Ζ ηζηνξία είλαη κηα ζύγρξνλε ινγνηερλία. Μαληθέζην ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο,Μεηάθξαζε Ρίθα 

Μπελβελίζηε, Πφιηο, Αζήλα 2017. 
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εγρεηξήκαηνο ηνπ 1821 ζηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο αληνξίλεο, αλαδεηψληαο ηηο εμαξηήζεηο θαη 

ηηο δηαπινθέο κέξνπο (Θήξαο) θαη φινπ (Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, λαπηηθήο εγεζίαο ηνπ Αγψλα) 

θαη ελίνηε ζπγθξηηηθά δεδνκέλα άιισλ λεζηψλ (ζε ζρέζε ι.ρ. κε ηε θνξνινγηθή ηνπο 

ζπλεηζθνξά ζην επαλαζηαηηθφ ηακείν θαη ηελ εηεξφδνμε πιεζπζκηαθή ζχλζεζε).  

Ζ έξεπλά καο βαζίζηεθε ηφζν ζε αξρεηαθέο πεγέο δηνηθεηηθνχ πεξηερνκέλνπ (απφ ην 

Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Ύδξαο, αλαδεκνζηεχζεηο ζε άιια βηβιία ηνπηθήο ηζηνξίαο,
4
 ηα πεηζησηηθά 

ηνπ Υαηδεαλαξγχξνπ θαη ην ςεθηνπνηεκέλν Αξρείν ηεο Διιεληθήο Παιηγγελεζίαο), νη νπνίεο 

θαη αμηνινγνχληαη σο βαζηθφηεξεο, κηαο θαη καο κεηαθέξνπλ φρη κφλν πιεξνθνξίεο αιιά θαη ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο επνρήο, φζν θαη ζε βηβιηνγξαθία (γεληθέο ηζηνξίεο ηεο ειιεληθήο 

επαλάζηαζεο θαη εηδηθφηεξεο κειέηεο).  

Σέινο, ζηφρνο καο είλαη λα ζπλδέζνπκε θαη λα ζπλζέζνπκε ηηο ελίνηε δηάζπαξηεο πεγέο, 

ψζηε λα πξνθχςεη κηα θαηά ην δπλαηφλ ζπλεθηηθή αθήγεζε κε ηελ πνιπθσλία, ηηο ζπλέρεηεο 

αιιά θαη ηηο αλαπφθεπθηεο ξσγκέο θαη ηα αηλίγκαηά ηεο.  

 

1. Ζ ζεξατθή «θηιόηεο». 

1.1 Ζ αξρή ηεο Δπαλάζηαζεο ζην λεζί θαη ε απνζηνιή έκςπρνπ δπλακηθνχ. 

 

Αο πεξάζνπκε ζην ζέκα καο. Ο ξφινο ηεο αληνξίλεο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, αλ 

βαζηζηνχκε ζηελ ππθλφηεηα ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί γεληθά σο 

επηθνπξηθφο, ππνζηεξηθηηθφο θαη εληζρπηηθφο ηεο λαπηηθήο εγεζίαο ηνπ Αγψλα, ηελ νπνία 

εθπξνζσπνχλ ε Ύδξα, νη πέηζεο θαη ηα Φαξά, νη απνθαινχκελεο δειαδή «ζαιαζζνθξάηνξεο 

λήζνη». Ζ αληνξίλε δειαδή μεζεθψλεηαη, φπσο θαη ηα άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ησλ 

Κπθιάδσλ, ζπκπνξεπφκελε κε ηελ πξναλαθεξφκελε πξσηαγσληζηηθή ηξηάδα. Σν επαλαζηαηηθφ 

«ληφκηλν» εμαπιψλεηαη θαη ζηε Θήξα
5
.  

Έρεη δηαηππσζεί ζρεηηθά ε άπνςε απφ ηνλ ηαηξνθηιφζνθν Ησζήθ Γεθηγάια φηη «νη 

Θεξαίνη δελ έιαβνλ ελεξγφλ κέξνο εηο ηελ Δζληθήλ Δπαλάζηαζηλ»
6
 θαη φηη ε χςσζε ηεο ζεκαίαο 

ηεο Δπαλάζηαζεο ζηε αληνξίλε ρξνλνινγείηαη ζηηο 5 Μαΐνπ 1821 (αλήκεξα ηεο Αγίαο 

Δηξήλεο)
7
 ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Δπάγγεινπ Μαηδαξάθε.

8
 Σελ άπνςε απηή απνθξνχεη ν 

                                                           
4
 Λ.ρ. έγγξαθα ησλ ζειίδσλ 92-99 ηνπ Α΄ ηφκνπ ηεο «αληνξίλεο» ηνπ Μηραήι Γαλέδε (1940) αλαδεκνζηεχνληαη 

απφ ην βηβιίν ηνπ Ησάλλε Παπακαλψιε «Ζ λήζνο Θήξα: εληππψζεηο θαη αλακλήζεηο» (Πεηξαηάο 1932) ζει. 68-84. 
5
 Όπσο γξάθεη ν πειηάδεο, «χςσζαλ επνκέλσο ηελ ζεκαίαλ ηεο ειεπζεξίαο αιιεινδηαδφρσο αη λήζνη ηνπ 

Αηγαίνπ» (Ν. πειηάδνπ, Απνκλεκνλεύκαηα, ηφκνο Α΄, Αζήλεζη 1851, ζει. 115). Γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ πειηάδε 

ν Μηραήι Β. αθειιαξίνπ (Ζ απόβαζε ηνπ Ηκπξαήκ ζηελ Πεινπόλλεζν. Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 

Ζξάθιεην 2012, ζει. 32) ζεκεηψλεη φηη ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο απηφο ήηαλ άλζξσπνο «πνπ θαη παξαθνινχζεζε 

ηα γεγνλφηα απφ θεληξηθή ζθνπηά θαη είρε ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη επίζεκα έγγξαθα». 
6
 Μαηζαίνο Μελδξηλφο, «Σνπξθνθξαηνχκελε Θήξα. Απειεπζεξσηηθά απηήο θηλήκαηα», ΔΔΚΜ 9 (1971) 742. 

Ησζήθ Γε Κηγάια, Γεληθή ηαηηζηηθή ηεο λήζνπ Θήξαο. Δξκνχπνιηο 1950, ζει. 59. 
7
 Ζ ζχλδεζε ηζηνξίαο θαη ζξεζθείαο ζπκίδεη ηνλ δηπιφ ζπκβνιηζκφ ηεο 25

εο
 Μαξηίνπ. 

8
 Ησζήθ Γε Κηγάια, Γεληθή ηαηηζηηθή ηεο λήζνπ Θήξαο. Δξκνχπνιηο 1950, ζει. ηδ΄. Σελ άπνςε απηή αλαπαξάγεη ν 

Γ. Γελαμάο (Ηεξά Μεηξόπνιηο Θήξαο. Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ «Θεξατθήο», ελ Πεηξαηεί 1933, ζει. 18) θαη ε «Ηζηνξία 

ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο» (ΗΔΔ) ηεο Δθδνηηθήο Αζελψλ, ηφκνο ΗΒ΄, ζει. 105 (βι. επίζεο «Διιεληθή Ηζηνξία» ηεο 

Δθδνηηθήο Αζελψλ, επαλέθδνζε απφ ηελ εθεκ. «Καζεκεξηλή» 2010, ηφκνο 5, ζει. 79). 
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Μαηζαίνο Μελδξηλφο κε δχν επηρεηξήκαηα. Σν πξψην είλαη «ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο Θήξαο εηο 

ηελ επαλάζηαζηλ»,
9
 ελψ ην δεχηεξν αθνξά ζηελ απνπζία ηνπ Μαηδαξάθε απφ ηε Θήξα θαηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Καη ηα δχν επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιιεη ν Μελδξηλφο θαίλεηαη 

λα επζηαζνχλ θαηά ηε γλψκε καο: ην πξψην, επεηδή ήδε ζηηο 30 Απξηιίνπ 1821 νη θάηνηθνη ηεο 

αληνξίλεο απεπζχλνπλ επηζηνιή «πξνο ηνπο νκνγελείο νξζνδφμνπο ρξηζηηαλνχο 

αδειθνχο…θαηνίθνπο ηεο λήζνπ πεηδψλ», κέζσ ηεο νπνίαο ηνπο γλσζηνπνηνχλ ηελ απνζηνιή 

εβδνκήληα κηζζνδνηνχκελσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Θεξαίνπο λαπηψλ: 
 

«Όζελ εμαπνζηέιινκελ, θαηά ην παξφλ, πξνο πκάο άλδξαο 70 νκνχ κε έλαλ ηεξέαλ
10

 

ζπλνδεπνκέλνπο κε έλα ησλ πξνπρφλησλ εκψλ Νηθφιανλ Γελαμάλ, ηνπο νπνίνπο ζέιεη 

ηνπο κεηαρεηξηζζήηε εηο ηα πνιεκηθά πκψλ πινία, ππέξ ηεο θνηλήο ειεπζεξίαο, νίηηλεο 

φινη απηνί ζέινπλ ιακβάλεη απφ ηελ ηδίαλ καο παηξίδα ηνλ κεληαίνλ κηζζφλ ηνπο, φζνλ 

θαηξφλ είλαη αλαγθαίνη, εμψλ (sic) ην ηπρεξφλ φπνπ ήζειελ ηχρεη δη’ φινπο θνηλψο, 

θαηφπηλ δε ζέινκελ ζαο απνζηείιιεη θαη φζνπο άιινπο δπλεζψκελ».
11 

 

Σν δεχηεξν επηρείξεκα ζρεηίδεηαη κε ηε γλσζηνπνίεζε απφ ηελ Ύδξα ζηνπο θαηνίθνπο ησλ 

λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ απφ ην Μαηδαξάθε ζηηο 18 Ηνπλίνπ 1821, δειαδή πνιχ αξγφηεξα απφ ηηο 5 

Μαΐνπ 1821, ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ απφ ην Γεκήηξην Τςειάληε σο «Δπηηξφπνπ θαη πιεξεμνπζίνπ 

ηνπο».
12

 Βεβαίσο, δελ απνθιείεηαη εληειψο λα βξηζθφηαλ ν Μαηδαξάθεο ζηε αληνξίλε ζηηο 5 

Μαΐνπ φρη κε ηνλ πξναλαθεξφκελν ζεζκηθφ ξφιν αιιά σο απεζηαικέλνο ηνπ Αιέμαλδξνπ 

Τςειάληε, ν νπνίνο γξάθεη αλάκεζα ζηα άιια ζε επηζηνιή πνπ απεπζχλεη απφ ην Κηζλφβην ζηηο 

29 Φεβξνπαξίνπ 1820 πξνο ηνπο «άξρνληεο θαη πξνεζηφηεο (sic) θαη…πξνχρνληεο ηεο λήζνπ 

αληνξίλεο»:  
 

«ηέιισ πξνο πκάο ηνλ παξνπζηαδφκελνλ Δπάγγεινλ Μαηδαξάθελ, άλδξα 

θηινγελέζηαηνλ θαη, δηά ηνλ κεγάινλ δήινλ ηνλ νπνίνλ έδεημε εηο πνιιάο πεξηζηάζεηο 

αμηνζέβαζηνλ, φζηηο είλαη πξνζηαγκέλνο λα ζαο είπε ηνπο ζθνπνχο καο θαη λα νδεγήζε 

έθαζηνλ εηο φζα παξ’ απηνχ δεηεί ζήκεξνλ ε Παηξίο. Αθνχζαηε ινηπφλ, θίινη νκνγελείο, 

ηνπο ιφγνπο ηνπ. Βάιιεηε ηαο νδεγίαο ηνπ εηο πξάμηλ, δηφηη εμ απηψλ θξέκαηαη θαη ε 

θνηλή ηνπ Γέλνπο επδαηκνλία θαη ελφο εθάζηνπ ε κεξηθή επηπρία»
13. 

 

                                                           
9
 Μαηζαίνο Μελδξηλφο, «Σνπξθνθξαηνχκελε Θήξα. Απειεπζεξσηηθά απηήο θηλήκαηα», ΔΔΚΜ 9 (1971) 742. 

10
 Ο ηεξέαο απηφο πξέπεη λα ήηαλ ν πξεζβχηεξνο Ηάθσβνο Βαζφγινο. Γηα ηελ αγσληζηηθή ηνπ πνιηηεία βι. 

αλαιπηηθά ίκνο Μ. πκεσλίδεο, «Πξεζβχηεξνο Ηάθσβνο Βαζφγινπο, πξσηφπαπαο Καξηεξάδνπ. Έλαο άγλσζηνο 

Θεξαίνο αγσληζηήο ηνπ 1821» (3.337-339). Αξλεηηθά εηθνλνγξαθείηαη ν Βαζφγινπο ζε έγγξαθν πξνο ην 

Βνπιεπηηθφ (ΑΔΠ 12.115). O Φ. Καηζίπεο εηθάδεη φηη ν ηεξέαο ήηαλ ν πξσηνζχγγεινο Γηνλχζηνο Βεληέξεο (Φ. 

Καηζίπε, θξαγίο ηεο Κνηλόηεηνο ησλ Ρσκαίσλ ηεο Νήζνπ αληνξίλεο 1821. Ήγνπλ αλέθδνηα ρεηξόγξαθα 

κεηαγεγξακκέλα θαη ζρνιηαζκέλα από ηνλ Φηι. Η. Καηζίπε, Αζήλαη 1961. <Ηζηνξηθά θαη Λανγξαθηθά ηεο Νήζνο (sic) 

αληνξίλεο 2>, ζει. 13, ππνζεκείσζε 9). 
11

 2.85. ε απηνχο ίζσο ζπγθαηαιέγνληαη νη είθνζη λαχηεο πνπ εθδήισζαλ «απείζεηα» θαη «δπζηξνπία», φπσο 

αλαθέξνπλ νη πξφθξηηνη ησλ πεηζψλ ζε επηζηνιή ηνπο (1.87). Πξβι. Γεσξγίνπ Φσηνπνχινπ, Ηζηνξία ησλ θαηά 

ζάιαζζαλ αγσληζηώλ ηνπ ηεξνύ ειιεληθνύ αγώλνο ηνπ 1821, Σππνγξαθείνλ «Ο Κάδκνο», Αζήλεζη 1871, ζει. 30 θαη 

32. 
12

 1.90. 
13

 1.82. 
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Αλεμάξηεηα σζηφζν απφ ηελ παξνπζία ή κε ηνπ Μαηδαξάθε ζηε αληνξίλε, γηα ηελ νπνία δελ 

γλσξίδσ σο ηψξα θακία ζεηηθή καξηπξία, ηα πξσηεία ηεο χςσζεο ηεο επαλαζηαηηθήο ζεκαίαο 

ζηε αληνξίλε δηεθδηθεί ν Αλαγλψζηεο Βαξβαξίγνο (sic), φπσο πξνθχπηεη απφ Πηζηνπνηεηηθφ 

ηνπ Γεκάξρνπ Καιιηζηαίσλ Β. Γ. Γαβαιά κε εκεξνκελία 9 Μαξηίνπ 1842.
14

 

Καη ελψ ε 5
ε
 Μαΐνπ 1821 σο εκεξνκελία πςψζεσο ηεο επαλαζηαηηθήο ζεκαίαο ζηε 

αληνξίλε δελ θαίλεηαη λα ακθηζβεηείηαη, κπνξνχκε γεληθά λα ππνζηεξίμνπκε βάζηκα φηη ε 

Δπαλάζηαζε ζηε αληνξίλε αθνινχζεζε ην μέζπαζκά ηεο ζηελ Ύδξα, ηηο πέηζεο θαη ηα Φαξά 

θαη κάιινλ ηαπηφρξνλα ή ηνπιάρηζηνλ κε ρξνληθή εγγχηεηα πξνο ηα άιια λεζηά, φπσο 

ππνζηεξίδεηαη απφ πνιιέο πεγέο, θπξίσο δεπηεξνγελείο. Ζ κφλε πξσηνγελήο πεγή πνπ έρσ ππ’ 

φςηλ κνπ είλαη ε επηζηνιή πνπ απεπζχλεη ν Νηθφιανο Γεξ. Ηγγιέζεο απφ ηελ Αίγηλα ζηηο 3 

Φεβξνπαξίνπ 1828 πξνο ηνλ Κπβεξλήηε ηεο Διιάδνο Ησάλλε Καπνδίζηξηα, ζηελ νπνία γξάθεη 

κεηαμχ άιισλ φηη: «Ζ λήζνο αχηε χςσζε ηελ εζληθήλ ζεκαίαλ ζπγρξφλσο κε ηαο άιιαο 

λήζνπο»
15

 (2.115). Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίδνληαη ν ππξίδσλ Σξηθνχπεο
16

, ν Γνπζηαχνο 

Φξεηδεξίθνο Υέξηζβεξγ
17

 θαη ν Αλαζηάζηνο Οξιάλδνο
18

. Σέινο, ηελ επαλαζηαηηθή εηνηκφηεηα 

                                                           
14

 Βι. Γηάλλε Γαιαίνπ, «Ζ Θήξα θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα. Φεθίδεο απηνδηνηθεηηθήο ηζηνξίαο απφ έγγξαθα ηνπ Αξρείνπ 

ηνπ Γήκνπ Καιιίζηεο», Γέθαηα 58 (2019) 22. 
15

 2 115. 
16

 ππξίδσλνο Σξηθνχπε, Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο , ηφκνο Α΄, ελ Λνλδίλσ, 1860
2
, ζει. 156. 

17
 Γνπζηαχνο Φξεηδεξίθνο Υέξηζβεξγ, Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Μεηάθξαζηο Παχινπ Καξνιίδνπ. 

Σφκνο Α΄, Δλ Αζήλαηο, Δθδνηηθφο Οίθνο Γεσξγίνπ Γ. Φέμε 1916, ζει. 79. 
18

 Αλαζηαζίνπ Οξιάλδνπ, Ναπηηθά ήηνη ηζηνξία ησλ θαηά ηνλ ππέξ αλεμαξηεζίαο ηεο Διιάδνο αγώλα πεπξαγκέλσλ 

ππό ησλ ηξηώλ λαπηηθώλ λήζσλ, ηδίσο δε ησλ πεηζώλ, ελ Αζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Υ. Ν. Φηιαδειθέσο, 1869, 

ηφκνο Α, ζει. 74. Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο εμαίξεη ηελ πξνζθνξά ηεο αληνξίλεο ζηνλ Αγψλα, ό.π., ζει. 74-75 

(«πγρξφλσο ζρεδφλ κε ηελ άκνλ επαλεζηάηεζε θαη ε λήζνο Κάζζνο […] Σαχηεο δε ην παξάδεηγκα εθνινχζεζαλ 

θαηφπηλ θαη αη ινηπαί λήζνη Κάξπαζνο, Υάιε [sic], Γήινο, Νίζζπξνο, Κάιπκλνο, Λέξνο, Πάηκνο θαη ε 

Αζηππαιαία, θαη ε λήζνο Θήξα (αληνξίλε). Οη θηινπάηξηδεο Θεξαίνη νπ κφλνλ πξνζχκσο εθνινχζεζαλ εηο ηελ 

θσλήλ ηεο Παηξίδνο, αιιά θαη δη’ έξγσλ ζέινληεο λ’ απνδείμσζη ηελ πξνζπκίαλ ησλ, άκα ιαβφληεο παξαγγειίαλ 

ηηλά ηνπ πξίγθεπνο Αιεμάλδξνπ Τςειάληνπ, απέζηεηιαλ ακέζσο, πεξί ηα ηέιε Απξηιίνπ εηο πέηζαο, εβδνκήθνληα 

θαη έλα λαχηαο ησλ, λαπηνινγεζέληαο δαπάλε ηεο θνηλφηεηφο ησλ, θαη ζπλνδεπνκέλνπο ππφ ηε ελφο ηεξέσο θαη ελφο 

ησλ πξνπρφλησλ ηεο λήζνπ, Νηθνιάνπ Γεθαδά θαινπκέλνπ, φπσο ππεξεηήζσζη ηελ Παηξίδα επί ησλ πνιεκηθψλ 

πινίσλ ησλ πεηζψλ, δη’ φζνλ ρξφλνλ ήζεινλ είζζαη αλαγθαίνη, ππνζρφκελνη ηαπηνρξφλσο λα πέκςσζηλ 

αθνινχζσο πξνο ηνλ απηφλ ζθνπφλ θαη φζνπο άιινπο δπλεζψζη. Παξεθηφο δε ηεο ζπλδξνκήο ηαχηεο, νη Θεξαίνη 

έπεκςαλ κεη’ νπ πνιχ εηο πέηζαο θαη εθαηφλ βαξέιαο νίλνπ πξνο ρξήζηλ ησλ πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ﮲ θαη νζάθηο 

ν ειιεληθφο ηφινο επαξνπζηάδεην εηο ηαο ζαιάζζαο ηεο λήζνπ ησλ, νη Θεξαίνη απζνξκήησο ζπλέηξερνλ εηο ηαο εθ 

ηξνθίκσλ αλάγθαο ησλ ειιεληθψλ πινίσλ»), αληίζεηα κε ηνλ πην πξνζγεησκέλν Φηιήκνλα, ν νπνίνο παξαηεξεί 

γεληθά γηα ηηο Κπθιάδεο: «Αη λήζνη αχηαη, σο θαη πνιιαί εθ ησλ εζπαξκέλσλ επί ηεο ειιεληθήο ζαιάζζεο, νπδέλ 

θαηά ηελ θίλεζηλ εαπηψλ θέξνπζη γεγνλφο ζνβαξφλ θαη αμηνζεκείσηνλ. Αλίζρπξνη λαπηηθψο θαη θαηά πιεζπζκφλ, 

ζπλεπιήξνπλ ελ θελφλ ηεο επαλαζηάζεσο, ζπλεηζθέξνπζαη δηά πξνζφδσλ θαη πξνζψπσλ εηο ηνλ ζηφινλ θαη ελ 

κέξεη εηο ηνπο γείλνπο ζηξαηνχο. Ζ επαλάζηαζηο απηψλ ζπλέπεηα ήην θπζηθή ηεο επαλαζηάζεσο ησλ ηξηψλ 

λαπηηθψλ λήζσλ, θαη κάιηζηα ηεο Ύδξαο» (Ησάλλνπ Φηιήκνλνο, Γνθίκηνλ ηζηνξηθόλ πεξί ηεο ειιεληθήο 

επαλαζηάζεσο, Σχπνηο Π. νχηζα θαη Α. Κηελά, Αζήλαη 1860, ζει. 116). Αλάινγε είλαη θαη ε γλψκε ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Μεηαμά: «Οη θάηνηθνη ησλ Νήζσλ ηνπ Αηγαίνπ, εηζίλ θηιφπνλνη θαη θηιήζπρνη ελ γέλεη, άπεηξνη 

φκσο πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηεπηέδνλην ππφ ησλ πξνθξίησλ ησλ ή Κνηζακπαζίδσλ, εθνβνχλην δε πνιχ ηνπο 

Σνχξθνπο θαη ηελ Σνπξθηθήλ Κπβέξλεζηλ. Δθξαγείζεο ηεο ειιεληθήο Δπαλαζηάζεσο νπδέλ επαλαζηαηηθφλ θίλεκα 

έγηλε εηο ηαο λήζνπο ηαχηαο, θφβνο κάιηζηα θαη ηξφκνο θαηέιαβε ηνπο θαηνίθνπο ησλ λήζσλ. Όηε δε θαηά πξψηνλ 

εζπζηήζε ε ελ Πεινπνλλήζσ δηνίθεζηο, δπλάκεη εζληθήο ζπλειεχζεσο, δελ αλεκίρζεζαλ ελ απηή εηκί κφλν δχν ή 

ηξηο λεζηψηαη. Δληνχηνηο θαηά ην έηνο 1822, φηε δησξίζζελ αξκνζηήο, ηηλέο λήζνη εθαίλνλην επαλαζηαηεκέλαη, θαη 

εηο άιιαο κελ δηεηεξείην ην εζληθφλ αίζζεκα παξά ηε Νενιαία, εηο άιιαο δε παξά ηνηο πξνθξίηνηο, αιι’ ν επηθξαηψλ 

ελ γέλεη ηφηε ηξφκνο έθακλε ηνλ ιαφλ λα δηζηάδε, αλ θαη ελδνκχρσο επεζχκεη ηελ αλεμαξηεζίαλ ηνπ. Ζ πξφζθαηνο 
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θαη πξνζπκία ηεο Θήξαο επηβεβαηψλεη επηζηνιή πνπ ζηέιλεη ην «Μηληζηέξηνλ ησλ Ναπηηθψλ» 

πξνο ηνπο Δθφξνπο ηεο αληνξίλεο ζηηο 3 Μαΐνπ 1821, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο:  
 

«Δπεηδή θαη ν θαπεηάλ Ησάλλεο Πνηακηάλνο έρεη ην πινίνλ ηνπ νλνκαδφκελνλ Κίμων 

νπιηζκέλνλ
19

, θαη επηζπκεί λα πςψζεη ηελ ελληάγξακκνλ δίρξνπλ Διιεληθήλ ηνπ πνιέκνπ 

ζεκαίαλ δηά λα θαηαηξέρε ηνπο ερζξνχο ηνπ Έζλνπο, δηφ θαη εδήηεζελ απφ ην 

Μηληζηέξηνλ ησλ Ναπηηθψλ λα ηνπ δνζψζηλ ηα αλαγθαία εθνδηαζηηθά, λφκνη θαη δηαηαγαί 

αλαθεξφκελαη εηο ηνλ πεξί ηνπ θαηαδξνκηθνχ πινπλ απηνχ»
20

. 

 

1.2 Ζ θαηαζθνπεία, ε πιεξνθόξεζε θαη ε εκςύρσζε. 

 

Ζ ζπκπφξεπζε φκσο ηεο αληνξίλεο πξνο ηνπο Τδξαίνπο θαη ηνπο πεηζηψηεο δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ απνζηνιή λαπηψλ, φπσο πξναλαθέξακε, αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο. 

Καηαξράο, ε κεηαηρκηαθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζηα λφηηα ησλ Κπθιάδσλ, βφξεηα ηεο Κξήηεο 

θαη θνληά ζηα Γσδεθάλεζα ηεο επέηξεπε λα παξαθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ηνπ ερζξηθνχ ζηφινπ θαη 

                                                                                                                                                                                           
θαηαζηξνθή ηεο Υίνπ, θαη ε έμνδνο ηνπ Σνπξθηθνχ ζηφινπ επεχμαλελ έηη κάιινλ ηελ αβεβαηφηεηα ηεο 

Δπαλαζηάζεσο θαη ηνλ ππφ ησλ Σνχξθσλ εκπλεφκελνλ θφβνλ, θαίηνη ν ειιεληθφο ζηφινο παξέπιεε πξνο ηελ Υίνλ, 

φπνπ σο είξεηαη επξίζθεην ηφηε θαη ν Σνπξθηθφο» (Κσλζηαληίλνπ Μεηαμά, Ηζηνξηθά Απνκλεκνλεύκαηα εθ ηεο 

Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Σχπνηο Α. Κηελά, ελ Αζήλαηο 1878, ζει. 70-71). 
19

 ην πινίν απηφ επέβαηλε θαη ν Γεψξγηνο ηγάιαο, φπσο πηζηνπνηεί ν γηνο ηνπ Ησάλλε Πνηακηάλνπ: «Όηε 

εθθξαγείζεο ηεο ειιεληθήο Δπαλαζηάζεσο ν θχξηνο Γεψξγηνο Λ. ηγάιαο θάηνηθνο Θήξαο, θηλνχκελνο ηφηε ππφ 

κεγάινπ δήινπ ηνλ νπνίνλ είρε πξνο ηελ Παηξίδα, θαη επηζπκψλ λα ζπκκεζέμε θαη απηφο εηο ηνλ ππέξ ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο ηεξφλ αγψλα, εκβήθελ απφ ην έηνο 1821 εηο ην ειιεληθφλ πνιεκηθφλ πινίνλ νλνκαδφκελνλ Κ ί -  

μ ω ν , πινηαξρνχκελνλ απφ ηνλ απνβηψζαληα παηέξα κνπ Ησάλλελ Πνηακηάλνλ, κε ην νπνίνλ πεξηθεξφκεζα εηο 

φινλ ην Αηγαίνλ, σο θαη ηα ινηπά εζληθά πνιεκηθά πινία, δηψθνληεο ηνλ ερζξφλ, θαη ππεξέηεζελ εηο απηφ ηθαλφλ 

θαηξφλ ακηζζί επί θεθαιήο ησλ ππξνβνιηζηψλ, ζπλαγσληδφκελνο κεζ’ εκψλ θαη δηαθηλδπλεχσλ κεηά γελλαηφηεηνο 

κεγάιεο, θαη θαξηεξίαο εξσηθήο» (Άγγεινπ Γ. ηγάια, Λόγνο Παλεγπξηθόο επί ηε βαπηίζεη ηνπ δηαδόρνπ 

Κσλζηαληίλνπ θαη ελέξγεηαη πξνο θαηάηαμηλ εζεινληώλ. Λόγνη παξαηλεηηθνί θαη δηάθνξα επίζεκα έγγξαθα 

αλαθεξόκελα εηο απηόλ θαη ηελ νηθνγέλεηαλ απηνύ, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Ο «Κνξαήο», Αζήλεζη 1883, ζει. 55). Ζ 

αγσληζηηθή πνιηηεία ηνπ Γεσξγίνπ ηγάια ζπκπιεξψλεηαη θαη κέζα απφ άιια επίζεκα έγγξαθα ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ, 

ζει. 51-54. Απφ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά ζπλάγεηαη φηη ν Γεψξγηνο ηγάιαο επηπιένλ α) ρξεκάηηζε δεκνγέξνληαο ηνπ 

Πχξγνπ Καιιίζηεο, β) δηνξίζηεθε δχν θνξέο πιεξεμνχζηνο ηεο αληνξίλεο ην 1827, γ) ζπκκεηείρε ζηηο κάρεο 

«Δχβνηαο, Βξπζαθηψλ, Σξηθάισλ, Βαηηθηψλ, Γηθνθηνχ, Αιεβεξγηνχ, Βαιηηζηνχ, Καξχζηνπ», «δηνηθψλ αξθεηνχο 

ζηξαηηψηαο, σο αξρεγφο, ηνπο νπνίνπο θαη εμ ηδίσλ ηνπ έηξεθε» (Άγγεινπ ηγάια, ό.π., ζει. 53), δ) πνιέκεζε ζε 

δηάθνξεο κάρεο θαηά ηνπ Ηκπξαήκ ζηελ Πεινπφλλεζν ην 1825, δηνηθψληαο πάλσ απφ είθνζη πέληε ζηξαηηψηεο θαη 

ζπκπαξαηαζζφκελνο ζην πιεπξφ ηνπ Νηθεηαξά ηακαηφπνπινπ, πνπ ππνγξάθεη θαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

(ηγάια, ό.π., ζει. 54). 
20

 2.117. Όπσο γξάθεη ν Φίιηππνο Καηζίπεο, «ην αλσηέξσ πνιεκηθφ ηνπ λεζηνχ καο θαίλεηαη πσο ήηαλ θαη ην 

κνλαδηθφ, πνπ έιαβε κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζε» (2.118). Όπσο ζεκεηψλεη ν ίδηνο, νη Θεξαίνη αδπλαηνχζαλ λα 

ζηείινπλ ηξία αθφκε θαξάβηα πνπ ηνπο δήηεζαλ νη Τδξαίνη ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 1823, κε απνηέιεζκα λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηελ αδπλακία απηή κε ηελ ππφζρεζε γηα ηε ζπλεηζθνξά 30.000 γξνζίσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

λαπηηθνχ αγψλα (2.118). Βι. ρεηηθά ΑΚΤ9.68, 75-77 (πξβι. ΑΚΤ 9.251). Γηα ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ησλ 

ζαληνξηληψλ πινίσλ ε Καηεξίλα Γαιάλε θαη ε Σδειίλα Υαξιαχηε γξάθνπλ: «Smaller vessels from the rest of the 

Aegean islands (e.g., Skopelos, Santorini, Mykonos, Milos, andAndros) were deployed for auxiliary services, such 

asscouting, maildelivery, and transporting men and resources» ( P. M. Kitromilides - C. Tsoukalas (ed.), The Greek 

revolution. A critical dictionary,The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts London, 

England 2021, ζει. 152). 
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λα πιεξνθνξεί ηα λαπηηθά θέληξα ηνπ Αγψλα
21

. Έηζη ε αληνξίλε (καδί κε ηελ Ίν) πιεξνθνξεί 

γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ Καξά Αιή ζην Αηγαίν (ην πέξαζκα ηνπ ηνπξθηθνχ ζηφινπ απφ ην λεζί) ηνπο 

Τδξαίνπο, νη νπνίνη ηεο εθθξάδνπλ ηελ επγλσκνζχλε ηνπο:  
 

«Οκνινγνχκεζα επγλψκνλεο εηο ηελ αδειθηθήλ πξνζπκίαλ ελ εδείμαηε, εηδνπνηνχληεο 

καο πεξί ηνπ εκθαληζκνχ ηνπ Αγαξελνχ ζηφινπ ζηα χδαηά ζαο, θαη καο ππνρξενίηε ηα 

κέγηζηα εάλ εμαθνινπζήζεηε λα εηδνπνηήηε δη’ φζα θηλήκαηα απηνχ εκπνξέζεηε λα 

θαηαζθνπεχζεηε».
22

 
 

ηηο 14 Ηνπλίνπ 1821 νη θάηνηθνη ηεο αληνξίλεο κε επηζηνιή ηνπο πξνο ηνπο δεκνγέξνληεο ησλ 

πεηζψλ ηνπο γλσζηνπνηνχλ φηη ζηηο 8 Ηνπλίνπ πξνζφξκηζε ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ λεζηνχ 

χπνπην θαΐθη κε ηξηκειέο πιήξσκα ππφ βξεηαληθή ζεκαία, ην νπνίν κεηέθεξε «ηνχξθηθα 

γξάκκαηα».
23

 ηνπο ίδηνπο ηξεηο ππφπηνπο αλαθέξεηαη θαη ν Δπάγγεινο Μαηδαξάθεο κε 

επηζηνιή πνπ απεπζχλεη ζηελ Ύδξα πξνο ηνπο πξνεζηνχο ησλ πεηζψλ επηά κέξεο αξγφηεξα, 

ζηηο 21 Ηνπλίνπ 1821. Δπίζεο, κηα κέξα λσξίηεξα, νη θάηνηθνη ηεο Ύδξαο πιεξνθνξνχλ ηνπο 

πεηζηψηεο:  
 

«Δπξνρζέο ελεθαλίζζε εηο ηνλ ιηκέλα καο ελ πινίνλ απφ αληνξίλελ θέξνλ δχν 

θαηαζθφπνπο δηεπζπλνκέλνπο δηά ηελ λήζνλ ζαο, ηνπο νπνίνπο αθνχ δηεγλψξηζελ πκίλ ν 

θαξαβνθχξεο ηνπ πινίνπ δηά ηνηνχηνπο, ν εθιακπξφηαηνο πξίγθες Τςειάληεο 

παξήγγεηιε λα θξαηεζψζηλ εηο θπιαθήλ».
24

 
 

Σνλ ίδην κήλα, ζηηο 25 Ηνπλίνπ 1821, ε «Βνπιή ηεο λήζνπ αληνξίλεο», απεπζπλφκελε πξνο 

ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεηζψλ, ηνπο πιεξνθνξεί γηα ηα δηαηξέρνληα ζηε γεηηνληθή Κξήηε:  
 

«Ζ παξνχζα καο αδειθηθή δνπιεχεη δηά λα ζαο θαλεξψζσκελ, φηη ζήκεξνλ νπνχ ζαο 

γξάθνκελ, αξηβάξεζαλ δχσ βαξθάθηα ςαξάδηθα απφ Κάζηξνλ ηεο Κξήηεο κε 8 

αλζξψπνπο Ρσκαίνπο, νίηηλεο καο εθαλέξσζαλ, φηη ηελ απεξαζκέλελ πέκπηελ έβαινλ 

αξρήλ θαη έθνπηνλ κέζα εηο ην Κάζηξν ηνπο Ρσκαίνπο απφ κηθξνχο έσο κεγάινπο, θαη 

απηνί απφ ηνλ θφβνλ ησλ εθαηζίξληηζαλ. Απηφ, κέλνληεο, ζαο εηδνπνηνχκελ, νη δε 

θαθηαλνί καλζάλνκελ φηη παίξλνπλ ηα εκπξφο. αο αζπαδφκεζα ελ ηνζνχησ θαη 

κέλνκελ».
25

 
 

Σελ επφκελε ρξνληά, ζηηο 28 θαη 29 Μαΐνπ 1822, νη έθνξνη ηεο αληνξίλεο ελεκεξψλνπλ ηελ 

Ύδξα κε επηζηνιέο ηνπο γηα ηελ άθημε ηνπ αηγππηηαθνχ ζηφινπ ζηελ Κξήηε θαη ηε δηέιεπζε 

                                                           
21

 Ζ πιεξνθνξηαθή ρξεζηκφηεηα ηεο αληνξίλεο θαίλεηαη φηη ελδηέθεξε θαη ηελ Οιιαλδία ζηα ρξφληα ηεο 

Δπαλάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ Μαξία πειησηνπνχινπ, «ηξαηεγηθέο επηβίσζεο ηνλ θαηξφ ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 

1821 ζηηο Κπθιάδεο: ν ππνπξφμελνο ηεο Οιιαλδίαο ζηε αληνξίλε Υξηζηφδνπινο Γίδεο», Νενειιεληθά Υξνληθά 3 

(2013) 14. 
22

 Γηνλπζίνπ Κφθθηλνπ, Ζ ειιεληθή επαλάζηαζηο, Μέιηζζα, Αζήλα 1974
6
, ηφκνο Β΄, ζει. 177. 

23
 Αλαξγχξνπ Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, ήηνη ζπιινγή ηζηνξηθώλ εγγξάθσλ θαη ππνκλεκάησλ, 

Σππνγξαθείνλ Γ. Α. Μαπξνκκάηε, Αζήλεζη 1861, ζει. 437-439. 
24

 ΑΚΤ 7.249. 
25

 Αλαξγχξνπ Υαηδεαλαξγχξνπ, ό.π., ζει. 441. 
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εηθνζηπέληε ερζξηθψλ πινίσλ απφ ην λφηην ηκήκα ηνπ λεζηνχ.
26

 «Ζκείο θάκλνκελ ην ρξένο καο 

εηδνπνηνχληεο ζαο»,
27

 γξάθνπλ νη έθνξνη. Σελ εηδνπνίεζε απηή γηα ηε ζέζε ηνπ αηγππηηαθνχ 

ζηφινπ επηκαξηπξνχλ  νη λαχαξρνη θαη ε Βνπιή ησλ Φαξψλ, ε νπνία ζηέιλεη ζρεηηθή επηζηνιή 

ζηηο 3 Ηνπλίνπ ηνπ 1822 πξνο ηνπο πξνθξίηνπο ηεο Ύδξαο
28

. Δλδεηθηηθή εμάιινπ ηεο 

επηθνηλσλίαο ηεο αληνξίλεο κε ηελ Κξήηε είλαη θαη ε επηζηνιή ηελ νπνία ζηέιλνπλ ζηηο 2 

Ηνπλίνπ 1821 νη δεκνγέξνληεο ηεο αληνξίλεο πξνο ηνπο νκνιφγνπο ηνπο ηεο Κξήηεο, κέζσ ηεο 

νπνίαο ηνπο κεηαθέξνπλ εηδήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο ειιεληθέο επηηπρίεο ζηε ζηεξηά (ζηελ 

Αλδξηαλνχπνιε, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Πεινπφλλεζν) θαη ηε ζάιαζζα (ζηα λεζηά ηεο 

Μπηηιήλεο θαη ηεο Κσ) κε πξφζεζε εκθαλψο εκςπρσηηθή
29

:  
 

«Σαχηα κελ έρνκελ θαηά ηνπ παξφληνο, ινηπφλ θίινη ζπκπαηξηψηαη ραίξεηε θαζ’ 

ππεξβνιήλ, εκςπρψζεηε κε φια ηα δπλαηά θαη έλζεξκνλ δήινλ, ηαο ςπράο ησλ 

κηθξνηέξσλ, δηφηη ε κήηεξ εκψλ Διιάο αλέσμελ ηνπο γελλαηνθξφλνπο νθζαικνχο ηεο, 

θαη θαηαζηξέθεηαη θαη αθαλίδεηαη επθφισο παξ’ εκψλ απηψλ ησλ ηέθλσλ ηεο ν αρξείνο 

κνπζνπικάλνο»
30

.   
 

Δπίζεο, ζηηο 24 Ηνπλίνπ 1824 ν Γεψξγηνο αρηνχξεο καζαίλεη απφ ζαληνξηληφ πινίν γηα ηελ 

θαηάιεςε ησλ Φαξψλ απφ ηνλ ηνπξθηθφ ζηφιν θαη ζπεχδεη ζηε αληνξίλε γηα ηελ εμαθξίβσζε 

ηεο είδεζεο.
31

 

 

1.3 Σν πέξαζκα θαη ην αξαμνβόιη. 

 

Πέξα σζηφζν απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ λεζηνχ ζηελ θαηαζθνπεία ηνπ ερζξνχ,
32

 ε θνκβηθή 

ζέζε ηεο αληνξίλεο δηθαηνινγεί ηνλ ειιηκεληζκφ θαη ηε δηέιεπζε ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ ζην 

πιαίζην λαπηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλνπλ νη πνιιέο ζρεηηθέο κε ηε Θήξα 

εγγξαθέο ζην εκεξνιφγην ηνπ Γεσξγίνπ αρηνχξε (Παξαζθεπή 20 Ηνπλίνπ 1824, 11-15 

επηεκβξίνπ 1825).
33

 Γείγκαηνο εμάιινπ ράξηλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηελ πξνζφξκηζε ηνπ 

ζπεηζηψηηθνπ ζηφινπ ππφ ηνλ Αλαζηάζην Αλδξνχηζν ζηε αληνξίλε, εληαγκέλε ζηελ (άθαξπε 

ηειηθά) πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αηγππηηαθνχ ζηφινπ ζηελ Κξήηε
34

 ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 1822. Γπν ρξφληα αξγφηεξα, ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1824 ζπλαληηνχληαη ζηε αληνξίλε λαπηηθέο 

                                                           
26

 Κφθθηλνπ, ό.π., ζει. 637. Πξβι. ΑΚΤ8.200, 204-205, 212-213, 221-222. 
27

 Κφθθηλνπ, ό.π., ζει. 637. 
28

 Κφθθηλνπ, ό.π., ηφκνο Γ΄, ζει. 266. 
29

 1.87. 
30

 Δλδεηθηηθή ηνπ θιίκαηνο παηξησηηθνχ ελζνπζηαζκνχ απφ ηηο ειιεληθέο λίθεο είλαη θαη ε απφθαζε ησλ 

δεκνγεξφλησλ ηεο αληνξίλεο, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηηο 2/6/1821 ζηνλ Δπίηξνπν Ζκεξνβηγιίνπ Γεσξγάθε 

Γαβαιά, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ιηηαλείαο ηελ επφκελε κέξα απφ ηα ελσκέλα ρσξηά ηνπ Ζκεξνβηγιίνπ, ηνπ 

Κνληνρσξίνπ θαη ησλ Φεξψλ θαη ηε κλεκφλεπζε ζηελ εθθιεζία ηνπ Αιέμαλδξνπ Τςειάληε (1.88-89). 
31

 Κφθθηλνπ, ό.π., ηφκνο Γ΄, ζει. 278. 
32

 Βι. γηα ην ζέκα απηφ Υξήζηνο Κ. Ρέππαο, Ζ θαηαζθνπεία θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, Αζήλα 2013 θαη ηνπ 

ίδηνπ ζπγγξαθέα, Τπνζέζεηο θαηαζθνπείαο θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, Ηδησηηθή έθδνζε, Αζήλα 2012.  
33

 Γεσξγίνπ αρηνχξε, Ηζηνξηθά εκεξνιόγηα ηνπ λαπηηθνύ αγώλνο ηνπ 1821, εθδ. Κνπζνπιίλνπ, Δλ Αζήλαηο 1890, 

ζει. 3 θαη 128. 
34

 Κφθθηλνπ, ό.π., ηφκνο Γ΄, ζει. 269. 
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κνίξεο ηνπ πδξαίηθνπ θαη ηνπ ζπεηζηψηηθνπ ζηφινπ ζην πιαίζην κηαο αλψθειεο (θαηά ηνλ 

Γηνλχζην Κφθθηλν) λαπηηθήο εθζηξαηείαο δπν βδνκάδεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Κάζνπ.
35

 

Δπίζεο, ν Απ. Βαθαιφπνπινο καο αλαθέξεη ην άξαγκα ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ ζην Δκπνξείν ηεο 

αληνξίλεο θαηά ηελ πεξίνδν εκθάληζεο ηνπ ηνπξθναηγππηηαθνχ ζηφινπ ζην Αηγαίν.
36

 

 

1.4 Ζ απνζηνιή θαη ε θνξνινγία ηνπ θξαζηνύ. 

 

Δπηπιένλ, ε αληνξίλε ζπκπαξίζηαηαη ζηνλ αγσληδφκελν ειιεληθφ ζηφιν θαη κε ην 

βαζηθφ ηεο πξντφλ, ην θξαζί, πνπ εμάγεη ζηε Ρσζία
37
επρεξέζηεξα κεηά ηε ζπλζήθε 

Κηνπηζνχθ-Κατλαξηδί (1774)
38

 θαη ην νπνίν εθηηκάηαη απφ ηνλ Νηθφιαν Ηγγιέζε σο 

πξσηεχνπζα εηζνδεκαηηθή πεγή γηα ηνπο Θεξαίνπο.
39

 Οξηζκέλα έγγξαθα θσηίδνπλ ηελ πιεπξά 

απηή ηεο ζεξατθήο ζπλδξνκήο ζηνλ Αγψλα. Οη θάηνηθνη ηεο αληνξίλεο κε επηζηνιή πνπ 

απεπζχλνπλ πξνο ηνπο δεκνγέξνληεο ηεο Ύδξαο ζηηο 14 Ηνπλίνπ 1821 ηνπο γλσζηνπνηνχλ φηη 

ηνπο απνζηέιινπλ εθαηφ βαξέιεο θξαζί εηο έλδεημηλ ζπκπαξάζηαζεο ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ 

δπλάζηε.
40

 Οη Θεξαίνη δελ μερλνχλ σζηφζν θαη ηνπο πεηζηψηεο. Έηζη ν Δπάγγεινο 

Μαηδαξάθεο, απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο πξνεζηνχο ησλ πεηζψλ ζηηο 21 Ηνπλίνπ 1821, ηνπο 

ππφζρεηαη δηαθφζηεο ζπλνιηθά βαξέιεο θξαζί απφ κέξνπο ηεο αληνξίλεο, ν «δηνξγαληζκφο» ηεο 

νπνίαο ηνπ αλαηέζεθε απφ ηνλ πξίγθεπα Τςειάληε.
41

 

Γελ πξέπεη εμάιινπ λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο καο φηη νη Θεξαίνη θνξνινγνχληαη γηα ην 

θξαζί θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιινπλ επηπξνζζέησο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

                                                           
35

 Κφθθηλνπ, ό.π., ηφκνο Γ΄, ζει. 218. 
36

 Βαθαιφπνπινο Απφζηνινο, Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ. Ζ κεγάιε ειιεληθή Δπαλάζηαζε (1821-1829), Σ΄, 

Θεζζαινλίθε 1982, ζει. 743. 
37

 Γηα ην εκπφξην ηνπ ζαληνξηληνχ θξαζηνχ ην 18
ν
 αηψλα βι. Curt Christopher Freese, The role of wine production in 

the changing structure of an island economy: a case Study of Santorini Greece. Thesis, 13/5/2005, University of 

Cincinnati, ζει. 19-20. ρεηηθέο αλαθνξέο κε ηελ εκπνξηθή δηνρέηεπζε ηνπ θξαζηνχ ζηε Ρσζία καο δίλεη ν 

Νηθφιανο Ηγγιέζεο ζηελ αλαθνξά ηνπ πξνο ηνλ Καπνδίζηξηα, ν νπνίνο καο πιεξνθνξεί θαη γηα ηελ χπαξμε πεξίπνπ 

είθνζη πέληε ζεξατθψλ εκπνξηθψλ πινίσλ ππφ μέλε ζεκαία (2.116). Ο Γεψξγηνο Λενληαξίηεο παξαζέηεη πίλαθα 

ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ θαηά ηηο παξακνλέο ηεο Δπαλάζηαζεο, βαζηζκέλν ζηνλ Pouqueville, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν ε αληνξίλε δηέζεηε 32 εκπνξηθά πινία, ρσξεηηθφηεηαο 2.560 ηφλλσλ, πιεξψκαηνο 480 αλδξψλ θαη κε 

εμνπιηζκφ 128 θαλνληψλ (Γεψξγηνο Λενληαξίηεο, Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία (1453-1850),Δ.Μ.Ν.Δ.-Μλήκσλ 

1996
3
<Θεσξία θαη κειέηεο Ηζηνξίαο 1>, ζει. 60). Γηα ηελ εκπνξηθή λαπηηιία ηεο αληνξίλεο θαηά ην 19

ν
 αηψλα βι. 

αθφκε ελδεηθηηθά ην θηξκάλη ηνπ Μαρκνχη Β΄ πνπ παξέρεη ηελ άδεηα ζηνλ εκπνξνπινίαξρν Μάξθν πξίγν λα 

πεξλάεη ειεχζεξα ηα ηελά (2.307) θαη ηε ρξήζηκε κειέηε ηνπ Φ. Καηζίπε «Πιεξνθνξίεο θαη εηδήζεηο ζρεηηθέο κε 

ην εκπνξηθφ λαπηηθφ ηεο αληνξίλεο» (2.311-312). Νεφηεξε κειέηε κε ζπγθεληξσκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

εκπνξηθφ ζηφιν ηεο αληνξίλεο θαηά ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αη. είλαη ηεο Μ. πειησηνπνχινπ, «ηξαηεγηθέο επηβίσζεο, 

ό.π., ζει. 22. Βι. επίζεο ζχλδεζε λαπηηιίαο, εκπνξίνπ θαη αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηε αληνξίλε ζηελ ίδηα εξγαζία 

ηεο σηεξνπνχινπ, ό.π., ζει. 23. Με ηελ άλνδν εμάιινπ ηεο εκπνξίαο ηνπ θξαζηνχ ηεο αληνξίλεο ζπλδέεηαη ε 

παξνπζία ζην λεζί μέλσλ πξνμελείσλ (βι. ελδεηθηηθά  Μαξηπξίεο από ηε αληνξίλε (1573-1819). Έθζεζε ηζηνξηθώλ 

εγγξάθσλ. ύληαμε θαηαιόγνπ θαη επηκέιεηα Αγακέκλσλ Σζειίθαο, Αζήλα 1985, ζει. 14).  
38

 Γηα ηνλ ξφιν ηεο βι. Σάζνο Βνπξλάο, ύληνκε ηζηνξία ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο, Παηάθεο, Αζήλα 2007
5
, ζει. 

22. 
39

 2.116. 
40

 1.89. Πξβι. Αλαξγχξνπ Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά, ήηνη ζπιινγή ηζηνξηθώλ εγγξάθσλ θαη ππνκλεκάησλ, 

ό.π., ζει. 438-439. 
41

 Υαηδεαλαξγχξνπ, ό.π., ζει. 440. 
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εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα.
42

 Μάιηζηα ν (ρξεκαηίζαο αζηπλφκνο θαη θνξνεηζπξάθηνξαο 

ηνπ λεζηνχ) Νηθφιανο Ηγγιέζεο ππνβάιιεη αλαθνξά, ε νπνία δηαβάδεηαη θαηά ηε ζπλεδξίαζε 

ΛΓ΄ ηεο 28
εο

 Απξηιίνπ 1827 (3
ε
 Δζληθή πλέιεπζηο), κέζσ ηεο νπνίαο δηακαξηχξεηαη γηα ηε 

θνξνινγηθή αδηθία πνπ πθίζηαηαη θαηά ηε γλψκε ηνπ ε αληνξίλε.
43

 Ηδνχ αθφκε ηη γξάθεη ν 

ίδηνο ζε αλαθνξά ηνπ πξνο ηνλ Καπνδίζηξηα:  
 

«Πξνζζέησ σο πεξίεξγνλ ηνχην, ε παχζαζα Γηθνηθεηηθή Δπηηξνπή επέβαιε έξαλνλ επί 

ηνλ νίλνλ αλά δχν γξφζηα ηελ βαξέιαλ εηο κφλελ ηελ αληνξίλελ, ηα νπνία εζπλάρζεζαλ 

απφ ηνπο Τδξαίνπο ﮲ σλ πιεξεμνχζηνο θαη επηθνξηηζκέλνο απφ ηνπο θαηνίθνπο αλέθεξα 

ηνχην εηο ηελ ελ Σξνηδήλη Δζληθήλ Γ΄ πλέιεπζηλ, απεθαζίζζε εηο ηελ ιδ΄ πλεδξίαζηλ 

λα απνδεκησζή ε λήζνο αληνξίλε απφ ηαο εθεηεηλάο εηζπξάμεηο. Γπλάκεη ηαχηεο 

εμέδσζελ ε Αληηθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή δηάηαγκα ππ’ αξηζκ. 531, φηη παξαρσξείηαη ν 

δαζκφο ηεο αληνξίλεο πξνο απνδεκίσζίλ ηεο».
44 

 

1.5 Σνπηθνί έξαλνη θαη γεληθόηεξε νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά. 

 

Σελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηεο αληνξίλεο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 έξρνληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ νη έξαλνη ρξεκάησλ, φπσο πξνθχπηεη απφ έγγξαθν ηνπ Μηλίζηξνπ ηεο 

Οηθνλνκίαο κε εκεξνκελία 10 Απξηιίνπ 1823, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη 

νηθνλνκηθέο ζπκβνιέο πνιιψλ εθθιεζηψλ ηεο αληνξίλεο.
45

ε «εξάλνπο» θαη «δσζίκαηα» ηνπ 

λεζηνχ, ζπκπνζνχκελα ζε 52.000 γξφζηα, ρσξηζηά απφ ην «αζήκη» θαη ην «κάιαγκα», 

αλαθέξεηαη θαη ν Μάλζνο Υαηδή Αλδξένπ ζε επηζηνιή πνπ ζηέιλεη πξνο ηνπο πξνθξίηνπο ηεο 

Ύδξαο ζηηο 4 επηεκβξίνπ 1823.
46

 Δπίζεο, έλαο ζπγθξηηηθφο δείθηεο κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα 

απνηηκήζνπκε δηθαηφηεξα ηε ζπκβνιή ηεο αληνξίλεο. χκθσλα κε ην Φίιηππν Καηζίπε, ν 

νπνίνο βαζίδεηαη ζην «Υηαθφλ Αξρείνλ» ηνπ Βιαρνγηάλλε, ε Θήξα ησλ 12.000 θαηνίθσλ ην 

                                                           
42

 Βι. Αλαζηαζίνπ Οξιάλδνπ, Ναπηηθά…, ό.π., ζει. 404 θαη Απφζηνινπ Δ. Βαθαιφπνπινπ, Ηζηνξία ηνπ λένπ 

ειιεληζκνύ, ηφκνο Ε΄, Θεζζαινλίθε 1986, ζει. 597. 
43

 ΑΔΠ 3.510. Ζ θνξνινγία ησλ Θεξαίσλ απνηέιεζε αληηθείκελν πξνζηξηβψλ κε ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, βι. 

σηεξνπνχινπ, «ηξαηεγηθέο επηβίσζεο…», ζει. 54. 
44

 2.115. 
45

 2.120. Ο θαηάινγνο ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ εθθιεζηψλ ζηνλ Αγψλα είρε ήδε δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ Εήλσλ 

(Ννέκβξηνο- Γεθέκβξηνο 1961) 275. Γηα ηνλ ξφιν ηνπ κνλαζηεξηνχ ηνπ Πξνθήηνπ Ζιηνχ ηεο Θήξαο ζηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Αγψλα βι. αξρηκαλδξίηνπ Μαμίκνπ πξίγνπ, Σν κνλαζηήξη ηνπ Πξνθήηε Ζιία Θήξαο, 

Δθδφζεηο Σήλνο, Αζήλα 1989, ζει. 21. Πξναλάθξνπζκα γηα ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηεο αληνξίλεο ζηνλ 

Αγψλα ζπληζηά ην πεξηερφκελν επηζηνιήο πνπ απνζηέιινπλ νη έθνξνη ηεο Θήξαο πξνο ηνπο νκνιφγνπο ηνπο ηεο 

Ύδξαο ζηηο 16/4/1822 (1.92). Βι. ζηελ ίδηα ζειίδα θαη ηελ απάληεζε ησλ πξνθξίησλ ηεο Ύδξαο πξνο ηνπο 

εθφξνπο ηεο αληνξίλεο (24/4/1822), ζηελ νπνία ηνπο γλσζηνπνηνχλ ηελ απνζηνιή πινίνπ γηα ηελ παξαιαβή ηεο 

νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο θάζε λεζηνχ ζηηο αλάγθεο ηνπ πνιεκηθνχ ειιεληθνχ ζηφινπ. Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη 

αθφκε ε επηζηνιή ησλ εθφξσλ ηεο αληνξίλεο ιίγν αξγφηεξα, ζηηο 5/7/1822, ηελ νπνία απεπζχλνπλ ζηνπο 

αξκνζηέο ησλ λήζσλ θαη ζηελ νπνία εθζέηνπλ ιεπηνκεξψο ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο αληνξίλεο θαηά ηνλ πξψην 

ρξφλν ηεο εζλεγεξζίαο γηα ηε κηζζνδνζία λαπηψλ, ηελ απνζηνιή θξαζηνχ θαη άιια έμνδα, ζπλνιηθνχ χςνπο 62.615 

γξνζίσλ (ΑΔΠ 15αβ.117-118). Γηα ηε ζχλαμε ζπλεηζθνξψλ απφ ηε αληνξίλε ζηηο 21/8/1822 βι. θαη ΑΚΤ 8.434. 
46

 1.98-99. 
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1823
47

 ζπκκεηείρε ζηνλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1823 κε 90.000 γξφζηα,
48

 ελψ ε Νάμνο θαη ε 

Πάξνο ι.ρ. κε 50.000 θαη 4.000 γξφζηα αληίζηνηρα.
49

 

 

1.6 Ζ λεζησηηθή αιιειεγγύε. 

 

Βεβαίσο ε ζπλνδνηπνξία ηεο αληνξίλεο κε ηα επαλαζηαηεκέλα λαπηηθά θέληξα ηνπ 

ειιεληζκνχ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά αιιά θαη ζηελ αίηεζε βνήζεηαο. Έρεη θαη ε 

αληνξίλε ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ δεηάεη ζπλδξνκή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη θάηνηθνη ηεο αληνξίλεο κε επηζηνιή πνπ απεπζχλνπλ πξνο ηνπο πεηζηψηεο 

κε εκεξνκελία 30 Απξηιίνπ 1821 ηνπο γλσζηνπνηνχλ φηη έρνπλ απνζηείιεη ηνλ Νηθφιαν Γελαμά 

–ν νπνίνο δηεηέιεζε εθπξφζσπνο ησλ Θεξαίσλ ζην Βνπιεπηηθφλ– ζηηο πέηζεο, γηα λα αγνξάζεη 

απφ εθεί ζηηάξη θαη άιια θαγψζηκα ή γηα λα ηνπ ππνδεηρζεί ηξφπνο πξνκήζεηαο απφ άιιε 

πεξηνρή, εθφζνλ ηα πξναλαθεξφκελα δελ ππάξρνπλ ζην λεζί ησλ πεηζψλ.
50

 Οη πξφθξηηνη ησλ 

πεηζψλ αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζην αίηεκα ησλ Θεξαίσλ κε επηζηνιή ηνπο (2 Μαΐνπ 1821), 

ζηελ νπνία αλαθέξνπλ φηη πξνηίζεληαη λα ηνπο ζηείινπλ θξηζάξη θαη φηη σο αληάιιαγκα ηνπο 

δεηνχλ ηελ «πξνκήζεηαλ νίλνπ» θαη ηελ απνζηνιή «θαιψλ λαπηψλ».
51

 Ζ έλδεηα αγαζψλ ηεο 

αληνξίλεο ην 1821 ηεθκαίξεηαη θαη απφ επηζηνιή πνπ απεπζχλεη ν Δπάγγεινο Μαηδαξάθεο σο 

«πιεξεμνχζηνο δηεπζπληήο εηο ην Αηγαίνλ Πέιαγνο» πξνο ηνπ γεληθνχο εθφξνπο ηεο Ύδξαο ζηηο 

5 Απγνχζηνπ ηνπ 1821, ζηελ νπνία, αθνχ αλαθεξζεί ζηνλ έιεγρν δχν πινίσλ ππφ ζεκαία ηεο 

Ηεξνπζαιήκ, αξαγκέλσλ ζηελ Κακκέλε, θαη ζηελ θξάηεζε ηνπ θαπεηάληνπ Νηθνιάνπ Αλδξένπ 

ιφγσ πεηξαηείαο απφ ηνλ Ησάλλε Πνηακηάλν, πξνζζέηεη φηη δηέηαμε ηελ πψιεζε ηνπ ζηηαξηνχ 

πνπ κεηέθεξαλ ηα πινία γηα ηελ θάιπςε ησλ πηεζηηθψλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ.
52

 

Δθηφο απφ ηα ηξφθηκα θαίλεηαη φηη ε αληνξίλε ρξεηαδφηαλ θαη κπαξνχηη, κε απνηέιεζκα ν 

Δπάγγεινο Μαηδαξάθεο λα ππνβάιεη πξνο ηνπο πεηζηψηεο ζρεηηθφ αίηεκα:  
 

«Παξαθαιείζζε ινηπφλ, θίινη νκνγελείο, λα επθνιχλεηε ηνλ παξφληα θαξαβνθχξελ 

ηφζνλ εηο ην ηληεξέζνλ ηνπ, θαζψο λα εζέιεηε ηνπ δψζεη θαη κεξηθήλ βαξνχηελ πξνο 

δηαθχιαμηλ ηεο λήζνπ καο, σζάλ απφ αιινχ δελ επξίζθνκε﮲ θαη ηνπ θφζηνπ ηεο ζέιεηε 

καο ζηείιε ηνλ ινγαξηαζκφλ δηά λα ζαο εκβάζσκελ θαη ηα γξφζηα πξνζπκφηαηα. Οχησο 

                                                           
47

 Γεκήηξεο Γεκεηξφπνπινο, Μαξηπξίεο γηα ηνλ πιεζπζκό ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ 15
νο

 –αξρέο 19
νπ

 αηώλα, Αζήλα 

2004 <Κέληξν Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ. Σεηξάδηα Δξγαζίαο 27>, ζει. 188. 
48

 Πξβι. ηελ εθηίκεζε ησλ εζφδσλ απφ ηε αληνξίλε, ζχκθσλα κε ηνλ Καηάινγν ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

(9/3/1825), ηα νπνία αλέξρνληαη ζε 70.000 γξφζηα θαη ηειψληα 10.000 γξφζηα (ΑΔΠ 7.161). Βι. θαη ίκνο 

Μπνδίθεο, «Φνξνινγία θαη θνξνινγηθφο κεραληζκφο θαηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821», Μλήκσλ 31 (2010) 39.ηελ 

ίδηα κειέηε βξίζθνπκε θαηάινγν θνξνελνηθηαζηψλ (γηα ην 1825 αλαθέξεηαη ζε ζρέζε κε ηε αληνξίλε ν Νηθ. 

Ηγγιέζεο, ζει. 57) θαη εζφδσλ. Γηα ηα έζνδα απφ ηε αληνξίλε βι. θαη ΑΚΤ 9.102-103, 114-115, 127-128, 413-

414. 
49

 2.118. Βι. θαη Αλδξένπ Ε. Μάκνπθα, Σα θαηά ηελ αλαγέλλεζηλ ηεο Διιάδνο ήηνη πιινγή ησλ πεξί ηελ 

αλαγελλσκέλελ Διιάδα ζπληαρζέλησλ πνιηηεπκάησλ, λόκσλ θαη άιισλ επηζήκσλ πξάμεσλ, από ηνπ 1821 κέρξη 

ηέινπο ηνπ 1832, Ζ. Υξηζηνθίδνπ Σππνγξαθία, Δλ Πεηξαηεί 1839, ηφκνο Γ΄, ζει. 26-27. Δδψ ε ζπκβνιή ηεο Πάξνπ 

ππνινγίδεηαη ζε 40.000 γξφζηα, πνπ θαίλεηαη θαη ην αθξηβέζηεξν. 
50

 1.85. Πξβι. Αλαξγχξνπ Υαηδεαλαξγχξνπ, Σα πεηζησηηθά…, ό.π., ζει. 432-433. 
51

 1.86-87. 
52

 ΑΚΤ 7.314-315. Οη πξφθξηηνη ηεο Ύδξαο απαληνχλ ζην Μαηδαξάθε ζηηο 22/8/1821 (ΑΚΤ 7.328). 
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ζαο πεξηθαιψ, θίινη νκνγελείο, λα κε καο αθήζεηε απξνβιέπηνπο απφ απηήλ ηελ 

βαξνχηελ, ην νπνίνλ δελ ην ειπίδσ, θαη ζέιεη λα ζαο είκεζα αησλίσο επγλψκνλεο».
53

 

 

1.7Ζ ζεζκηθή ελζσκάησζε. 

 

Μηα άιιε πιεπξά απφ ηελ νπνία κπνξνχκε λα θνηηάμνπκε ηελ ελσηηθή ζπκπφξεπζε ηεο 

αληνξίλεο ζην απειεπζεξσηηθφ εγρείξεκα είλαη θαη ε ζεζκηθή ηεο ελζσκάησζε ζε θεληξηθέο 

ζπζζσκαηψζεηο (εζλνζπλειεχζεηο, δηνηθεηηθέο ελφηεηεο θ.ιπ.). Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ελ 

γέλεη δηνηθεηηθή κεηαβνιή
54

 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν, αξθεί λα ιάβνπκε ππ’ 

φςηλ καο ηηο απαληήζεηο πνπ δίλεη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε ζε ζρεηηθφ εξψηεκα πνπ δηαηχπσζαλ 

νη αληηπξφζσπνη μέλσλ Απιψλ: α) ε αληνξίλε –αλάκεζα ζε άιια λεζηά– ππαγφηαλ ζηελ 

εμνπζία ηνπ Καπηηάλ-Παζά, ν νπνίνο έζηειλε έλαλ θνξνεηζπξάθηνξα, ρξηζηηαλφ ή 

κνπζνπικάλν, απνθαινχκελν «δακπίηε», γηα λα ζπιιέμεη ηε δεθάηε, β) δηέζεηε πξνεζηνχο πνπ 

εθιέγνληαλ «εθ ηεο θιάζεσο ησλ πινπζησηέξσλ θαη ηζρπξνηέξσλ» θαη απνθάζηδαλ γηα ηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρξηζηηαλψλ εθηφο απφ ηα πνηληθά αδηθήκαηα, ηα νπνία αλήθαλ 

απνθιεηζηηθά ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Καπηηάλ-Παζά, γ) «θακία άιιε ηνπξθηθή Αξρή δελ είρε ηελ 

παξακηθξάλ επηξξνήλ».
55

 Οη πιεξνθνξίεο απηέο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε νζσκαληθή 

                                                           
53

 Υαηδεαλαξγχξνπ, ό.π., ζει. 440-441. 
54

 Βι. ηε βαζηθή εξγαζία-δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Γεσξγίνπ Γ. Γεκαθφπνπινπ, Ζ δηνηθεηηθή νξγάλσζηο θαηά ηελ 

ειιεληθήλ επαλάζηαζηλ 1821-1827. πκβνιή εηο ηελ ηζηνξίαλ ηεο ειιεληθήο δηνηθήζεσο, Δλ Αζήλαηο 1966. Με ηελ 

πεξίπησζε ηεο αληνξίλεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ νη ζειίδεο 34-35, 117-123, 186-189. Αθφκε βι. Ησάλλνπ 

Μνπηδνχξε, Ζ αξκνζηεία ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο ζηα ρξόληα ηεο ειιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, χιινγνο πξνο 

δηάδνζηλ Χθειίκσλ Βηβιίσλ, Αζήλα 1984, ζει. 14-29 (εηδηθά γηα ην δηνηθεηηθφ έξγν ησλ εθφξσλ ζηε αληνξίλε 

ζηνπο πξψηνπο κήλεο ζηελ Δπαλάζηαζε δεο ζηε ζει. 61 θαη γηα εθείλν ησλ αξκνζηψλ ζηηο ζει. 22-28). Δπίζεο ζε 

δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη δηνηθεηηθνχο ζεζκνχο παιαηνχο θαη λένπο ζηηο Κπθιάδεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ειιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο αλαθέξεηαη ε Διεπζεξία Εέε ζην άξζξν ηεο «Οη Κπθιάδεο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821», εθεκεξίδα 

Ζ Δπνρή, 7 Μαξηίνπ 2021, www.epohi.gr/article/38330/oi-kyklades-sthn-epanastash-toy-1821 (αλάθηεζε ζηηο 

29/4/2021). 
55

 ΑΔΠ 4.286. ρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ξφιν ηνπ Καπηηάλ Παζά θαη ησλ πξνεζηψλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ δίλεη 

θαη ν Κσλζηαληίλνο Μεηαμάο ζην έξγν ηνπ Ηζηνξηθά Απνκλεκνλεύκαηα εθ ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Σχπνηο Α. 

Κηελά, Δλ Αζήλαηο 1878, ζει. 69-70, ελψ ρξήζηκεο θαη πεξηεθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή δνκή 

ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ καο δίλεη ε Μαξία Δπζπκίνπ, «Αληί πξνιφγνπ: Οη θνηλφηεηεο ηεο ειιεληθήο 

ρεξζνλήζνπ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία. Μία απφπεηξα ζρεκαηηθήο θαηάηαμεο ζηνλ ρψξν, θαηά ηελ εζσηεξηθή 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηνπο ιεηηνπξγία», Δώα θαη εζπέξηα 7 (2007) 243. Γηα ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε 

εηδηθά ηεο αληνξίλεο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία βι. Μ. πειησηνπνχινπ, «ηξαηεγηθέο επηβίσζεο…», ό.π., ζει. 21-

22. ρεηηθά επίζεο κε ηνλ Καπηηάλ Παζά είλαη θαη ην έγγξαθν ππ’ αξηζκ. 55 πνπ δεκνζηεχεη ν Σζειίθαο (Μαξηπξίεο 

από ηε αληνξίλε…, ζει. 105-106) θαη εθείλν πνπ κεηέγξαςε θαη ζρνιίαζε ν Φίιηππνο Καηζίπεο ζηνλ ηφκν 

«αληνξίλε» (1971) ηνπ Μ. Γαλέδε, ζει. 119-120. Γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ λεζηψλ ππφ ηνλ Οζσκαληθφ δπγφ θαη ηνλ 

απηνδηνηθεηηθφ ζεζκφ βι. ελδεηθηηθά: Κνχθνπ Δι., Οη θνηλνηηθνί ζεζκνί ζηηο Κπθιάδεο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, 

Αζήλαη 1980﮲ Παζράιεο Γ., «Ζ θαηάθηεζηο ησλ Κπθιάδσλ ππφ ησλ Σνχξθσλ», ΔΔΚΜ 1 (1961) 215-233﮲B. J. Slot, 

Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonization latine et occupation ottoman c. 1500-1718, Nederlands 

Instituut Voor Het Nabije Oosten, Leiden 1982. Δηδηθά γηα ηε αληνξίλε βι. Vicomte de Marcellus, «Σαμίδη ζηε 

αληνξίλε ζηα 1820», κεηάθξαζε Β. θπξφεξα, Κπθιαδηθά ηεχρνο 3-4 (Καινθαίξη 1956) 197-200 (μερσξίδνπκε 

ηελ αλαθνξά ζηε γαιιηθή πξνζηαζία ησλ δνκηληθαλψλ κνλαρψλ ηεο αληνξίλεο θαη ην ζεξατθφ εηζφδεκα απφ ην 

θξαζί)﮲ Β. θπξφεξα, «Οηθνλνκηθά ηεο αληνξίλεο θαηά ηνλ ηειεπηαίνλ αηψλα ηεο Σνπξθνθξαηίαο» (2.103-105)﮲ 

Πλεπκαηηθφ Κέληξν Μέγαξν Γθχδε- αληνξίλε, Μαξηπξίεο από ηε αληνξίλε (1573-1819). Έθζεζε ηζηνξηθώλ 

εγγξάθσλ. ύληαμε θαηαιόγνπ θαη επηκέιεηα Αγακέκλσλ Σζειίθαο, Αζήλα 1985, ζει. 11-14﮲ Δπαγγειία Μπαιηά- 

Μαξία πειησηνπνχινπ, «Έγγεηα ηδηνθηεζία θαη θνξνινγηθή απαίηεζε ζηε αληνξίλε ηνλ 17
ν
 αηώλα», Μλήκσλ 18 

http://www.epohi.gr/article/38330/oi-kyklades-sthn-epanastash-toy-1821
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θπξηαξρία ζηε αληνξίλε δελ γίλεηαη έληνλα αηζζεηή, ηνπιάρηζηνλ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο 

πεξηνρέο ηνπ ειιεληζκνχ. Ζ δηάδνρε επαλαζηαηηθή θαηάζηαζε νδεγεί ζε λέα ζεζκηθά ζρήκαηα, 

φπσο απηά ηεο έληαμεο ηεο Θήξαο απφ ην Βνπιεπηηθφλ ζηελ επαξρία Κπθιάδσλ,
56

 ηνλ δηνξηζκφ 

επάξρνπ, ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ λεζηνχ ζηηο εζληθέο ζπλειεχζεηο
57

 θαη ηελ εγθαηάζηαζε, 

πγεηνλνκηθψλ, ιηκεληθψλ
58

 θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ.
59

 Οη πξνεζηνί αζθαιψο θαη νη δεκνγέξνληεο, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ απνθείκελε αιιεινγξαθία, δελ παχνπλ λα πθίζηαληαη, αιιά δέρνληαη 

(ή αλαγθάδνληαη λα δερηνχλ) ηηο ππεξθείκελεο αξρέο πνπ επηιέγεη ε θεληξηθή λνκνζεηηθή θαη 

εθηειεζηηθή εμνπζία. Ζ απνδνρή φκσο απηή δελ είλαη πάληα ζηαζεξή, φπσο απνδεηθλχνπλ νη 

εζσηεξηθέο έξηδεο πνπ εθδειψζεθαλ, κηα κνξθή «πεξηθεξεηαθνχ» εκθπιίνπ αθξηβψο πξηλ απφ 

ηνλ «θεληξηθφ». Έηζη κπνξνχκε λα πεξάζνπκε ζην ππεζρεκέλν ζθέινο ησλ δηρνζηαζηψλ, πνπ 

ζθηάδνπλ ηελ πξνζθνξά ηεο αληνξίλεο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. Θα επηκείλνπκε ζε ηξεηο 

πεξηπηψζεηο. 

 

2. Σν ζεξατθό «λεῖθνο» 
 

2.1 Οη αξκνζηέο 

 

Ζ καξηπξία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μεηαμά δείρλεη κε ηξφπν αλάγιπθν θαη καδί δξακαηηθφ 

ηηο ηνπηθέο αληηζηάζεηο ηηο νπνίεο βίσζαλ νη αξκνζηέο
60

 ησλ Νήζσλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο ζηελ 

                                                                                                                                                                                           
 ηνπ ίδηνπ, «Ζ επί ﮲Μαηζαίνο Δ. Μελδξηλφο, «Σνπξθηθά έγγξαθα ηεο αληνξίλεο» (3.323-328) ﮲109-142 (1996)

Σνπξθνθξαηίαο ειιεληθή ρνιή ηεο Μαξηηλνχο ζηνλ Πχξγν» (3.329-334)﮲ ηνπ ίδηνπ, Θεξατθά αλάιεθηα. Έθδνζε 

Ηδξχκαηνο Λνπθά θαη Δπαγγέινπ Μπειιψληα 1995, ζει. 11-24﮲ πειησηνπνχινπ Μαξία, Ζ αληνξίλε ζηελ 

Σνπξθνθξαηία. Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Ρέζπκλν 

2005.  
56

 ΑΔΠ 2.13, βι. θαη ΑΔΠ 10.49. 
57

 ΑΔΠ 3.75. 
58

 Απφ ελδεηθηηθφ έγξαθν ([GRGSA-CSA_PCVLA.AA.S01.SS01.F000042] File #042 - "Ναπηηθψλ" (gak.gr) ησλ 

ΓΑΚ θαίλεηαη ν ιηκελάξρεο αληνξίλεο Γεκήηξηνο Βαιζακάθεο λα θάλεη πιήξε απνγξαθή ησλ πινίσλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην ιηκάλη ηεο Δπαξρίαο Θήξαο ην Φεβξνπάξην ηνπ 1824. 
59

 Βι. Πξνθήξπμε ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθήζεσο ηεο Διιάδνο πξνο «άπαληαο ηνπο θαηνίθνπο ηεο αληνξίλεο» 

(αληνξίλε 22/7/1822) κε ζέκα ηνλ δηνξηζκφ θξνληηζηψλ, δηθαζηψλ θαη ππνπξγψλ (1.93-4)﮲ Μ. Α. Σνπξηφγινπ, 

«Γηθαζηηθαί αξραί ηεο αληνξίλεο θαηά ηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα» (2.127-129) θαη Φ. Καηζίπε, «Σα πξψηα 

ηαθηηθά δηθαζηήξηα ηεο απειεπζεξσζείζεο Διιάδνο ζηε αληνξίλε» (2.139-140). Γηα ηηο ηνπηθέο αληηδξάζεηο βι. 

θαη ΗΔΔ, ηφκνο ΗΒ, ζει. 595: «Ηδηαίηεξα ζηε αληνξίλε, λεζί κε παιηά παξάδνζε εζηκηθνχ δηθαίνπ, φηαλ 

επηρεηξήζεθε ε εγθαηάζηαζε ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ γηα ηε ζπγθξφηεζε Δηξελνδηθείνπ, Πξσηνδηθείνπ θαη 

Δθεηείνπ, νη θάηνηθνη αληέδξαζαλ δπλακηθά. Απνκάθξπλαλ ηνλ Έπαξρν θαη ηνπο δηνξηζζέληεο απφ απηφλ δηθαζηέο 

θαη εμέιεμαλ έμη ληφπηνπο γηα δηνηθεηέο θαη θξηηέο ηνπ λεζηνχ (Αχγνπζηνο 1822)». Υαξαθηεξηζηηθή εμάιινπ 

πεξίπησζε πνηληθήο εθθξεκφηεηαο θνληά ζηελ έθξεμε ηεο ειιεληθήο Δπαλάζηαζεο είλαη ε πεξίπησζε ηεο ρήξαο Μ. 

Αζαλαζνπνχινπ, ε νπνία δεηεί ηελ ηηκσξία ησλ θνληάδσλ ηνπ γηνπ ηεο (ΑΔΠ  9.212). 
60

 Γηα ην «ελδηάκεζν» αμίσκα ησλ αξκνζηψλ βι. Μνζρφπνπινο Γηνλχζεο, «Γηακφξθσζε θξάηνπο δηθαίνπ θαηά ηελ 

Διιεληθή Δπαλάζηαζε θαλνληζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο φςεηο» ζην: πλέδξην ηεο Δηαηξείαο Μειέηεο Νένπ 

Διιεληζκνχ θαη ηνπ πεξηνδηθνχ Μλήκσλ κε ζέκα «Όςεηο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821», 12-13 Ηνπλίνπ 2015 

(www.researchgate.net/profile/Dionysios-

Moschopoulos/publication/280312512_Diamorphose_kratous_dikaiou_kata_ten_Ellenike_Epanastase_kanonistikes

_kai_leitourgikes_opseis/links/55b1d77708ae9289a084e003/Diamorphose-kratous-dikaiou-kata-ten-Ellenike-

Epanastase-kanonistikes-kai-leitourgikes-opseis.pdf, ζει. 7, αλάθηεζε: 24/4/2021). Βι. θαη Γηνλχζηνο 

Μνζρφπνπινο, «Απφπεηξεο δηακφξθσζεο θξάηνπο δηθαίνπ θαηά ηελ ειιεληθή Δπαλάζηαζε. Ζ λνκηθή παξάδνζε 

http://arxeiomnimon.gak.gr/search/resource.html?tab=tab02&id=482594&start=40
http://www.researchgate.net/profile/Dionysios-Moschopoulos/publication/280312512_Diamorphose_kratous_dikaiou_kata_ten_Ellenike_Epanastase_kanonistikes_kai_leitourgikes_opseis/links/55b1d77708ae9289a084e003/Diamorphose-kratous-dikaiou-kata-ten-Ellenike-Epanastase-kanonistikes-kai-leitourgikes-opseis.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Dionysios-Moschopoulos/publication/280312512_Diamorphose_kratous_dikaiou_kata_ten_Ellenike_Epanastase_kanonistikes_kai_leitourgikes_opseis/links/55b1d77708ae9289a084e003/Diamorphose-kratous-dikaiou-kata-ten-Ellenike-Epanastase-kanonistikes-kai-leitourgikes-opseis.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Dionysios-Moschopoulos/publication/280312512_Diamorphose_kratous_dikaiou_kata_ten_Ellenike_Epanastase_kanonistikes_kai_leitourgikes_opseis/links/55b1d77708ae9289a084e003/Diamorphose-kratous-dikaiou-kata-ten-Ellenike-Epanastase-kanonistikes-kai-leitourgikes-opseis.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Dionysios-Moschopoulos/publication/280312512_Diamorphose_kratous_dikaiou_kata_ten_Ellenike_Epanastase_kanonistikes_kai_leitourgikes_opseis/links/55b1d77708ae9289a084e003/Diamorphose-kratous-dikaiou-kata-ten-Ellenike-Epanastase-kanonistikes-kai-leitourgikes-opseis.pdf
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πξνζπάζεηά ηνπο ην 1822 λα ηηο νξγαλψζνπλ δηνηθεηηθά θαη λα ζπιιέμνπλ θφξνπο γηα ηε 

ζπληήξεζε πξσηίζησο ηνπ πνιεκηθνχ ειιεληθνχ ζηφινπ. ηελ εηζήγεζή καο ζα εζηηάζνπκε ζηηο 

αλαθνξέο ηνπ ζηε αληνξίλε. Ο Μεηαμάο βξηζθφηαλ ζηε αληνξίλε καδί κε ηνλ Βεληακίλ 

Λέζβην σο αξκνζηήο, φηαλ ν Γξάκαιεο εηζέβαιε ζηελ Πεινπφλλεζν.
61

 
 

«Δλ ηνχηνηο», γξάθεη ζηα Απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, «απαίζηνη θήκαη δηεζπείξνλην ππφ ησλ 

Γπηηθψλ
62

 εηο αληνξίλελ, φηη, ε Πεινπφλλεζνο εθπξηεχζε ππφ ησλ Σνχξθσλ, φηη ε 

Γηνίθεζηο δηειχζε θαη ηνχηνπ έλεθα είρελ αλαρσξήζεη θαη ην πνιεκηθφλ πινίνλ κε ηνπο 

δχν ζπλαξκνζηάο, θαη άιια ηνηαχηα. Σαχηα πάληα κνη αλεθνίλσζελ ν Έπαξρνο, θαίηνη δε 

ζπεχζαο λα ηα δηαςεχζσ δηά πξνθεξχμεσλ, ηα πλεχκαηα φκσο ησλ αληνξηλαίσλ δελ 

θαζεζχραδνλ. Σαχηα ειάκβαλνλ ρψξαλ θαηά ηνλ Ηνχιηνλ κήλα, φηε πξσίαλ ηηλά 

ελεθαλίζζε ν Αηγππηηαθφο ζηφινο ηνπ Μερκεηαιή, πνιχ πιεζίνλ ηεο αληνξίλεο, νχζεο 

πιήξνπο λελεκίαο, δηεπζχλεην δε ηφηε ν ζηφινο νχηνο πξνο ηνλ Βφζπνξνλ, ίλα ελσζή 

κεηά ηνπ Σνπξθηθνχ ζηφινπ. Μεηά ηελ εκθάληζηλ ησλ ερζξηθψλ πινίσλ, νη αληνξηλαίνη 

απειπίζζεζαλ θαη εθ ηνχηνπ ιαβφληεο αθνξκήλ νη Γπηηθνί ηνπο εξέζηζαλ θαη 

απεθάζηζαλ λα θαηαβηβάζσζη ηελ Διιεληθήλ ζεκαίαλ θαη λα αλπςψζσζη ηελ 

Οζσκαληθήλ. Πεξί ηελ κεζεκβξίαλ ζπλήρζε επί ηνχησ άπεηξνλ πιήζνο εθ δηαθφξσλ ηεο 

Νήζνπ κεξψλ, εηο ηελ παξά ηελ ζάιαζζαλ θεηκέλελ θαγγειαξίαλ ησλ, κεη’ αιαιαγκψλ 

δε θαηεβίβαζαλ ηελ Διιεληθήλ ζεκαίαλ, αιιά κε ζπκθσλνχληεο εηο ηελ χςσζηλ ηεο 

Οζσκαληθήο, αλχςσζαλ ηελ ζεκαίαλ ηεο Ηεξνπζαιήκ, ηαπηνρξφλσο δε έπαπζαλ πάζαλ 

κεη’ εκνχ ζπγθνηλσλίαλ».
63 

 

                                                                                                                                                                                           
ηεο Γχζεο θαη ε θνηλνηηθή παξάδνζε: ηνκέο θαη ζπλέρεηεο» ζην: Γεκεηξφπνπινο Γεκήηξεο, Υξήζηνο Λνχθνο θαη 

Παλαγηψηεο Μηραειάξεο (επηκ.), Όςεηο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ, Αζήλα 12 θαη 13 Ηνπλίνπ 

2015. Δ.Μ.Ν.Δ., Αζήλα 2018, ζει. 207. ρεηηθέο αλαθνξέο ππάξρνπλ θαη ζηε δηαηξηβή ηνπ Γ. Γ. Γεκαθφπνπινπ 

(βι. αλσηέξσ), ελψ απνηειεί θχξην ζέκα ζην βηβιίν ηνπ Ησάλλνπ Μνπηδνχξε, Ζ αξκνζηεία ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ 

πειάγνπο ζηα ρξόληα ηεο ειιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, χιινγνο πξνο δηάδνζηλ Χθειίκσλ Βηβιίσλ, Αζήλα 1984. 

Υξήζηκε επίζεο είλαη ε αλαθνξά ηνπ πειηάδε ζηνπο αξκνζηέο πνπ έζηεηιαλ νη Τδξαίνη πξφθξηηνη ζηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ θαη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ (Ν. πειηάδνπ, Απνκλεκνλεύκαηα, ηφκνο Α΄, Αζήλεζη 1851, ζει. 335). 

Σέινο, ηα θαζήθνληα ησλ αξκνζηψλ πεξηγξάθνληαη ζηηο «νδεγίεο» ηνπ εγγξάθνπ ΑΔΠ 1.329. 
61

 Κσλζηαληίλνπ Μεηαμά, Ηζηνξηθά Απνκλεκνλεύκαηα εθ ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Σχπνηο Α. Κηελά, ελ 

Αζήλαηο 1878, ζει. 81. 
62

 Χο «Γπηηθνί» πέξαλ ησλ θαζνιηθψλ ρξηζηηαλψλ κπνξεί λα λνεζνχλ κάιινλ νη μέλεο επξσπατθέο δπλάκεηο πνπ 

εθπξνζσπνχληαλ απφ πξνμέλνπο ζην λεζί ηεο αληνξίλεο. Όπσο αλαθέξεη ε Μαξία σηεξνπνχινπ ζρεηηθά κε ηνπο 

ηειεπηαίνπο (ό.π., ζει. 20), «νη πξφμελνη θαη νη ππνπξφμελνη ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ ζηε αληνξίλε θαηάγνληαη 

απφ ηζρπξέο, παιαηέο θαζνιηθέο νηθνγέλεηεο πνπ ζπλήζσο ζπλδένληαη κε ζηελνχο δεζκνχο ζπγγέλεηαο». Δλδεηθηηθφ 

εμάιινπ ηνπ δηραζηηθνχ ξφινπ ησλ πξνμέλσλ είλαη ην έγγξαθν πνπ δεκνζηεχεη ν Μαηζαίνο Μελδξηλφο (Θεξατθά 

Αλάιεθηα, Έθδνζε Ηδξχκαηνο Λνπθά θαη Δπαγγέινπ Μπειιψληα 1995, ζει. 70-72) θαη ην νπνίν απεπζχλεη ν 

Έπαξρνο Θήξαο Ησάλλεο Κνθθίλεο πξνο ην Δθηειεζηηθφλ κε εκεξνκελία 7 Ννεκβξίνπ 1824. Απνκνλψλσ απφ ην 

έγγξαθν απηφ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηθνπέο: «Οη κσξφδνμνη νχηνη άλζξσπνη απηφρζνλεο φληεο αληνξηλαίνη, δεηνχζη 

κε ην πξφζρεκα ησλ μέλσλ ππνπξγεκάησλ, λα δηαζηξέθσζη ηνπο επαξρηψηαο θαη κε δνιεξάο ππνζρέζεηο 

ππεξαζπίζεσο, απνκαθξχλνπζηλ απηνχο απφ ηνλ παηξησηηζκφλ θαη ηελ πξνο ηνπο Νφκνπο εππείζεηαλ» (Αλάιεθηα, 

ζει. 70). «Ο δε Γαιιηθφο πξνμεληθφο πξάθησξ δνμάδεηαη απφ ηνπο ηεο Γπηηθήο Δθθιεζίαο αληνξηλαίνπο, σο 

ππεξαζπηζηήο ηεο εζεινθάθνπ απνμελψζεψο ησλ απφ ηνλ ειιεληζκφλ. Οχηνη δε πάιηλ έρνπζη ζπζηεκέλελ 

ηδηαηηέξαλ Καγθειαξίαλ, θαληαδφκελνη φηη ηα ελ αληνξίλε ππνζηαηηθά ησλ ζρεκαηίδνπλ μέλελ ηηλά επαξρίαλ θαη 

ηελ Κνηλφηεηά ησλ εμαξησκέλελ απφ ην Γαιιηθφλ ελ ηαπηψ Οζσκαληθφλ Κξάηνο» (Αλάιεθηα, ζει. 72). 
63

 Μεηαμά, ό.π., ζει. 81-82. 
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Ο Μεηαμάο εκπνδίδεηαη λα θχγεη, ζπιιακβάλεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηελ Δπάλσ Μεξηά, φπνπ 

θξαηείηαη θξνπξνχκελνο.
64

 Καηαθέξλεη επίζεο λα δηαβάζεη κηα επηζηνιή, ζπληεηαγκέλε κάιινλ, 

θαηά ηε γλψκε ηνπ, απφ ηνπο πξνθξίηνπο ηνπ Ζκεξνβηγιίνπ. Έρεη ζεκαζία λα παξαζέζνπκε ην 

πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο, φπσο καο ην κεηαθέξεη ν Μεηαμάο, γηα λα δηαπηζηψζνπκε ζε πνηεο 

αθξφηεηεο νδήγεζαλ ν παληθφο κπξνζηά ζηελ ηνπξθναηγππηηαθή απεηιή θαη ην έλζηηθην ηεο 

απηνζπληήξεζεο (παξαπάλσ ππφ ηελ επίδξαζε ςεπδψλ εηδήζεσλ):  
 

«Καιψο επξάμαηε θαη εζπιιάβαηε ηνλ Κσλζηαληίλνλ Μεηαμάλ﮲ ηα πινία ηνπ Μερκεηαιή 

πιεζηάδνπλ πνιχ εηο ηελ λήζνλ καο, παξαδίδνληεο ηνλ Μεηαμά εηο ηνπο Σνχξθνπο 

δχλαηαη λα ζσζή ε παηξίο καο θαη εκείο λα θαλψκελ πηζηνί ξαγηάδεο. Δηδνπνηήζακελ θαη 

ηνπο άιινπο πξνθξίηνπο ηεο λήζνπ καο θαη ηνπο Γπηηθνχο, φπσο ζπλέιζσκελ φινη εηο 

Δπάλσ Μεξία δηά λα ζθεθζψκελ πεξί ηνπ πξαθηένπ».
65

 
 

Βεβαίσο, εηξήζζσ ελ παξφδσ, ε πεξίπησζε ηνπ παληθνχ ησλ Θεξαίσλ
66

 δελ ήηαλ ε κφλε 

κπξνζηά ζηελ ερζξηθή απεηιή, αθνχ θαη άιια θπθιαδνλήζηα επέδεημαλ αλάινγε δηάζεζε 

πξνζθπλήκαηνο έπεηηα απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ Φαξψλ, φπσο γξάθεη ν Απφζηνινο 

Βαθαιφπνπινο.
67

 Καηφπηλ, ν Μεηαμάο δεηάεη ηε βνήζεηα απφ ηνλ ζπκπαηξηψηε ηνπ Μπεξεξή, 

Κεθαιινλίηε επηθεθαιήο ηξάηαο πνπ επέζηξεθε απφ ηελ Ακνξγφ ζηε αληνξίλε.
68

 Αθνινπζεί 

ζχγθξνπζε Θεξαίσλ θαη Κεθαιιήλσλ λαπηψλ, ε νπνία παξαιίγν λα νδεγήζεη ζε αηκαηνρπζία.
69

 

Ο Μεηαμάο ηειηθά ζψδεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ.  
 

«Οχησο εζψζελ», γξάθεη, «εμ απξνζδνθήηνπ πξνδνζίαο, ήηηο ήζειελ αλακθηβφισο κνη 

επηθέξεη ζθιεξφλ ζάλαηνλ, δηά ηεο παξαδφζεσο εκνχ εηο ηνπο Σνχξθνπο﮲ 

πξνζεγγίζαληνο δε κεηά ηαχηα πεξηζζφηεξνλ ηνπ Αηγππηηαθνχ ζηφινπ εηο ηελ Νήζνλ, 

έλεθα ηεο λελεκίαο νη Γπηηθνί ππνπξφμελνη ησλ μέλσλ Γπλάκεσλ, επεζθέθζεζαλ ηνλ 

Ναχαξρνλ ηνλ Μερκεηαιή, θνκίζαληεο πινχζηα δψξα».
70

 
 

Έηζη ν Μεηαμάο ζπγθξνηεί έλα αθήγεκα «πξνδνζίαο», φπσο αλαθέξεη, κε βαζηθφ πεξηερφκελν 

ηελ ππνλφκεπζε ηεο απνζηνιήο ησλ αξκνζηψλ θαη ηηο ππνρσξήζεηο ζηνπο Σνχξθνπο, κε 

πξσηαγσληζηέο ηνλ ιαφ, πξνθξίηνπο θαη Γπηηθνχο ηεο αληνξίλεο θαη ζχκα ηνλ ίδην. Ο Μεηαμάο 

επηζηξέθεη ζηε αληνξίλε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1822 –παξά ηηο αξρηθέο ηνπ αληηξξήζεηο ιφγσ ησλ 
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 Μεηαμά, ό.π., ζει. 82-83. 
65

 Μεηαμά, ό.π., ζει. 83. 
66

 Χζηφζν, έλα ρξφλν λσξίηεξα νη πξφθξηηνη ηεο Ύδξαο, απεπζπλφκελνη πξνο ηνπο «εζληθνχο εθφξνπο αληνξίλεο» 

ζηηο 24 Απγνχζηνπ 1821, εμαίξνπλ ην ζάξξνο ησλ Θεξαίσλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηνπο θαζεζπράζνπλ ζε ζρέζε κε 

ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη ην λεζί απφ ηνπο Σνχξθνπο. Παξαζέησ: «Υαηξφκεζα ελ ηνζνχησ δηά ηελ γελλαίαλ πκψλ 

θαη ζηεξεάλ απφθαζηλ δηά λα αληηπαξαηαρζήηε αλδξείσο, εάλ ήζειε θάκεη ηελ απφπεηξαλ ελαληίνλ ζαο. 

πκπεξαίλνκελ φκσο λα κε έρε ηνζνχηνλ ζηνραζκφλ, ηφζνλ δηά ην δχζβαηνλ ηνπ ηφπνπ ζαο θαζψο θαη δηά ηελ 

έιιεηςηλ ζηξαηεπκάησλ πξνο εθβνιήλ. […] Πνιιά αιιά εηεξνθπιή ηνπ πνιέκνπ πινία πεξηέξρνληαη ην Αηγαίνλ 

πέιαγνο» (ΑΚΤ 7.331). 
67

 Βαθαιφπνπινο Απφζηνινο, Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ. Ζ κεγάιε ειιεληθή Δπαλάζηαζε (1821-1829), Σ΄, 

Θεζζαινλίθε 1982, ζει. 731. 
68

 Μεηαμά, ό.π., ζει. 84. 
69

 Μεηαμά, ό.π., ζει. 83-85 
70

 Μεηαμά, ό.π., ζει. 85. 
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πξναλαθεξζέλησλ ζπκβάλησλ– κε ζθνπφ λα ζπλερίζεη ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ λεζηνχ. Σνπ 

δίλεηαη κάιηζηα ε δπλαηφηεηα λα ζπιιάβεη ηνπο πξσηαίηηνπο ησλ ζπκβάλησλ απηψλ.
71

 Παξά 

ηαχηα, ε θαηάζηαζε δελ θαίλεηαη λα εμνκαιχλεηαη, θαζψο δπν κήλεο κεηά, ζηηο 9 Οθησβξίνπ 

1822, ν Έπαξρνο Νάμνπ Παλαγηψηεο Γεκεηξαθφπνπινο πιεξνθνξεί ηνπο αξκνζηέο γηα έλα 

εθδηθεηηθφ επεηζφδην θαθνκεηαρείξηζεο Ναμησηψλ λαπηψλ απφ ηνπο ζηαζηαζηέο ηεο αληνξίλεο 

θαη γεληθφηεξα γηα ηελ αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηνπο άιινπο λεζηψηεο. Παξαζέησ: 
 

«Καηά ηελ δηαηαγήλ ζαο ν αζηπλφκνο εδίσμελ ελ ζαληνξηληφλ θαΐθηνλ θέξνλ δηαβαηήξηνλ 

ησλ αληηδηνηθεηηθψλ ζηαζηαζηψλ εθείλεο ηεο λήζνπ, αιιά κφιηο απηφ επέζηξεςελ εηο 

αληνξίλελ θαη νη αληνξηλαίνη ζχλδηθνη εθδηθήζεζαλ ελαληίσλ ησλ εθεί επξηζθνκέλσλ 

Ναμίσλ θατθηψλ ξαβδίδνληεο αλειεψο ηνπο λαχηαο θαη δεκεηφλνληέο (sic) ηνπο εηο ηαο 

πξαγκαηείαο ησλ, μεξλφληεο κπξίαο χβξεηο θαηά ηεο Τπεξηάηεο Γηνηθήζεσο θαη ησλ 

ππνπξγψλ απηήο θαη θαπρφκελνη, φηη ηελ αληηδηνηθεηηθήλ ζπληπρίαλ ησλ ηελ επεθήξσζελ 

ε Ύδξα. Ζ θαθία ησλ δελ έθζαζελ έσο απηνχ, αιι’ ήδε καλζάλσ φηη έγξαςαλ θαη πξνο 

ηηλάο ησλ εδψ δηεγεξηηθάο επηζηνιάο δεηνχληεο λα δηαζηξέςσζη θαη ηνπο Ναμίνπο θαζψο 

θαη άιινπο λεζηψηαο εηο ην λα κηκεζψζη ηελ επαλάζηαζίλ ησλ. Δμνρψηαηνη θχξηνη! 

Βιέπεηε πφζνλ είλαη επηθχλδηλνη (sic) εηο ηαο θξηζίκνπο ηαχηαο ψξαο αη επηβνπιαί ησλ 

αληηδηνηθεηηθψλ. Ζ Ύδξα, ην έξεηζκα ηεο Τπεξηάηεο Γηνηθήζεσο θαη ε πξνζηάηξηα ηνπ 

Γέλνπο, αλάγθε λα πεξηνξίζε ηελ έπαξζίλ ησλ θαη λα δηδάμε ηνλ θφζκνλ, φηη δελ 

αλέρεηαη ηαο θαηά ηεο Τπεξηάηεο Γηνηθήζεσο επαλαζηάζεηο (θαζψο θεξχηηνπλ νη 

επαλαζηάηαη), αιιά κάιινλ, φηη θαζψο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο, νχησ θαη απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ερζξνχο εμεχξεη θαη δχλαηαη λα ππεξαζπηζζή ηελ Παηξίδα».
72

 
 

Έλα αθφκε πεξηζηαηηθφ εζσηεξηθήο αληαξζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο αξκνζηέο κάο 

αθεγείηαη ν Αληψληνο Μπαξκπαξήγνο
73

 ζηηο 26 Μαξηίνπ 1823 ζε έγγξαθν ην νπνίν απεπζχλεη 

πξνο ηελ «Τπεξηάηελ Γηνίθεζηλ». ηελ επηζηνιή απηή ν Μπαξκπαξήγνο αλαθέξεηαη ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε γηα ηε ζπιινγή ηνπ απαηηνχκελσλ θφξσλ πνπ ηνπ αλαηέζεθε
74

 θαη 

ηε βίαηε επίζεζε πνπ δέρηεθε. Παξαζέησ:  
 

«Αθνχ επαλαζηάηεζαλ ηηλέο ησλ παηξησηψλ καο, απζαδηάζαληεο θαηά ησλ αξκνζηψλ, 

ηνπο νπνίνπο πηάζαληεο αλαρσξήζαληαο απφ ην κέξνο ησλ Φπξψλ πξνο ην επάλσ κέξνο 

ηεο αληνξίλεο, ηξεηο ψξαο πξηλ ηεο εκέξαο, ηνπο αξεζηάξεζαλ δεηνχληεο ηα 

ζπλαρζέληα εηο κεηξεηά θαη ηα ρξπζά θαη αξγπξά﮲ ε δε ζπζηαζείζα παξάλνκνο 

θαγγειαξία κεη’ νιίγαο εκέξαο δπλαζηηθψο έζηεηιε θαη ηα επήξε, εγψ δελ αγλνψ ηη ηα 

έθακελ άρξη ηνχδε ﮲ εγψ δε, θαη ζπλ εκνί νη θηινγελείο άπαληεο, θεθξπκκέλνη έλεθα ηνπ 

θφβνπ ησλ ζηαζηαζηψλ, καζψλ ηελ έιεπζηλ ησλ αξκνζηψλ, νχζαλ θαηά ηελ 25 
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 Μεηαμά, ό.π., ζει. 89. 
72

 ΑΔΠ 15αβ.179. 
73

 Βι. βηνγξαθηθά ηνπ ζηνηρεία ζην: Μπαξκπαξήγνο Αληψληνο – Δζλνζπλειεχζεηο θαη Βνπιεπηηθφ 

(representatives1821.gr) (αλάθηεζε: 3/5/2021). 
74

 Βι. θαη επηζηνιή ηνπ Μηλίζηξνπ ηεο Οηθνλνκίαο πξνο ηνπο εθφξνπο θαη πξνθξίηνπο ηεο αληνξίλεο ζηηο 

26/4/1822, ζηελ νπνία –αλάκεζα ζηα άιια– αλαθέξεη θαη ηελ απνζηνιή ηνπ βνπιεπηή Αλησλίνπ Μπαξκπαξίγνπ 

(Πεξπεξίγνπ ζην έγγξαθν) ζηε Θήξα γηα ηελ εμαξγχξσζε νκνινγηψλ ππέξ ηνπ Αγψλα (ΑΔΠ 14.62). Γηα ηηο 

δπζθνιίεο επίζεο ησλ λεζησηψλ ηεο αληνξίλεο λα ζπκκεηέρνπλ ζην εζσηεξηθφ δάλεην ππέξ ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ 

βι. θαη έγγξαθν ηεο 25
εο

 /2/1827 πξνο ηνπο δεκνγέξνληεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο αληνξίλεο (ΑΔΠ 3.341). 

https://representatives1821.gr/%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%8e%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%82/
https://representatives1821.gr/%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%8e%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%82/
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Οθησβξίνπ, ηελ επηνχζαλ επήγα πξνο αληάκσζηλ απηψλ, ίλα απηνίο αλαγγείισ ηα 

ηξέμαληα, έηη δε λα δεηήζσ ην ειεχζεξνλ, νκνχ δε θαη ηα ρξπζά θαη αξγπξά, δηά λα ηα 

κεηαθνκίζσ επζχο εηο ηελ Γηνίθεζηλ﮲ αιι’ ελψ πξνο απηνχο ήγγηδνλ, είδνλ πιεζχλ 

αλζξψπσλ σπιηζκέλσλ, κεκηζζσκέλσλ εθ ηεο αζεβνχο θαγγειαξίαο, θαηά ησλ ηδίσλ 

αξκνζηψλ, εμ σλ εηο θνιηδήο, Μάξθνο Γαθνξφλεο ιεγφκελνο θαη αλεςηφο ηνπ θπξίνπ 

Λνγνζέηνπ Λαγθαδά, άθλσ επηπεζψλ εηο εκέ κε ηελ κάραηξαλ έθεξέ κνη θαηά θεθαιήο, 

ζθνπψλ λα κε ζαλαηψζε. Καη εηο κελ ηελ πξψηελ βνιήλ εηξαπκαηίζζελ εηο ηελ θεθαιήλ, 

σο καξηπξεί ε επί ηαχηεο νπιή, εηο δε ηελ δεπηέξαλ εκπνδίζζε παξά ηνπ γπλαηθαδέιθνπ 

κνπ﮲ ελ απηψ δε πνιινί κεζ’ φπισλ έθακαλ αλαξίζκεηα άηνπα εηο φζνπο ήζεινλ λα 

εηζέβσζηλ εηο ηελ ζπλέιεπζηλ ησλ θπξίσλ αξκνζηψλ, θαζψο ε πξνθήξπμηο απηψλ 

δηαηάηηεη».
75 

 

2.2 Οη έπαξρνη.  

 

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε εζσηεξηθήο ζχγθξνπζεο αθνξά ηε ζηάζε ησλ Θεξαίσλ έλαληη ησλ 

επάξρσλ Δπαγγέιε Μαδαξάθε θαη Γεκεηξίνπ Γξαγνλάθνπ.  

 

2.2.1 Ζ πεξίπησζε Μαηδαξάθε. 

 

ε έγγξαθε αλαθνξά, πνπ απφθεηηαη ζην αξρείν ηεο Ηεξάο Μνλήο Πξνθήηνπ Ζιηνχ, 

ζπληάζζεηαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1822, επηά κήλεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε δηνξηζκνχ ηνπ 

Μαηδαξάθε
76

 (Κφξηλζνο 19/4/1822), ππνγξάθεηαη απφ ζεκαληηθά πξφζσπα ηνπ λεζηνχ 

(θιεξηθνχο θαη ιατθνχο) θαη ηελ νπνία κεηέγξαςε ν Μαηζαίνο Μελδξηλφο, αλαθέξνληαη 

αηηηάζεηο θαη γεγνλφηα ζε βάξνο ηνπ Μαηδαξάθε.
77

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ππνγξάθνληεο ηνπ 

θαηαινγίδνπλ αξλεηηθέο πξνζέζεηο ζε ζρέζε κε φζνπο δηαθσλνχζαλ καδί ηνπ, εμαπάηεζε ηνπ 

ιανχ θαη ππνθίλεζε ελαληίσζεο ζηνλ επίζθνπν Θήξαο Εαραξία Κπξηαθφ.
78

 Αλαθέξνπλ κάιηζηα 
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 ΑΔΠ 12.46. Πξβι. ΑΔΠ 15αβ.199: «Δπεηδή θαη εηο ην πξψηνλ φλησλ εληαχζα ησλ αξκνζηψλ νη λπλ ζχλδηθνη, 

εμεθψληζαλ φηη δελ γηλψζθνπζη Γηνίθεζηλ θαη έθζαζαλ εηο ηνζαχηελ αλαίδεηαλ, ψζηε λα θξαηήζσζη ηνπο αξκνζηάο, 

θαη επεηδή νη αληνξηλαίνη απεδίσμαλ ηνλ εαπηφλ έπαξρνλ άλεπ ηεο εηδήζεσο ηεο Τπεξηάηεο Γηνηθήζεσο, νχηε 

εδήηεζαλ έηεξνλ εθείζελ, αιι’ έκεηλαλ σο θεθνκκέλνλ κέινο ηεο Γηνηθήζεσο θαη επεηδή ήδε εκψλ ειζφλησλ εηο 

αληνξίλελ καο εδέρζεζαλ κε ηα φπια αλά ρείξαο σο ερζξνχο ή σο θνλείο θαη ιεζηάο, θζάζαληεο εηο ηνζνχηνλ 

αλνίαο ψζηε λα καο πξνζηάδνπλ λα εμαξκαησζνχλ νη άλζξσπνί καο ιέγνληεο πξνο εκάο, αλ δελ καο αξέζε, ε 

ζάιαζζα είλαη κεγάιε θαη πιαηεία, θαη νπθ έζηηλ αλαηζρπληία ελ νπθ επνίεζαλ, δαίξνληεο έκπξνζζελ εκψλ ηηκίνπο 

άλδξαο, θσιχνληεο έθαζηνλ απφ ηνπ λα παξξεζηαζζή εηο εκάο, εκπνδίδνληεο δηά καραηξψλ πάληα παηξηψηελ 

δεηνχληα λα έιζε εηο ηελ γεληθήλ ζπλέιεπζηλ θαη ζπγρσξνχληεο ηελ δίνδνλ κφλνλ εηο ηνπο ζπκθαηξηαζηάο απηψλ, 

ψζηε θαη επιήγσζαλ ηνλ βνπιεπηήλ θχξηνλ Αληψληνλ Μπαξπαξήγνλ θιέπηνληεο θαη δηαξπάδνληεο ηα δέθαηα ηεο 

Γηνηθήζεσο θαη δαπαλφληαο απηά εηο ηνπο θχιαθαο ηεο ηπξαλληθήο απηψλ θαη αλαηζρχληνπ Καληδειαξίαο, έξγα ηα 

νπνία είλαη θήξπθεο ζαθέζηαηνη φηη ε ηνχησλ Καληδειαξία είλαη κηζζσηή ππφ ησλ Οζσκαλψλ…». 
76

 ΑΔΠ 10.18. 
77

 Μαηζαίνο Μελδξηλφο, «Σνπξθνθξαηνχκελε Θήξα. Απειεπζεξσηηθά απηήο θηλήκαηα», ΔΔΚΜ 9 (1971) 738-739. 

Σν ζρεηηθφ έγγξαθν είρε ήδε δεκνζηεπζεί απφ ηνλ Αλδξέα Ν. Ννκηθφ ζην πεξηνδηθφ Εήλσλ (1961) 318-319.  
78

 Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Εαραξία Κπξηαθφ εμ Άλδξνπ βι. ελδεηθηηθά: Γ. Γελαμάο, ό.π., ζει. 18-19, Μαηζαίνο Δ. 

Μελδξηλφο, ό.π., ζει. 746 θαη ηνπ ηδίνπ, Σξεηο Αλδξηώηεο θιεξηθνί ζηε αληνξίλε ηνλ 19
ν
 αηώλα, Άγθπξα 1. Καΐξηνο 

Βηβιηνζήθε, Άλδξνο 2001 (αλάηππν). Δμαηξεηηθά δηαθσηηζηηθή γηα ηνλ Εαραξία Κπξηαθφ είλαη θαη ε εξγαζία ηνπ 

Μεηξνπνιίηε Παληειεήκνλνο (Ρίδνπ), «Εαραξίαο Κπξηαθφο, κεηξνπνιίηεο αληνξίλεο (1814-1842)» ζην: Ησάλλεο 

Μηρ. Γαλέδεο, αληνξίλε…,Δθδφζεηο Αδάκ, Αζήλα 2001, ζει. 365-366. Βι. επίζεο Ησάλλνπ Μνπηδνχξε, Ζ 
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ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, φπσο ηελ πνξεία πξνο ηνλ Πχξγν, ην θξχςηκν ησλ Ππξγηαλψλ 

(αλάκεζά ηνπο πξνθαλψο θαη ησλ πξνθξίησλ, ηνπο νπνίνπο ζρεδίαδε, ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπληάθηεο ηεο δηακαξηπξίαο, λα ππνρξεψζεη λα δερηνχλ ηηο απφςεηο ηνπ), ηε λπθηεξηλή ζχιιεςε 

ηνπ επηζθφπνπ, ηε θπιάθηζή ηνπ ζηα Φεξά θαη ηελ απνπνκπή ηνπ απφ ην λεζί, ηελ αιιαγή ζηε 

ζηάζε ησλ εμεγεξκέλσλ, ηελ εθδίσμε ηνπ Μαηδαξάθε θαη ηελ παλεγπξηθή επαλαθνξά ηνπ 

επηζθφπνπ Εαραξία.  

Ζ αξλεηηθή απηή αλάγλσζε ηεο δξάζεο ηνπ Μαηδαξάθε εληζρχεηαη απφ καξηπξία πνπ 

ππνγξάθνπλ νη Α. Σδακαδφο, Μ. Σνκπάδεο θαη Θ. Γθηψλεο θαη δεκνζηεχεη ν Φίιηππνο Καηζίπεο 

κε εκεξνκελία 5 Ηνπιίνπ 1822, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν Μαηδαξάθεο «δεηεί λα έβγσκελ 

νπιηζκέλνη κε ζηξαηεχκαηα θαηά ησλ αδειθψλ καο, θαη λα θάκσκελ πφιεκνλ εκθχιηνλ, δηά λα 

ηνπο αλαγθάζσκελ λα δερζψζη ζηαληθψο ησλ έλα έπαξρνλ, ηνλ νπνίνλ νκνθψλσο νιφθιεξνο ε 

λήζνο δελ ζέιεη»
79

. Φαίλεηαη επίζεο λα θηλείηαη ζην ίδην κήθνο θχκαηνο κε έθζεζε πνπ 

ππέβαιαλ νη αξκνζηέο Βεληακίλ Λέζβηνο, Νηθφιανο Οηθνλφκνο θαη Γεκήηξηνο Λέλνο ζηηο 3 

Ννεκβξίνπ 1822
80

. ηελ έθζεζε απηή νη αξκνζηέο θέξνληαη λα γξάθνπλ φηη ζπγθάιεζαλ 

«γεληθή ζπλέιεπζε» ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ, ζηελ νπνία εθθξάζηεθε ε δπζαξέζθεηά ηνπο 

πξνο ην πξφζσπν ηνπ Δπάξρνπ, φηη, ζεβφκελνη ηελ απφθαζή ηνπο λα ηνλ δηψμνπλ, ηνλ πήξαλ 

καδί ηνπο κε ην πινίν αλαρψξεζήο ηνπο απφ ηε αληνξίλε θαη φηη επηθχξσζαλ ηελ εθινγή σο 

δηνηθεηψλ ηνπ λεζηνχ ησλ πξνθξίησλ πνπ επέιεμε ν ίδηνο ν ζεξατθφο ιαφο (αλάκεζά ηνπο ην 

Λνγνζέηε Μηραήι Λαγθαδά, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα ζπλαληήζνπκε θαη παξαθάησ). 

Ζ έθζεζε σζηφζν απηή δελ είλαη αθξηβήο θαη ζπληάρζεθε ππφ θαζεζηψο απεηιήο, φπσο 

πηζηνπνηνχλ κηα κέξα κεηά νη αξκνζηέο, απεπζπλφκελνη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο αληνξίλεο. 

Παξαζέησ:  
 

«…θαη επεηδή ηέινο πάλησλ κε ηα φπια αλά ρείξαο καο εβίαζαλ λα επηθπξψζσκελ ηελ 

επαλαζηαηηθή απηψλ Καληδειαξίαλ θαη ηελ εθίδξπζηλ ηνπ παξά ηεο Τπεξηάηεο 

Γηνηθήζεσο απνβιεζέληνο αγίνπ αληνξίλεο αγλννχληεο,  φηη παλ βίαηνλ άθπξνλ. 

Κεξχηηνκελ  ηα παξ’ εκψλ ππνγξαθέληα, φηη είλαη άθπξα, θαη ηνπο αληνξηλαίνπο 

ερζξνχο ηεο Γηνηθήζεσο θαη ηελ αληνξίλελ εηο πνιηνξθίαλ».
81

 
 

ην ίδην έγγξαθν νη αξκνζηέο επηθπξψλνπλ φζα είδακε φηη αλαθέξεη ν Αληψληνο Μπαξκπαξήγνο 

γηα ηηο θαηαρξήζεηο θαη ηηο βηαηφηεηεο ησλ «ζπλδίθσλ» ηεο αληνξίλεο θαη αλαθέξνπλ κηα 

νκάδα θαηξηαζηψλ, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ ζα ζπλαληήζνπκε θαη παξαθάησ (πξφθεηηαη γηα ηνλ 

Λνγνζέηε Μ. Λαγθαδά
82

, ηνλ Αλησλάθε Λαγθαδά, ην Μαξηλάθε Μπαξπαξήγν, ηνλ 

Κσλζηαληάθε Λαγθαδά, ην Υ’’ Μαλσιηφ Γξφζν θαη ην πεηξίδσλα (sic) Κανχζην).
83

Οη 

                                                                                                                                                                                           
αξκνζηεία ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο ζηα ρξόληα ηεο ειιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, χιινγνο πξνο δηάδνζηλ 

Χθειίκσλ Βηβιίσλ, Αζήλα 1984, ζει. 116, φπνπ αλαθέξεηαη ζχληνκα ε αληίζεζε Μαηδαξάθε-Κπξηαθνχ κε ηνλ 

ηειεπηαίν λα ζπληάζζεηαη κε ηελ παξάηαμε ησλ ηνπηθψλ πξνθξίησλ.  
79

 2.118. 
80

 1.94-95. Πξβι. ΑΚΤ 8.597-599. 
81

 ΑΔΠ 15αβ.199. Πξβι. ΑΚΤ 8.601-2. 
82

 Γηα ηνλ Λνγνζέηε Λαγθαδά βι. Ησάλλνπ Μνπηδνχξε, Ζ αξκνζηεία ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο ζηα ρξόληα 

ηεο ειιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, χιινγνο πξνο δηάδνζηλ Χθειίκσλ Βηβιίσλ, Αζήλα 1984, ζει. 68. 
83

 Οη Λνγνζέηεο θαη Κάνπζηνο αλαθέξνληαη θαη ζην ΑΚΤ 8.447 
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θίιαξρεο απηέο πξνζέζεηο
84

 ηνπηθψλ πξνθξίησλ –πνπ εμεγνχλ ηελ εθζξφληζε Μαηδαξάθε– 

δειψλνληαη θαζαξά ζε έγγξαθν κε εκεξνκελία 21/8/1822 πξνο ηνπο πξνθξίηνπο ηεο Ύδξαο, ζην 

νπνίν ππνγξάθνπλ σο «θνηλνί δηνηθεηαί αληνξίλεο», ζαλ λα παξαρψξεζε ζε απηνχο ηελ 

εμνπζία ν Μαηδαξάθεο. Μηινχλ εμ νλφκαηνο ηνπ ιανχ, ηνλ νπνίν δειψλνπλ φηη ραξνπνίεζε ν 

«παξνπιηζκφο» ηνπ Μαηδαξάθε, θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ππήξραλ αμηφηεξα πξφζσπα λα 

δηνηθήζνπλ ηε αληνξίλε θαη πσο έρνπλ δηθαίσκα νη Θεξαίνη λα δηνηθνχληαη κφλνη ηνπο.
85

 Έηζη 

εκκέζσο ακθηζβεηνχλ ηνλ επαξρηαθφ ζεζκφ θαη ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ππεξακχλνληαη (ελ 

είδεη παιηλδξφκεζεο) ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο επί Σνπξθνθξαηίαο πνπ ηνπο εμππεξεηεί. 

Εεηνχλ επηπιένλ απφ ηνπο πξνθξίηνπο ηεο Ύδξαο λα γξάςνπλ ζην Μαηδαξάθε λα θχγεη απφ ην 

λεζί. 

Γχν κέξεο αξγφηεξα, νη αξκνζηέο απεπζχλνληαη ζηνπο πξνθξίηνπο ηεο Ύδξαο κε 

έγγξαθφ ηνπο, ζην νπνίν ηνπο αζθνχλ θξηηηθή γηα ηνπο επακθνηεξίδνληεο ρεηξηζκνχο ηνπο, 

θαηαινγίδνληάο ηνπο αλαξκνδηφηεηα σο πξνο ηελ επηινγή ησλ επάξρσλ, αζπλελλνεζία θαη 

αληηθαηηθφηεηα ελεξγεηψλ, θαζψο εληζρχνπλ ηνπο «απνζηάηεο».
86

 Απφ εδψ κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ ακνηβαίν πξνζεηαηξηζκφ νκάδσλ εμνπζίαο (ησλ «ζηαζηαζηψλ» ηεο 

αληνξίλεο θαη ησλ πξνθξίησλ ηεο Ύδξαο) θαη ηελ αληίζεζή ηνπο κε άιια εμνπζηαζηηθά θέληξα 

θαη ζεζκνχο, φπσο νη αξκνζηέο θαη ε Κεληξηθή Γηνίθεζε, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη θαηά ηε 

                                                           
84

 Ο Ησάλλεο Μνπηδνχξεο θάλεη ηηο αθφινπζεο εχζηνρεο, θαηά ηε γλψκε καο, παξαηεξήζεηο γηα ηνπο 

απηναλαθεξπζζφκελνπο «δηνηθεηάο θαη θξηηάο» ηεο αληνξίλεο: «Με βάζε ηα παξαπάλσ έγγξαθα θαη άιιεο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο εχθνια κπνξεί θαλείο λα ραξαθηεξίζεη ην θίλεκα ηεο αληνξίλεο ζαλ αληηθπβεξλεηηθφ, 

ζηαζηαζηηθφ, αιιά θαη αληηδξαζηηθφ θαη νιηγαξρηθφ. Οη δχν ηειεπηαίνη απηνί ραξαθηεξηζκνί ρξεηάδνληαη θάπνηα 

δηεπθξίληζε, γηαηί “νη θνηλνί δηνηθεηαί ηεο αληνξίλεο” παξνπζηάδνληαη ζαλ ιανπξφβιεηνη θαη αλαηξέπνπλ ηνλ 

έπαξρν θαη ηηο άιιεο ππεξεζίεο, πνπ εγθαηέζηεζαλ νη αξκνζηέο, ζαλ μέλεο πξνο ηε ζέιεζε ηνπ ιανχ. Αθφκα πην 

αμηνπξφζεθην είλαη πσο νη “θνηλνί δηνηθεηαί” ραξαθηεξίδνπλ ηηο αλαηξεπηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο, “ζαλ θίλεκα ηνπ 

ιανχ”. Οη ραξαθηεξηζκνί φκσο είλαη παξαπιαλεηηθνί, γηαηί δελ βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. Οη 

πξσηνζηάηεο θαη εγέηεο ηνπ θαηξηαζηηθνχ θηλήκαηνο, ν Λνγνζέηεο Λαγθαδάο θαη ν Κανχζηνο, ήηαλ απφ ηνπο 

απηαξρηθνχο θαη ηζρπξνχο παξάγνληεο ηνπ λεζηνχ. Γηέζεηαλ απεξηφξηζηε επηβνιή ζην ιαφ. Αλήθαλ ζηελ θξαηνχζα 

πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ηάμε. Καη ν κελ πξψηνο ήηαλ, φπσο είδακε αιινχ, απφ ηελ παιηά, κεγάιε θαη 

αξρνληηθή νηθνγέλεηα ησλ Λαγθαδάδσλ, ελψ ν Κανχζηνο ήηαλ έλαο πνιπηαμηδεκέλνο “επθαηάζηαηνο 

εκπνξνπινίαξρνο”» (Μνπηδνχξε, Ζ αξκνζηεία ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο ζηα ρξόληα ηεο ειιεληθήο 

Δπαλαζηάζεσο, χιινγνο πξνο δηάδνζηλ Χθειίκσλ Βηβιίσλ, Αζήλα 1984, ζει. 85). Οη παξαηεξήζεηο απηέο 

αλαηξέπνπλ ηε κνλφπιεπξα αξλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ηνπ Μαηδαξάθε (κε δεδνκέλεο ηηο αληίξξνπεο 

αληεπαλαζηαηηθέο δπλάκεηο ηεο επνρήο ηνπ ζηε αληνξίλε, πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη ππφ ην θξάηνο ηνπ θφβνπ 

απέλαληη ζηνλ ερζξηθφ ζηφιν θαη ην ζηξαηφ ηνπ Γξάκαιε), ηελ νπνία εληάζζνπλ κέζα ζηα θνηλσληθά ηεο 

ζπκθξαδφκελα (ηηο θνηλσληθέο δειαδή αληηζέζεηο αλάκεζα ζηα παξαδνζηαθά πξνπρνληηθά ζηξψκαηα θαη ηα 

θηιειεχζεξα επαλαζηαηηθά ζηνηρεία, ηηο παιηέο θαη ηηο λέεο δηνηθεηηθέο δνκέο). 
85

 ΑΚΤ 8.493. Πξβι. ΑΚΤ 8.458-459. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην έγγξαθν απφ ην αξρείν ηνπ βνπιεπηή 

Κπθιάδσλ Μάξθνπ Π. Ννκηθνχ, ην νπνίν δεκνζηεχεη ν Φίιηππνο Καηζίπεο, θαη κε ην νπνίν νη «θνηλνί Γηνηθεηαί 

ηεο λήζνπ αληνξίλεο» απεπζχλνληαη πξνο ηνπο πξνθξίηνπο ηεο Ύδξαο ζηηο 5 Απγνχζηνπ 1822. ε απηφ νη 

«δηνηθεηαί» επηζεκαίλνπλ φηη νη δηνηθεηηθνί αμησκαηνχρνη πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηε αληνξίλε έξρνληαη ζε αληίζεζε 

κε ηε ζέιεζε ηνπ ζεξατθνχ ιανχ. Παξαζέησ ραξαθηεξηζηηθή πεξηθνπή: «…σζάλ νπνχ ν ιαφο, είλαη πνιιά 

αγγηγκέλνο θαη παξαπνλεκέλνο θαη δπλαηά ελδεκησκέλνο, θαη απφ απηνχο ηνπο πξψελ Γηνηθεηάο, θαη πεξηζζνηέξσο 

δε απφ ηνλ έπαξρφλ ηνπο, ηνλ νπνίνλ εγγξάθσο ηνλ εηδνπνίεζε ν ιαφο φινο, φηη δελ ηνλ γλσξίδνπλ έπαξρφλ ηνπο, 

αιιά λα ηξαβηρζή (sic) εηο ηα ίδηά ηνπ, θαη αξθεηή είλαη ε Παηξίο καο λα δηνηθή ηνλ εαπηφλ ηεο…» (Φηι. Η. 

Καηζίπεο, θξαγίο ηεο Κνηλόηεηνο ησλ Ρσκαίσλ ηεο Νήζνπ αληνξίλεο 1821.Ήγνπλ αλέθδνηα ρεηξόγξαθα 

κεηαγεγξακκέλα θαη ζρνιηαζκέλα από ηνλ Φηι. Η. Καηζίπε, Αζήλαη 1961. <Ηζηνξηθά θαη Λανγξαθηθά ηεο Νήζνο (sic) 

αληνξίλεο 2>, ζει. 9, ε ππνγξάκκηζε δηθή κνπ). 
86

 ΑΚΤ 8.606-608. 
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γλψκε καο ηελ χπαξμε ελφο ζχλζεηνπ πιέγκαηνο εμνπζίαο κε εζσηεξηθέο αληηθάζεηο, 

ζπκκαρίεο, αληαγσληζκνχο θαη ζπκβηβαζκνχο, πνπ απνθιείεη κνλνδηάζηαηεο θαη καληρατζηηθέο 

εξκελείεο δηθαίσζεο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο πιεπξάο, ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ πξνζψπνπ. 

 Καιφ είλαη εμάιινπ λα παξαθνινπζήζνπκε πψο παξνπζηάδνληαη ηα πξάγκαηα απφ ηε 

ζθνπηά ηνπ Μαηδαξάθε. Αλ κειεηήζνπκε ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ζπληάζζεη, ζα ζεκεηψζνπκε 

δηαηππψζεηο
87

 πνπ παξαπέκπνπλ ζε θχθινπο ππνλφκεπζεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη θηιηθά 

δηαθείκελνπο ζηνπο Σνχξθνπο. Ο Μαηδαξάθεο ηζρπξίδεηαη δειαδή εκκέζσο φηη ηνλ πνιεκνχλ 

δηαζπαζηηθέο θαη θηινηνπξθηθέο δπλάκεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ, εθδνρή πνπ ζπλάδεη κε ηε 

ζπγθξφηεζε αληεπαλαζηαηηθνχ κεηψπνπ απφ ηνπηθνχο πξνχρνληεο ηελ νπνία αλέθεξε ν 

αξκνζηήο Μεηαμάο. Δπίζεο, ν Νηθφιανο Οηθνλφκνο, απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο πξνθξίηνπο ηεο 

Ύδξαο ζηηο 8/9/1822 γξάθεη: «Οη αληνξηλαίνη σο εκάζνκελ απφ αλζξψπνπο καο επξίζθνπληαλ 

εηο κεγάιελ αηαμίαλ θαη δηεξεκέλνη εηο δχν﮲ ελ κέξνο ήηνλ έηνηκνλ λα πξνζθπλήζε εηο ηνλ 

ηπξαλληθφλ ζηφινλ, εάλ ήζειε πεξάζεη θνληά»
88

.  

Πξέπεη αθφκε λα ιάβνπκε ππ’ φςηλ καο φηη απηά ηα νπνία θαηαινγίδνληαλ ζηνλ 

Ηζαθήζην θαπεηάλην θαη θηιηθφ
89

 Μαηδαξάθε δελ θαίλεηαη λα επεξέαζαλ ηε κεηέπεηηα 

δηνηθεηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, θαζψο ην Μάην ηνπ 1823 ηνπνζεηήζεθε Έπαξρνο Σήλνπ θαη δχν 

θνξέο Παξαζηάηεο ηεο Θήξαο ζην Β΄ θαη Γ΄ Βνπιεπηηθφ.
90

 Δπίζεο, σο βνπιεπηήο αζρνιείηαη κε 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε αληνξίλε, φπσο θαίλεηαη ι.ρ. απφ ηελ αλαθνξά ηνπ γηα 

θάπνηνλ ελαγφκελν γηαηξφ πνπ ελδηαηξίβεη ζηε αληνξίλε.
91

 

 

2.2.2 Ζ πεξίπησζε Γξαγνλάθνπ. 

 

Θα πεξάζνπκε ηψξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γεκεηξίνπ Γξαγνλάθνπ, ν νπνίνο κε 

Πξνθήξπμε πνπ απεπζχλεη ζηηο 2 Ηνπλίνπ 1823 σο Έπαξρνο αληνξίλεο, Αζηππαιαίαο θαη 

Αλάθεο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηψλ απηψλ ηνπο θαιεί λα απνκαθξπλζνχλ απφ θάζε 

δηρφλνηα θαη ηνπο εθθξάδεη ηελ αλάγθε εζληθήο νκνςπρίαο.
92

 

Μία κέξα αξγφηεξα νη δεκνγέξνληεο ηεο αληνξίλεο ηνπ απεπζχλνπλ αλαθνξά, κέζσ 

ηεο νπνίαο, ελψ αλαγλσξίδνπλ ηνλ ζεζκηθφ ηνπ ξφιν, φπσο θαη απηφλ ηνπ αζηπλφκνπ, δελ 
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 Βι. επηζηνιέο Μαηδαξάθε πξνο ηνπο πξνχρνληεο ηεο Ύδξαο ζηηο 30/7/1822 θαη ζηηο 3/8/1822. Απνκνλψλσ 

ραξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο: «ερζξνί Γηνηθήζεσο», «δνινξξαθίεο επηβνχισλ», «ζπλνκσζία», «πξνδνζία πξνο ηνλ 

ηχξαλλνλ» (ΑΚΤ 8.375), «απνζηάηεο» (ΑΚΤ 8.384, φπνπ θαη αλαθνξά ζηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ απνζηαηψλ 

ζην ιαφ ηεο αληνξίλεο θαη θαηάιεςε ηεο «θνηλήο θαγθειαξίαο»). Πξβι. ΑΚΤ 8.462-3: «άζενη ηνπξθνιάηξαη», 

«αληίρξηζηνο ζπλνκσζία», «ηηλέο αιιφθπινη θαη θφλζνινη».  
88

 ΑΚΤ 8.471. Πξβι. ΑΚΤ 8.640-641 («λεζί δηνηθνχκελνλ κε θξνλήκαηα νζσκαληθά»). 
89

 Βι. Βαιέξηνπ Γ. Μέμα, Οη θηιηθνί, Αζήλαη 1937, ζει. 6. Απφ ηνλ θαηάινγν ησλ θηιηθψλ πξνθχπηεη φηη ν 

Μαληδαξάθεο Γιπθνχδεο Δπαγγέιεο κπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία ην 1818 ζε ειηθία ηξηάληα εηψλ. Γλσξίδνπκε 

φηη πέζαλε ζην Ναχπιην ην 1824 (https://representatives1821.gr/καληδαξάθεο-επαγγέιεο/). Δπνκέλσο, ηα 

ρξνλνινγηθά φξηα ηεο δσήο ηνπ είλαη: 1788-1824 (πέζαλε λεφηαηνο, 36 εηψλ). Απηνβηνγξαθηθά επίζεο ζηνηρεία (γηα 

ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηελ Ηζάθε, ηε δηακνλή ζηε αληνξίλε, ηελ έγγακε θαηάζηαζε, ηελ παξειζνχζα ηδηφηεηα ηνπ 

πινηάξρνπ, ηηο εκπνξηθέο γλψζεηο) εκπεξηέρεη επηζηνιή πνπ απεχζπλε ζην θίιν ηνπ Ησάλλε Γεσξγίνπ ζηηο 2 

Μαξηίνπ 1819 θαη ηελ νπνία δεκνζηεχεη ν Φηιήκσλ, Γνθίκηνλ…, ηφκνο Α΄, ό.π., ζει. 333-335. 
90

https://representatives1821.gr/καληδαξάθεο-επαγγέιεο/ (εκεξνκελία πξφζβαζεο Κπξηαθή 25/4/2021) 
91

 ΑΔΠ 2.407. 
92

 ΑΔΠ 17.3-4. 
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απνδέρνληαη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ππξίδσλα Κανχζηνπ σο Γεληθνχ Γξακκαηέα, ζηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ νπνίνπ θαηαινγίδνπλ εγθιήκαηα θαη γεληθά ηαξαρνπνηφ δξάζε ζην λεζί.
93

 

Δπίζεο, ζε κεηαγελέζηεξν «Απνδεηθηηθφ» ηνπο ηεο 6
εο

 Ηνπλίνπ 1823, αθνχ δειψζνπλ ηε 

λνκηκνθξνζχλε ηνπο ζηηο λέεο αξρέο, πνπ εγθαζίδξπζε ζηε αληνξίλε ε «Τπεξηάηε Γηνίθεζηο», 

αλαθέξνληαη ανξίζησο ζε «θαηξηαζηέο» θαη «αληάξηεο».
94

 Σα πξάγκαηα φκσο 

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζην έγγξαθν πνπ απεπζχλνπλ ζηηο 6 Ηνπλίνπ 1823 πξνο ηελ 

Τπεξηάηελ Γηνίθεζηλ ηεο Διιάδνο. ε απηφ ηελ πιεξνθνξνχλ θαηαξράο γηα ηελ ππνλφκεπζε 

ηεο εηξεληθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ζπγθάιεζε ζην λεζί ν λένο Έπαξρνο Γξαγνλάθνο απφ 

ππνζηεξηθηέο ηνχ άιινηε Δπάξρνπ Μαηδαξάθε. Οη ηειεπηαίνη, γξάθνπλ νη δεκνγέξνληεο, 

«εζήθσζαλ άξκαηα θαηά ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ επάξρνπ κε χβξηηαο θαη αηηκίαο θαη εθήξπηηνλ εηο 

ηνλ απινχλ ιαφλ αλππνηαμίαλ θαη φηη ν Δπαγγέιεο ζέιεη έιζεη έπαξρνο».
95

 Δπηπιένλ, 

δξαπέηεπζαλ απφ ην λεζί ρσξίο λφκηκν δηαβαηήξην, κε ζθνπφ λα ζπλαληήζνπλ εθπξνζψπνπο ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη λα απνζπάζνπλ απφ απηή ηε ζηήξημή ηεο ζηε δηνηθεηηθή ηνπο 

επηθξάηεζε ζην λεζί. Παξαθαινχλ ινηπφλ νη δεκνγέξνληεο ηε Γηνίθεζε λα κελ ηνπο δερζεί θαη 

λα κελ εηζαθνχζεη ηα αηηήκαηά ηνπο. Δλδεηθηηθέο κάιηζηα ησλ εκθχιησλ παζψλ ζην λεζί είλαη 

αλαθνξέο, κέζσ ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη ε παιηά δηρνζηαζία κε επίθεληξν ην Μαηδαξάθε κε ηε 

λέα, πνπ εζηηάδεηαη ζηελ επαξρηαθή αξρή Γξαγνλάθνπ, θαη ηαπηφρξνλα δηαζηαπξψλνληαη θαη 

εκπινπηίδνληαη πιεξνθνξίεο πνπ πξναλαθέξακε. Παξαζέησ:  
 

«Απ’ απηνχο πέξπζη έπαζελ ε παηξίο καο άπεξ έπαζε, δαξκνχο θαη μεζρηζκνχο εηο ηνπο 

πξνθξίηνπο, εμνξίαλ ηνπ θαινχ καο πνηκελάξρνπ, δηαξπαγκνχο ησλ ηκαηίσλ απφ ηνπο 

ζηξαηηψηαο απηψλ θαη ηφζαο ηπξαλληθάο θαηαρξήζεηο, αο θαη αηζρξφλ εζηί θαη ιέγεηλ, δη’ 

αηηίαλ ηνπ φηη επήγαηλνλ λα πξνζθπλήζνπλ ηνλ αξρηεξέα ηνπο επαλαζηξαθέληα απφ ηεο 

πξψηεο εμνξίαο. Καη απηνί, σο δηνηθεηαί, κεηά ηνπ Δπαγγέιε δελ εδέρζεζαλ ηελ δηά 

πξνζηαγήο απζεληηθήο επάλνδνλ απηνχ, αιιά θαη εθ δεπηέξνπ ακέζσο εξρφκελνλ ηνλ 

εμψξηζαλ εηο Άλδξνλ, ρσξίο άιιεο απζεληηθήο εηδήζεσο ή ζειήζεσο. […]Καη απηνί κε ην 

φλνκα ηεο ειεπζεξίαο θαηεδπλάζηεπνλ θαη ηνλ ιαφλ θαη ηνπο πξνθξηησηέξνπο, ψζηε 

νπνχ βηαζζείο ηφηε ν ιαφο απέβαιελ θαη ηνλ έπαξρνλ σο ηνηνχηνλ θαη θαηήξγεζελ θαη 

απηνχο ηνπ δηνηθείλ».
96

 […] «Απηνί θεχγνληεο εθήξπμαλ φηη ζέινπλ καο απινθάξεη θαη 

πνιηνξθήζεη, θαζψο θαη άιινηε έθακαλ θαη ειαθπξαγψγεζαλ θαΐθηα καο θαη 

                                                           
93

 ΑΔΠ 17.4-6. Γελ γλσξίδνπκε θαηά πφζνλ απηή ε θαηεγνξία γηα ηελ εγθιεκαηηθή δξάζε ηεο νηθνγέλεηαο 

Κανχζηνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θεξφκελν σο θνλέα ηνπ Γηαλληνχ Πνηακηάλνπ Γεψξγην Κανχζην (ζηηο 15/12/1819), γην 

ηνπ Ησάλλε, πινηνθηήηε, γηα ηελ ηηκσξία ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ν εμάδειθνο ηνπ ζχκαηνο Νηθνιήο 

Γηαληηλιίλεο ζηηο 18/6/1823, δεηψληαο επηπιένλ επηζηξνθή πξαγκάησλ θαη θιεκκέλσλ ρξεκάησλ ηνπ θνλεπζέληνο 

απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θνλέα (ΑΔΠ 9.226). ε άιιν έγγξαθν καζαίλνπκε φηη θάπνηνο Ησάλλεο Κανχζηνο είρε 

κηθξφηεξν γην ην ππξίδσλα (θαηεγνξνχληαη θαη νη δπν σο θαηξηαζηέο). Μήπσο ν Γεψξγηνο Κανχζηνο πνπ 

πξναλαθέξζεθε ήηαλ γηνο απηνχ ηνπ Ησάλλε Κανχζηνπ (γηαηί ηα νλφκαηα ζπκπίπηνπλ); Αλ είλαη έηζη, ηφηε 

κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηελ πξαγκαηνινγηθή βάζε ηεο πνηληθήο θαηεγνξίαο. Δπίζεο, εληνπίδνπκε αλαθνξά ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Αλησλίνπ θαηά ηνπ πχξνπ θαη ηνπ Ησάλλε Κανχζηνπ «κεηά ησλ νπνίσλ εγφξαζελ ζπληξνθηά ελ 

θαξάβηνλ, κε ην νπνίνλ απηνί έθπγνλ θαη δελ επέζηξεςαλ εηο αληνξίλελ» (ΑΔΠ 7.140). 
94

 ΑΔΠ 11.38-39. 
95

 ΑΔΠ 11.40. 
96

 ΑΔΠ 11.41. 
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εθνχξζεπζαλ, κεηξψληεο φηη ηνχησ ησ ηξφπσ ν ιαφο δπλαζηεπφκελνο ζέιεη απνβάιεη 

ηνπο εληνπίνπο θαη λα γλσξίδεη απηνχο σο ζσηήξαο».
97

 
 

Ζ ιέμε «εληνπίνπο» έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, αλ ζθεθζνχκε φηη νη πξσηαίηηνη ηνπ εζσηεξηθνχ 

δηραζκνχ πξνζδηνξίδνληαη σο «αιινδαπείο» θαη «μέλνη», γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζε κηα 

δηακάρε απηνρζφλσλ θαη εηεξνρζφλσλ γηα ηε λνκή ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο (δελ είλαη ηπραίν φηη ν 

Μαηδαξάθεο ήηαλ Ηζαθήζηνο, ν Η. Πνηακηάλνο, γακπξφο ηνπ πξψηνπ, θαη ν Κ. Μεηαμάο 

Κεθαιινλίηεο,
98

 ελψ ν Γ. Γξαγνλάθνο Μαληάηεο). 

Οθηψ κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 14 Ηνπλίνπ 1823, ν Γξαγνλάθνο κε αλαθνξά, απεπζπλφκελε 

πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ Γξ. Γηθαίν, επαλαιακβάλεη θαη πηζηνπνηεί φζα πξναλέθεξαλ νη 

δεκνγέξνληεο ηεο αληνξίλεο, δεηψληαο ηελ ηηκσξία ησλ δξαπεηψλ. Αλαθέξεη κάιηζηα φηη νη 

δξαπέηεο έθπγαλ κε πινίν ηνπ Γηάλλε Πνηακηάλνπ, «πελζεξνχ ηνπ πξψελ επάξρνπ». Ο 

Πνηακηάλνο απηφο πξέπεη λα είλαη πηζαλφηαηα ν πξναλαθεξφκελνο ηδηνθηήηεο ηνπ πινίνπ 

«Κίκσλ», ελψ ε εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηά ηνπ κε ηνλ πξψελ έπαξρν, δειψλεη φρη κφλν πνιηηηθέο 

αιιά θαη νηθνγελεηαθέο ζπκπξάμεηο. Σελ ίδηα φκσο εκέξα, ζηηο 14/6/1823 νη πξφθξηηνη ησλ 

πεηζψλ απεπζχλνπλ πξνο ηε Γηνίθεζε «Καηαγγειία δηά θαηξηαζηηθάο ελεξγείαο εηο 

αληνξίλελ», ζηελ νπνία αλαθέξνπλ νλνκαζηηθά σο αξρεγνχο ησλ θαηξηαζηψλ θάπνηνλ νλφκαηη 

Λνγνζέηε θαη ηνλ γξακκαηηθφ Κανχζην.
99

 Καη ην κελ πξψην φλνκα ην αλαθέξεη ν Κσλζηαληίλνο 

Μεηαμάο ζηα «Απνκλεκνλεχκαηά ηνπ»
100

 σο ήδε δηαζπαζηηθή πξνζσπηθφηεηα, ελψ ην δεχηεξν 

πξναλαθέξζεθε ζε έγγξαθν πνπ παξνπζηάζακε.
101

 

Ο θχθινο ησλ πξνζψπσλ ησλ θαηξηαζηψλ δηεπξχλεηαη ζηελ Αλαθνξά πξνο ηε Βνπιή
102

 

«ηηλψλ απεζηαικέλσλ ηεο αληνξίλεο» κε εκεξνκελία 18 Ηνπλίνπ 1823, ζηελ νπνία 

παξαπνλνχληαη γηα ελέξγεηεο ηνπ Γξαγνλάθνπ θηιηθέο πξνο ηνπο ζηαζηαζηέο (αλάκεζα ζηνπο 

ππνγξάθνληεο είλαη θαη ν πξναλαθεξφκελνο Αλαγλψζηεο Μπαξκπαξήγνο). Δπηπξνζζέησο, 

παξαθαινχλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνο απνθπγήλ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηε αληνξίλε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ απνζηαηψλ. Παξαζέησ:  
 

«Παξαθαιψκελ ινηπφλ ηελ .Β. φπσο θξνληίζε πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο θαη εζπρίαο ηεο 

λήζνπ καο, δηά λα κελ αθνινπζήζεη εκθχιηνο πφιεκνο, δηφηη αλακέλεηαη άθεπθηα. 

Γεφκεζα έηη ίλα αλαθαιεζζψζη θαη νη πέληε απνζηάηαη αληνξηλαίνη, ηνπηέζηη ν 

                                                           
97

 ΑΔΠ 11.42. 
98

 Κεθαιινλίηηθα επψλπκα βξίζθνπκε ζηε αληνξίλε θαη άιια, φπσο Ηγγιέζεο (βι. Νηθφιαν Ηγγιέζε), 

Βαιζακάθεο (βι. ιηκελάξρε αληνξίλεο), Μνλφπνιεο, Καηεβάηεο θ.ά. Βι. Ν. Υ. Αιηκπξάληεο, «Οη παιηέο 

ζεξατθέο νηθνγέλεηεο» (3.319-322). Θα απνηεινχζε επίζεο παξάιεηςε λα κελ αλαθέξνπκε ηνλ Κεθαιινλίηε 

πξφμελν ηεο Ρσζίαο ζηε αληνξίλε Βαζίιεην π. Μαξθεδίλε (βι. Γηάλλε Μαξίλνπ, «Ηζηνξηθέο αλαδξνκέο» ζηνλ 

ηφκν ηνπ Μηραήι Γαλέδε, αληνξίλε, Αζήλαη 1971, ζει. 113). 
99

 ΑΔΠ 12.101-102. 
100

 Μεηαμά, ό.π., ζει. 83 θαη 85. 
101

 ΑΔΠ 17.4. 
102

 Σν Βνπιεπηηθφ, γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο ηαξαρήο ηνπ λεζηνχ θαζαηξεί ηνλ αζηπλφκν 

θαη ηνλ γεληθφ γξακκαηέα θαη ηνπο αληηθαζηζηά. Σελ απφθαζε απηή ζεσξεί ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ Γξ. Γηθαίνο 

σο βηαζηηθή (βι. έγγξαθν ηεο 28
εο

 Ηνπλίνπ ηνπ 1823, ΑΔΠ 13.30). Βι. θαη αλαθνξά ππνζηήξημεο ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ππξίδσλα Ησαλλίδε απφ ηνπο πξνθξίηνπο θαη ηνπο δεκνγέξνληεο ηεο αληνξίλεο ζηηο 13/6/1823 (ΑΔΠ 

11.45). 
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Λνγνζέηεο Μηραήι Λαγθαδάο,
103

 Αληψληνο Λαγθαδάο, Υαληδήο Μαλφιηνο Γξφζνο, 

Μαξίλνο Μπαξκπαξήγνο θαη ν αρξεηέζηεξνο απηψλ γξακκαηέαο ππξίδσλ Κανχζηνο, 

δηά λα απνινγεζνχλ εηο φζα θαθά επξνμέλεζαλ θαη εηο ηα δέθαηα ηεο Τ.Γ. νπνχ 

εδαπάλεζαλ εηο εαπηνχο θαη θχιαθαο».
104

 
 

Σελ ίδηα εθδνρή ηεο ζπκκαρίαο ηνπ Γξαγνλάθνπ κε ηνπο θαηξηαζηέο πηνζεηεί θαη ην 

Δθηειεζηηθφ, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηηο 16 Ηνπλίνπ 1823 πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε:  
 

«Δπεηδή ν έπαξρνο αληνξίλεο θχξηνο Γεκήηξηνο Γξαγνλάθνο απαηεζείο πξνζεθνιιήζε 

εηο ηελ θαηξίαλ, ήηηο απ’ αξρήο πάληνηε ελήξγεζε πξνο θαθφλ ηεο λήζνπ θαη ηεο 

Γηνηθήζεσο, σο ηα πεξηθιεηφκελα ηέζζεξα έγγξαθα απνδεηθλχνπζη, δηνξίδεηαη ην 

ππνπξγείνλ ηνχην λα δψζε ζθνδξάλ πξνζηαγήλ πξνο απηφλ δηά λα αθεζή απφ απηήλ θαη 

λα αθνινπζήζε ηα ρξέε ηνπ σο αθξηβήο θχιαμ ησλ λφκσλ θαη ηεο Γηθαηνζχλεο﮲ ηνπο εμ 

πξσηαηηίνπο ησλ ηαξαρψλ θαη αξρεγνχο ηεο θαηξίαο θαη σο εγθιεκαηίαο θαηεγνξεζέληαο 

λα πέκςε αλππεξζέησο εληαχζα».
105

 
 

Έμη κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 22/6/1823 ν Γξαγνλάθνο επαλέξρεηαη κε λέα αλαθνξά πξνο ηνλ 

Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ζηελ νπνία, αθνχ θαηνλνκάδεη σο δξαπέηεο ην Γεκήηξην Μνλφπνιε θαη 

ηνλ Αλαγλψζηε Παξπαξήγν (sic), θαηαγγέιιεη θαηαρξήζεηο ησλ θαηξηαζηψλ. Παξαζέησ:  
 

«Μεηά ηελ εμέηαζηλ ηνχηνπ έθακα θαη ηελ αθξηβεζηέξαλ έξεπλαλ πεξί ησλ παξειζφλησλ 

δεθάησλ, ηφζνλ ησλ παηξησηψλ φζνλ θαη ησλ εδψ Λαηίλσλ, θαη εμεζθέπαζα πνιιάο 

δνιηφηεηαο θαη ζθεηεξηζκνχο ησλ θπγάδσλ ηνχησλ, νπνχ, εθηφο ησλ ζπλεηζθνξψλ θαη 

δεθάησλ ησλ εδψ ειιήλσλ, επνίεζαλ, αλαθαησκέλνη φληεο εηο ηα θνηλά, έιαβνλ 

πνζφηεηαο ρξεκάησλ θαη απφ ηνπο εδψ Λαηίλνπο﮲ ηα νπνία φια απηά ή εμ απηψλ ή πνζψο 

εηο ηελ Τπεξηάηελ δελ ηα εθαλέξσζαλ, αιι’ νχηε εηο ην θνηλφλ ηεο λήζνπ ηαχηεο. Βιέπσ 

πξνζέηη κπζηηθάο ηηλαο δηαηαγάο, ηαο νπνίαο έδσζαλ πξνο ηνπο ιαηίλνπο δηά λα 
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 Βι. ππεξάζπηζε ηνπ Λνγνζέηε θαη ησλ «ζπλ απηψ» απφ ηνπο δεκνγέξνληεο ηεο Δπαξρίαο ζε έγγξαθφ ηνπο 

απεπζπλφκελν πξνο ηνλ έπαξρν Γξαγνλάθν ζηηο 11/6/1823 (ΑΔΠ 17.29). 
104

 ΑΔΠ 12.108. Οη ηέζζεξηο πξψηνη πξφθξηηνη πνπ ζπλππνγξάθνπλ ην πξναλαθεξφκελν έγγξαθν ηεο 6
εο

 Ηνπλίνπ 

ηνπ 1823 θαη αλαθέξνληαη ζε ηαξαμίεο, ππνλνκεπηέο ηνπ Γξαγνλάθνπ (ΑΔΠ 11.40-42) παξνπζηάδνληαη ζην ΑΔΠ 

12.108 απφ «απεζηαικέλνπο» σο απνζηάηεο! Οη κελ θαηεγνξνχλ ηνπο δε σο θαηξηαζηέο; Ζ θαηάζηαζε πξαγκάησλ 

ζην λεζί δείρλεη ζπγθερπκέλε. Δλδεηθηηθή ηεο ζχγρπζεο πνπ επηθξαηεί σο πξνο ηελ αθξηβή θαηάζηαζε ησλ 

πξαγκάησλ ζηε αληνξίλε θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ θαηξηαζηψλ είλαη θαη ε επηζηνιή πνπ απεπζχλεη ν Τπνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ Γξ. Γηθαίνο πξνο ην Βνπιεπηηθφλ ζηηο 24 Ηνπλίνπ 1823. Παξαζέησ: «Πξνιαβφλησο αληνξηλαίνί ηηλεο 

ειζφληεο απφ ηελ λήζνλ ησλ δη’ αλαθνξάο ησλ παξέζηεζαλ σο εγθιεκαηίαο θαη πξσηαηηίνπο ησλ εθεί 

ζπκβαηλφλησλ ηαξαρψλ ηνπο θ.θ. Λνγνζέηελ Μ. Λαγθαδάλ, Αλησλάθελ Λαγθαδάλ, Μαξηλάθελ Μπαξπαξήγνλ, 

Κσλζηαληάθε Λαγθαδά, Υαηδή-Μαλνιηφλ Γξφζνλ θαη ππξίδσλα Κάνπζηνλ, θαζψο ηνλ αζηπλφκνλ θαη γ. 

γξακκαηέα ηνπ επάξρνπ, ηνπο νπνίνπο δηά δηαηαγήλ καο εδηαηάμακελ ηνλ εθεί έπαξρνλ λα ηνπο ζηείιε εληαχζα. 

Άιινη ηηλέο αληνξηλαίνη, χζηεξνλ ειζφληεο ησλ εηξεκέλσλ κε πιένλ εληνλσηέξαο αλαθνξάο, απνδείρλνπζη ηελ 

ππφζεζηλ φισο δηφινπ δηαθνξεηηθήλ, φηη δει. νη πξψηνη είλαη θαη νιηγψηεξνη ηνλ αξηζκφλ θαη εμ απηψλ νη 

πιεηφηεξνη μέλνη. Όζελ θαη επεηδή ε ππφζεζηο αχηε είλαη πνιιά ζθνηεηλή θαη ε Γηνίθεζηο ρξεσζηεί λα εμεηάζε 

αθξηβψο ηαο ηνηαχηαο ππνζέζεηο δηά λα κελ πξνζθφπηε θξίλεηαη αλαγθαηφηαηνλ δεχηεξνλ λα ζηαιζνχλ εθ κέξνπο 

ηεο Γηνηθήζεσο θαη δχσ φισο δηφινπ άλζξσπνη αδηάθνξνη θαη θξφληκνη, λα εμεηάζνπλ επηηνπίσο ηελ ππφζεζηλ θαη 

λα αλαθέξσζηλ ηελ απφθαζηλ εληαχζα, θαηά ηελ νπνίαλ ε Γηνίθεζηο εκπνξεί ηφηε λα γξάςε» (ΑΔΠ 13.23) [νη 

ππνγξακκίζεηο είλαη δηθέο καο].  
105

 ΑΔΠ 10.160. 
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πιεξψζσζηλ, φηη ηαο είρνλ εζθξαγηζκέλαο κε κίαλ πακπάιαηνλ ζθξαγίδα, ηελ νπνίαλ 

εθξαηνχζελ ν Αλαγλψζηεο Μπαξπαξήγνο, ήηηο πξν ρξφλσλ δελ ήην πιένλ εηο ρξήζηλ, 

ρσξίο λα είλαη ππνγεγξακκέλνη θαη’ φλνκα νη ζχκβνπινη, αιι’ απιψο κε ελ θνλδχιη νη 

ζχκβνπινη αληνξίληνη, θαη σο ην πξάγκα δείθλπηαη, ηα εζθεηέξηζαλ, απηνί νη ίδηνη 

ππνγξάςαληεο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπνλ δηά ηα θαθά ησλ ηέιε, ρσξίο λ’ απνδείμσζη 

θαζαξφλ ινγαξηαζκφλ. Γη’ απηφ ηνχην θαη θνβεζέληεο δηά ηαο απείξνπο ησλ ηαχηαο 

θαηαρξήζεηο, ησλ νπνίσλ ηελ εμέηαζηλ εθνβνχλην ήδε σο κεκνιπζκέλελ έρνληεο ηελ 

ζπλείδεζίλ ησλ, εζέιεζαλ ηξφπνλ ηηλά λα θαλψζη θαη ελάγνληεο, λνκίδνληεο κε ηνχην λ’ 

απαηήζσζη ηνλ ηπρφληα θαη κάιηζηα ηελ ζεβαζηήλ Γηνίθεζηλ».
106 

 

Με ηνλ φξν «ελάγνληεο» κάιινλ ππνλνεί ν Γξαγνλάθνο ηνλ Αλαγλψζηε Μπαξκπαξήγν, ν 

νπνίνο κεηαηξέπεηαη εδψ ζε ελαγφκελν γηα νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο. 

 Αο δνχκε φκσο πψο εμειίζζνληαη ηα πξάγκαηα κέζα ζηνλ Ηνχιην. ηηο 6 Ηνπιίνπ 1823 ν 

Νηθφιανο Ηγγιέζεο απεπζχλεηαη πξνο ην Τπνπξγείν Αζηπλνκίαο. ηε ζρεηηθή ηνπ αλαθνξά 

δειψλεη φηη «εηο ηελ λήζνλ ηαχηελ βαζηιεχεη κία ηνζαχηε ςειαθεηή ηπξαλλία ηνπ Λνγνζέηνπ, 

ηνπ Κανχζηνπ θαη ησλ νκνίσλ ησλ θαηξηαζηψλ».
107

 Γελ παξαιείπεη αθφκε λα αλαθέξεη ηελ 

«πνιπάξηζκε» θξνπξά ηνπ επάξρνπ, ηηο εθβηαζηηθέο ππνγξαθέο θαηά ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

λεζηνχ, ηε θπιάθηζε δηθαίσλ θαη ηελ θαζχβξηζε ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ έπαξρν, ην άλνηγκα θαη 

ηελ αλάγλσζε ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ηε κε επίδνζή ηεο ζηνπο απνδέθηεο ηεο (θαηλφκελα 

ινγνθξηζίαο θαη παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο). ηελ ίδηα αλαθνξά ν Ηγγιέζεο 

ξσηάεη:  
 

«Πξέπεη λα ππξνβνινχλ άλεπ αηηίαο νη Μαληάηαη ηνπο αζψνπο θαηνίθνπο, ν δε έπαξρνο, 

ελαληίνλ ηνπ επαξρηαθνχ ραξαθηήξνο, λα θσλάδε, βαξείηε ηνπο ηνπο θεξαηάδεο (sic), εηο 

ηξφπνλ ψζηε επιήγσζαλ έλα;»
108

 
 

ηηο 22 θαη 23 Ηνπιίνπ 1823 νη πξφθξηηνη ηεο Ύδξαο θαη ην Δθηειεζηηθφλ αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο εμνκάιπλζεο ησλ πξαγκάησλ ζηε αληνξίλε κέζα απφ ηελ εηξελεπηηθή απνζηνιή 

πξνζψπσλ ζην λεζί, φπσο ηνπ Αλαγλψζηε Οηθνλφκνπ.
109

 Σελ ίδηα εκεξνκελία, δειαδή ζηηο 

22/7/1823, ην πκβνχιην Τπνπξγψλ πιεξνθνξεί ην Δθηειεζηηθφ ζψκα γηα ηελ απφξξηςε ηνπ 

λένπ αζηπλφκνπ θαη γεληθνχ γξακκαηέα απφ ηνπο αληνξηληνχο θαη εγθξίλνπλ ηε κεηάθιεζε ηνπ 

επάξρνπ, επεηδή «ελψζε κε κίαλ ησλ θαηξηψλ ελαληίνλ ηνπ ραξαθηήξνο ηνπ…».
110

 

Σα πξάγκαηα εληνχηνηο εθηξαρχλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν, φπσο θαίλεηαη απφ ηε 

δξακαηηθή επηζηνιή πνπ ζηέιλεη ν Γξαγνλάθνο  ζηηο 12/8/1823 άκεζα πξνο ηνλ εμάδειθφ ηνπ 

Αλαζηάζην Μαπξνκηράιε θαη έκκεζα πξνο ην ζείν ηνπ Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε, πξφεδξν ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ κε αίηεκα ηελ ππνζηήξημή ηνπο έλαληη ησλ θαηξηαζηψλ. ηελ επηζηνιή απηή 

παξνπζηάδνληαη νη ηξεηο πιεξεμνχζηνη ηεο Ύδξαο, ησλ πεηζψλ θαη ησλ Φαξψλ, ζπλνδεπφκελνη 

                                                           
106

 ΑΔΠ 13.300. 
107

 ΑΚΤ 9.326. 
108

 ΑΚΤ 9.327. 
109

 ΑΚΤ 9.323-324. Βι. θαη ΑΚΤ 9.316-317. 
110

 ΑΚΤ 9.325. Πξβι. κε έγγξαθν κέζσ ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πιεξεμνπζίνπο ησλ ηξηψλ λήζσλ 

λα αθαηξέζνπλ ηελ εμνπζία απφ ηνλ έπαξρν (ΑΚΤ 9.346-347). 
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απφ ηνπο «ηαξαρνπνηνχο» Αλαγλψζηε Μπαξκπαξίγν (sic), Κσλζηαληίλν Φνπζηέλε θαη Αληψλην 

Γξάιν, λα θηάλνπλ ζηηο 7 Απγνχζηνπ 1823 ζηε αληνξίλε θαη λα δεηνχλ απφ ηνλ έπαξρν λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνπο πξνθξίηνπο θαη ηνπο δεκνγέξνληεο ηεο αληνξίλεο κε ηνπο απνζηάηεο, 

παξαζπξφκελνη απφ νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ, λα πβξίδνπλ ηε Γηνίθεζε, λα πεγαίλνπλ ζην ζπίηη 

ηνπ Ησάλλε Πνηακηάλνπ, λα ζπγθεληξψλνπλ ελφπινπο, λα ζηέιλνπλ αλζξψπνπο πνπ 

ζπιιακβάλνπλ θαη δέξλνπλ ηνλ αζηπλφκν, λα αθνπιίδνπλ ηε θξνπξά ηνπ επάξρνπ, ηνλ νπνίν 

πεξηπαίδνπλ θαη νδεγνχλ ζε έλα πινίν, θαη λα ππνβάιινπλ αίηεκα ζηε Ύδξα γηα ηελ έμσζή ηνπ 

απφ ην λεζί.
111

 Απφ ην έγγξαθν απηφ πξνθχπηνπλ αλακθίβνια ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ην ξφιν 

θαη ηηο ζρέζεηο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ πνπ πξναλαθέξακε, φπσο ηνπ Ησάλλε Πνηακηάλνπ θαη 

ηνπ Αλαγλψζηε Μπαξκπαξήγνπ, αιιά θαη ηε ζεκαζία ησλ νηθνγελεηαθψλ δηθηχσλ θαη ηεο 

δηαπινθήο ηνπο κε ηα πνιηηηθά, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γξαγνλάθνπ, πνπ ζπγγελεχεη κε ηελ 

ηζρπξή νηθνγέλεηα Μαπξνκηράιε.
112

 

Χζηφζν, ν Μάλζνο Υ΄΄Αλδξένπ, απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο πξνθξίηνπο ηεο Ύδξαο ζηηο 

10/8/1823 δίλεη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή εηθφλα ησλ πξαγκάησλ ζε ζρέζε κε ηα φζα ηζρπξίδεηαη 

ν Γξαγνλάθνο. Παξαζέησ:  
 

«Οη ήκεξνη θαη θαηαπεηζηηθνί ιφγνη ηνπο νπνίνπο κεηερεηξίζζεκελ πξνο απηφλ 

κεηαθαινχληεο ηνλ εηο ηα αιεζή ρξέε ηνπ, θαη λα ζπιιάβε ηνπο πέληε θπγνδίθνπο 

εγθιεκαηίαο θαηά ηαο δχν ηαο .Γ. δηαηαγάο, εζηάζεζαλ αλίζρπξνη εηο ην θεθάιη απηνχ 

ηνπ ηέξαηνο. Σέινο ηελ δεπηέξαλ εκέξαλ, αθνχ έγξαςελ εηο ρσξία λα αξκαησζνχλ θαη 

θηλεζνχλ κεηά ησλ Μαληαηψλ ηνπ ελαληίνλ εκψλ, εμήιζνλ εηο ηνλ θάκπνλ θαη 

εηνπθέθηζε πξψηνο ηνπο ηδηθνχο καο﮲ ζπλειήθζε φκσο ζεία ράξηηη αλαηκσηί, θαη ρσξίο λα 

πεηξαρζή ηηο. Σα άθξηηά ηνπ θαη πνκπψδε ιφγηα δελ παχνπλ ζθελδνληδφκελα θαηά ηεο 

.Γ. θαη θαηά ησλ ηξηψλ λήζσλ. Θέινκελ ηνλ θξαηήζεη νιίγαο εκέξαο, λα ζεσξήζσκελ 

ηαο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ ηφπνπ δηαθνξάο, ηαο αξπαγάο θαη ηδεξεκέδεο, ηαο νπνίαο 

έθακελ εηο πνιινχο αζψνπο﮲ νη Μαληάηαη κεηεθνκίζζεζαλ εηο ηα πινία καο. Αη 

θαηαρξήζεηο θαη αρξεηφηεηεο ηνπ αλαηζζήηνπ ηνχηνπ ηέξαηνο είλαη ησφληη πνιιαί, ηαο 

νπνίαο εηο ην έπεηηα ζέινκελ γξάςεη ιεπηνκεξψο πξνο ηελ .Γ. θαη πξνο πκάο. […] Ο 

θφζκνο αλέθπςελ απφ ην νδπλεξφλ βάξνο ηεο Μαληάηηθεο ηπξαλλίαο».
113

 
 

Γχν εκέξεο κεηά ηελ επηζηνιή Γξαγνλάθνπ, ζηηο 14/8/1823, παξεκβαίλνπλ νη 

Πιεξεμνχζηνη ησλ ηξηψλ ζαιαζζνθξαηνπζψλ Νήζσλ, νη νπνίνη, απεπζπλφκελνη πξνο ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο αληνξίλεο, ηνπο γλσζηνπνηνχλ ηελ απνζηνιή ηνπο γηα ηελ επηβνιή ηεο επηαμίαο 

                                                           
111

 ΑΔΠ 17.74-75. 
112

 Γηα ηε κεηέπεηηα ηχρε ηνπ Γξαγνλάθνπ βι. ηαχξνπ Γ. Καπεηαλάθε, Οη Μαληάηεο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, 

Αζήλαη 2015, ζει. 352. Γηαθσηηζηηθά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο Γξαγνλάθνπ θαη θαηξηαζηψλ πξνο ηελ Κεληξηθή 

Γηνίθεζε είλαη ηα έγγξαθα ΑΚΤ 9.432, 437, 441-442, 459. Δπίζεο, νη πξφθξηηνη ηεο Ύδξαο γξάθνπλ ζηηο 17/9/1823 

πξνο ηνλ έπαξρν Καιακάηαο Αληψλην Μάξθνπ, πξνζπαζψληαο λα δηθαηνινγήζνπλ ηνλ ηξφπν κεηαρείξηζεο ηνπ 

Γξαγνλάθνπ θαη λα απνδείμνπλ άδηθε ηε ζηάζε ησλ ζπγγελψλ ηνπ: «Ζ έμσζίο ηνπ απφ ηελ επαξρίαλ απηήλ, θαη ην 

θξάηεκά ηνπ εηο ην θαξάβη ησλ πιεξεμνπζίσλ ησλ λήζσλ έγηλε δηά πξνζηαγήο ηεο Τπεξηάηεο Γηνηθήζεσο﮲ είλαη 

φκσο ςεπδέο φηη επξίζθεηαη εδψ, ή φηη ηνπ επήξαλ ην παξακηθξφλ απφ ηα πξάγκαηά ηνπ. Ζκείο κάιηζηα, ή αη άιιαη 

δχν λήζνη πέηδαηο θαη Φαξά, παξακηθξάλ δηαθνξάλ δελ είρνκελ κε απηφλ, θαη κφλνλ απφ ηαο πξνζθιαχζεηο ησλ 

επαξρησηψλ ηνπ εδφζε αηηία εηο ηελ Γηνίθεζηλ δηά λα δηνξίζε ηελ έμσζίλ ηνπ. Όζελ πνιιά αδίθσο εθδηθνχληαη καδί 

ζαο νη ζπγγελείο ηνπ» (ΑΚΤ 9.432). 
113

 ΑΚΤ 9.356-357. 
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ζην λεζί θαη ηελ πξφζεζή ηνπο «λα ζπιιάβνπλ φινπο ηνπο εγθιεκαηίεο», φπσο γξάθνπλ
114

. 

Παξαζέησ:  
 

«Γλσζηνπνηνχκελ ινηπφλ πξνο άπαληαο ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο παξνίθνπο θαη μέλνπο ηεο 

Νήζνπ ηαχηεο φρη κφλνλ λα κε δψζσζη ηφπνλ θαηαθπγήο εηο ηνηνχηνπο βδειπξνχο θαη 

αλνζίνπο, σο θαηαηπξαλλήζαληαο ηαχηελ ηελ Νήζνλ θαη απνζηαηήζαληεο δηο θαηά ηεο 

εζληθήο δηνηθήζεσο θαη θπγνδηθνχληαο, αιιά θαη φπνηνο εμεχξεη πνπ δηαηξίβνπλ νη ηξεηο 

νη ιεηθζέληεο εηζέηη Αληψλεο Λαγθαδάο, Ησάλλεο Κανχζηνο θαη ν κηθξφηεξνο πάλησλ 

πηφο ηνπ ππξίδσλ, λα καο αλαγγείιεη ηνλ ηφπνλ ηεο δηακνλήο ησλ, δηφηη ζέιεη γίλεη 

έξεπλα αθξηβήο εηο φινπο γεληθψο ηνπο νίθνπο ησλ αλαηνιηθψλ θαη δπηηθψλ ρσξίο 

θακκίαλ εμαίξεζηλ, θαη ζέινκελ γλσξίζεη ζπλαίηηνπο θαη ππεξαζπηζηάο ησλ ηνηνχησλ»
115. 

 

ηηο 18 Απγνχζηνπ 1823 νη πξφθξηηνη ηεο αληνξίλεο ζηέιλνπλ επηζηνιή, κε ηελ νπνία 

απεπζχλνληαη πξνο ηνπο «πιεξεμνπζίνπο ησλ ηξηψλ ζαιαζζνθξαηνπζψλ Νήζσλ». ε απηήλ νη 

πξφθξηηνη, ρξεζηκνπνηψληαο παξαθιεηηθφ χθνο δεηνχλ ηελ θαζαίξεζε ηνπ Γξαγνλάθνπ θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ έπαξρν ηεο εθινγήο ησλ «ηξηψλ λήζσλ».
116

 Παξαζέησ:  
 

«Οη ππνγεγξακκέλνη, Πξφθξηηνη θαη επηζηάηαη ησλ πφιεσλ θαη θσκνπφιεσλ ηεο λήζνπ 

ηαχηεο, πξνζηξέρνπλ δαθξπξξννχληεο εηο ην έιενο ηεο δηθαηνζχλεο ζαο, βνψληεο έιενο 

ησλ ζπκθνξψλ θαη θαηαδξνκψλ, νπνχ ηνπο πξνμελήζε ππφ ηνπ παξαλφκνπ επάξρνπ ησλ 

Κ. Γεκεηξίνπ Γξαγνλάθνπ. Παλεπγελέζηαηνη! επζπιαρλίζζεηε ηελ δπζηπρίαλ καο, ίδεηε 

ηελ ηπξαλλίαλ καο θαη αθαηξέζαηε απηφ ην ηέξαο απφ ην πςειφλ ηνπ ππνχξγεκα, δηφηη 

θαη ηνλ ίδηνλ ηίηινλ ηεο αμίαο ηνπ αγλνεί. Ο ζθνπφο ηνπ δελ απέβιεπελ εηο άιιν, εηκή λα 

ηπξαλλή θαη ηζεξεκεηίδε ηνπο αιεζηλνχο θηινπάηξηδαο, σζάλ λα ήηνλ Σνχξθνο. Θεέ! ηηο 

είδε, ηηο ήθνπζε παξφκνηνλ ηέξαο, παξφκνηνλ ηχξαλλνλ πξνο ηνπο νκνγελείο ηνπ, πξνο 

ζπζηάδνληαο ςπρήλ θαη δσήλ ππέξ ηεο ειεπζεξίαο!Δθιέμαηε αλη’ απηνχ έλα εμ πκψλ δη’ 

απνθπγήλ ηεο δεηιίαο θαη ππνςίαο καο, έσο λα δηνξηζζή έηεξνο απφ ηελ 

Τ.Γηνίθεζηλ…».
117
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 1.97. 
115

 1.98. 
116

 Ο Μάλζνο Υαηδή Αλδξένπ απφ ηε αληνξίλε ζηηο 28/8/1823 πξνηείλεη κάιηζηα  «λα απνζηαιζή Έπαξρνο θαη ην 

πεξηζζφηεξνλ Τδξαίνο, δηφηη είλαη πεθνβηζκέλνη πνιχ νη θάηνηθνη απφ ηνλ θφβνλ φπνπ έρνπλ απφ ηνπο Μαληάηαο» 

(βι. επηζηνιή ηνπ ζηηο 27/8/1823, απεπζπλφκελε πξνο ηνπο πξνθξίηνπο ηεο Ύδξαο, ΑΚΤ 9.393, 1.98). 
117

 Βι. Υαηδεαλαξγχξνπ, ό.π., ζει. 457, ΑΚΤ 9.368-369 θαη 1.96. Αλάινγε αξλεηηθή εηθφλα γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ Γξαγνλάθνπ δίλεη ν Ν. Κφθθνο κέζα απφ επηζηνιή πνπ ζηέιλεη πξνο ηνπο πξνθξίηνπο ηεο Ύδξαο ζηηο 

18/7/1823, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα παξαζέκαηα πνπ δεκνζηεχεη ν Νίθνο Λεβνγηάλλεο 

ζην έξγν ηνπ Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Νάμνπ 1800-2000, Σφκνο Α΄, Αζήλα 2009, ζει. 48. Αλαθέξεη ζηε ζειίδα απηή ν 

Ν. Λεβνγηάλλεο: «ε άιιε επηζηνιή ηνπ (18.7.1823) ν Ν. Κφθθνο, πξνο ηνπο Πξνθξίηνπο ηεο Ύδξαο, αλαθέξεηαη 

ζηελ άζρεκε θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε αληνξίλε. Ο Έπαξρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ερζξνχο “ηνπ 

εκεηέξνπ γέλνπο Λαηίλνπο” θαη κε ηε δχλακε ησλ φπισλ εθηεινχλ “άλεπ ζπζηνιήο ηνπο νιεζξίνπο απηώλ ζθνπνύο, 

μπιίδνληαο, θπιαθώλνληαο θαη ηδεξεκεηίδνληαο αλειεώο…” θαη θαηαιήγεη ν Ν. Κφθθνο φηη βξίζθνληαη ζε ηέηνηα 

απειπηζία νη θάηνηθνη ηεο αληνξίλεο, ψζηε ζεσξνχλ ηελ “ηπξαλλίαλ ησλ Σνύξθσλ επδαηκνλίαλ νπξάληνλ σο πξνο 

ηελ ζεκεξηλήλ θαηξηαζηηθήλ ειεπζεξίαλ”». Σν έγγξαθν απηφ –πνπ ην βξίζθνπκε ήδε ζην ΑΚΤ 9.302– αλαθέξεη θαη 

ν . Καπεηαλάθεο, ό.π., ζει. 151. Δμίζνπ φκσο αξλεηηθά παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηνπ Γξαγνλάθνπ θαη ζε άιιε 

επηζηνιή (23/7/1823) πξνο ηνπο πιεξεμνπζίνπο ησλ ηξηψλ λεζηψλ, κέζσ ηεο νπνίαο ε έθπησζε ηνπ Γξαγνλάθνπ 

απφ ην επαξρηαθφ αμίσκα πξνβάιιεηαη σο ε κφλε ζσηήξηα ιχζε: «Με ην παξφλ ξαβάζηνλ, ην νπνίνλ ζπκθέξεη λα 

βαζηάδεηαη κπζηηθφλ, έσο φηνπ λα εηκπνξέζεηε λα ελεξγήζεηε ηα ελ απηψ, ζαο πξνεηδνπνηνχκελ φηη αίηηνο φισλ 
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Δίλαη λνκίδνπκε θαλεξή ε ρξήζε νμχηαησλ θξαζηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ, ε παξνκνίσζε ηνπ 

επάξρνπ κε Σνχξθν θαη ε επαλάιεςε ηεο αξλεηηθά θνξηηζκέλεο ιέμεο «ηπξαλλία», ζηνηρεία πνπ 

εληάζζνληαη ζε κηα ξεηνξηθή ζηξαηεγηθή επίζεζεο ησλ πξνθξίησλ ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ 

(δειαδή ηνπ επάξρνπ) (argumentum ad hominem). Απφ ην έγγξαθν απηφ αιιά θαη απφ ηα 

πξνεγνχκελα πξνθχπηεη αθφκε ην ζπκπέξαζκα φηη ν Γξαγνλάθνο δελ θαηαλφεζε επαξθψο ην 

ξφιν ησλ πξνθξίησλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο αληνξίλεο. Όπσο εχζηνρα γξάθεη ν ηαχξνο 

Καπεηαλάθεο, «δελ εγλψξηδε ή δελ ζέιεζε ν Γξαγσλάθνο λα αλαθέξεη φηη νη εθιεγέληεο 

δεκνγέξνληεο ηεο αληνξίλεο ήηαλ απηνί πνπ είραλ θαηεβάζεη ηελ ειιεληθή ζεκαία θαη είραλ 

θξαηήζεη ηνλ αξκνζηή Κ. Μεηαμά, κε ζθνπφ λα ηνλ παξαδψζνπλ ζηνπο Σνχξθνπο, ελψ νη 

απνηπρφληεο ήηαλ εθείλνη πνπ ζηήξηδαλ ηελ επαλάζηαζε».
118

 

Αθνινχζσο, ζηηο 1 επηεκβξίνπ 1823, νη πξφθξηηνη ηεο Ύδξαο επηρεηξνχλ λα 

θαηεπλάζνπλ ηα πλεχκαηα, θαιψληαο ηνπο πξνθξίηνπο ηεο αληνξίλεο λα επηδείμνπλ «νκφλνηα» 

θαη «επηαμία»
119

 (1.98). Οη πξφθξηηνη ηεο αληνξίλεο ηνπο απαληνχλ ζηηο 15/10/1823 

επραξηζηψληαο ηνπο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηθξάηεζε ηεο επηαμίαο ζην λεζί:  
 

«Με ηελ απφ θαξδίαο καο επραξίζηεζηλ εηο ηελ γελλαηφηεηα ησλ Τδξαίσλ, ζπεχδνκελ λα 

αλαγγείισκελ εληαπηψ θαη ηελ επραξηζηίαλ, ηελ νπνίαλ ρξεσζηνχκελ πξνο ηελ . 

Γηνίθεζηλ θαη πξνο ηελ Ύδξαλ δηά ηνπο απνζηαιέληαο παξά ηεο . Γηνηθήζεσο 

Τπνπξγνχο, Γ. Γξακκαηέα, εθηεινχληα θαη ηα ρξέε ηνπ Δπάξρνπ θαη Γ. Αζηπλφκνλ, 

νίηηλεο ζπγθξαηνχληεο ηνλ θφζκνλ θαη δηά ηεο ζπλδξνκήο εκψλ εηο ζπκθσλίαλ θαη 

έλσζηλ, δηάγνκελ φινη ελ εηξήλε θαη επηαμία».
120

 
 

Σέινο, ν Γεψξγηνο Παξηζάθεο, ν Λνπθάο Μπειψληαο, ν Γεψξγηνο Γαβαιάο θαη ν Υξηζηφδνπινο 

Κανχζηνο πνπ θαηεγνξήζεθαλ γηα ηελ απνζηαζία ζην λεζί δίλνπλ ππφζρεζε λνκηκνθξνζχλεο 

ζηε Γηνίθεζε χζηεξα απφ ηελ άδεηα αλαρψξεζήο ηνπο γηα ηε αληνξίλε.
121

 Κάπσο έηζη θιείλεη ν 

θχθινο ηεο εζσηεξηθήο αλαξρίαο ζην λεζί ηεο αληνξίλεο θαηά ηα πξψηα έηε ηεο ειιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο (1822-1823). 

 

                                                                                                                                                                                           
ησλ θαθψλ ηεο αληνξίλεο, σο ζέιεηε βεβαησζή θαη απφ ηνλ θ. Κφθθνλ, είλαη ν εθεί Έπαξρνο, φζηηο θαηαρξάηαη 

θαζεκεξηλψο θαη βαξβαξηθψο ηνλ λφκνλ θαη ηελ εηο απηφλ εκπηζηεπζείζαλ εμνπζίαλ. Πξνζέηη δε ζαο εηδνπνηνχκελ 

φηη, θαζ’ αο έρνκελ πιεξνθνξίαο, ν Έπαξρνο νχηνο θξαηεί ρξήκαηα ηθαλά ζπλαζξνηζκέλα ηφζνλ απφ ηνπο λνκίκνπο 

θφξνπο θαζψο θαη απφ ηαο ηπξαλληθάο δηαξπαγάο ηνπ. Όζελ ην κφλνλ ζσηήξηνλ ηεο αληνξίλεο είλαη λα ζπιιάβεηε 

θαη θξαηήζεηε εηο ηα θαξάβηα ζαο απηφλ θαη ηνπο θνξπθαίνπο ηεο αληηδξαζηηθήο θαηξίαο, ηελ νπνίαλ απηφο 

ελεγθαιίζζε, φηη ελφζσ απηφο είλαη επάλσ εηο ηνλ ηφπνλ, δελ εηκπνξεί ε αληνξίλε λα εζπράζε» (1.95). Ζ 

ππφδεημε απηή ζχιιεςεο ηνπ Γξαγνλάθνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, φπσο είδακε, ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ ηνπ 1823. 
118

 Βι. ηαχξνπ Γ. Καπεηαλάθε, ό.π., ζει.351. Γηα ηελ αληίζεζε νπαδψλ θαη κε ηεο Δπαλάζηαζεο ζηε αληνξίλε 

βι. Μ. σηεξνπνχινπ, «ηξαηεγηθέο επηβίσζεο…», ό.π., ζει. 45, ε νπνία γξάθεη: «ν δηραζκφο ησλ θαηνίθσλ 

αληαλαθιά ηε ζηαδηαθή θπξηαξρία αλεξρφκελσλ νξζφδνμσλ νηθνγελεηψλ θαη ηελ ππνρψξεζε παιαηψλ θαζνιηθψλ 

θαη νξζφδνμσλ νηθνγελεηψλ, πνπ δηέζεηαλ κεγάιε νηθνλνκηθή επηθάλεηα πξνεπαλαζηαηηθά. Απφ ηηο νηθνγέλεηεο 

εθείλεο πξνέξρνληαλ νη πξφθξηηνη ησλ δχν ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ, ν θαζνιηθφο Δπίζθνπνο, φπσο θαη νη 

ππνπξφμελνη (εθηφο απφ εθείλνλ ηεο Ρσζίαο), ελαληίνλ ησλ νπνίσλ ζα ζηξαθνχλ νη επαλαζηαηεκέλνη» 

(σηεξνπνχινπ, ό.π., ζει. 45-46). 
119

 1.98. 
120

 1.99, ΑΚΤ 9.515-516. 
121

 ΑΚΤ 9.477-478. 
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2.3 Οη εηεξόδνμνη.  

 

Μηα αθφκε πεξίπησζε εζσηεξηθνχ δηραζκνχ ηεο αληνξίλεο απέλαληη απηή ηε θνξά 

ζηνλ Σνχξθν θαηαθηεηή είλαη απηή ηεο δηαθνξνπνίεζεο νξζφδνμσλ θαη θαζνιηθψλ. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή κεηαηξέπεηαη απφ ζξεζθεπηηθή/δνγκαηηθή ζε πνιηηηθή, εθφζνλ νη δεχηεξνη 

ζα δείμνπλ κηα ζηάζε κε θηιηθή πξνο ηελ ειιεληθή Δπαλάζηαζε (γηα «απξνζπκία ζπκκεηνρήο 

ζηνλ αγψλα», γξάθεη ν Απ. Βαθαιφπνπινο).
122

 Πνιιέο ηζηνξηθέο πεγέο εληάζζνπλ ην 

παξάδεηγκα ηεο αληνξίλεο ζηνλ γεληθφηεξν θαλφλα ηεο αξλεηηθήο έλαληη ηεο ειιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαζνιηθψλ θαη ησλ άιισλ λεζηψλ ησλ Κπθιάδσλ. Δλδεηθηηθά, 

ν ππξίδσλ Σξηθνχπεο αλαθέξεη:  
 

«Ζ δε ππέξ ηεο ειεπζεξίαο θσλή ησλ αληήρεζε θαζ’ φιαο ηαο Κπθιάδαο θαη πνιιάο ησλ 

πνξάδσλ. Μφλαη αη θαξδίαη ησλ ηνπ δπηηθνχ δφγκαηνο Διιήλσλ εθψθεπζαλ. Δθάλε 

θαηά ηελ πεξίπησζηλ ηαχηελ ππφ ηελ κνξθήλ ηνπ δφγκαηνο ηνχηνπ φιε ε αζρεκνζχλε 

ηνπ θαλαηηζκνχ πξνηηκήζαληνο ηελ εκηζέιελνλ ηνπ ζηαπξνχ θαη ηελ δνπιείαλ ηεο 

ειεπζεξίαο. Οπδείο ησλ ελ Πεινπνλλήζσ θαη ηε ηεξεά Διιάδη Διιήλσλ πξεζβεχεη ην 

δπηηθφλ δφγκα. Δλδεθαθηζρηιίνπο ηνπ δφγκαηνο ηνχηνπ πεξηείραλ νη ηέζζαξεο λήζνη ηνπ 

Αηγαίνπ, χξα, Σήλνο, Νάμνο θαη αληνξήλε. Δμαηξνπκέλσλ δε πνιιά νιίγσλ θαλέλησλ 

αιεζηλψλ Διιήλσλ επί ηνπ αγψλνο, νη ινηπνί θαη αληείπαλ θαη αληέπξαμαλ θαλεξά θαη 

θξπθίσο, θαη ζρέζεηο έιαβαλ κπζηηθάο πξνο ηνπο ερζξνχο ηνπ έζλνπο, θαη ραξάλ κεγάιελ 

αζπζηφισο έδεημαλ επί ηαηο απνηπρίαηο ησλ νκνγελψλ.[…] Σφζελ δε θιίζηλ έδεημαλ πξνο 

ηνπο Σνχξθνπο νη δπηηθφθξνλεο ελ γέλεη θαη θαη’ εμνρήλ νη ηεο χξαο, νπο επηχρεζελ ε 

επαλάζηαζηο, θαη ηφζνλ νιίγελ πεπνίζεζηλ είραλ επί ηε επνδψζεη ηνπ εζληθνχ αγψλνο, 

ψζηε ζπλεηζέθεξαλ δηπινχο θφξνπο, ηνπο κελ εμ αλάγθεο ράξηλ ησλ Διιήλσλ, ηνπο δε εθ 

πξναηξέζεσο ράξηλ ησλ Σνχξθσλ».
123 

 

Δπίζεο, ν Γηνλχζηνο Κφθθηλνο γξάθεη:  
 

«Οη Διιελνθαζνιηθνί ηεο χξνπ, ηεο Άλδξνπ, ηεο Νάμνπ θαη ηεο αληνξίλεο δελ 

εηήξεζαλ δηαθνξεηηθήλ ζηάζηλ απφ ηνπο Σελίνπο νκνδφμνπο ησλ. Σα πεξί ηνχηνπ 

ζηνηρεία ζπκπίπηνπλ εμ φισλ ησλ πεγψλ. Οη Διιελνθαζνιηθνί απηνί ησλ πέληε λήζσλ 

κφιηο έθζαλαλ ηαο πέληε ρηιηάδαο. Μεηνλφηεο ειαρίζηε απέλαληη ησλ νξζνδφμσλ 

θαηνίθσλ ησλ λήζσλ. Δλ ηνχηνηο, πιελ νιίγσλ νη νπνίνη εδείρζεζαλ πξαγκαηηθνί 

Έιιελεο, νη άιινη αληέδξαζαλ φζνλ εκπφξεζαλ θαη θξπθά θαη θαλεξά πξνζεπάζεζαλ λα 

εκθαλίζνπλ ηαο λήζνπο ησλ σο αληηζηξαηεπνκέλαο εηο ηελ επαλάζηαζηλ θαη πνιινί απφ 

απηνχο έδξαζαλ σο πξαγκαηηθνί ερζξνί, εθνδηάδνληεο πνιηνξθνχκελα ηνπξθηθά θξνχξηα 

θαη θαηαζθνπεχνληεο ηνπο Έιιελεο, θαη εμαθνινπζνχζαλ λα θαηαβάιινπλ ηνλ πξνο ηνπο 

Σνχξθνπο θφξνλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο επαλαζηάζεσο, παξνπζηάδνληεο θαη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπνλ ακθίβνινλ ηελ ειιεληθφηεηα ησλ λήζσλ ησλ».
124

 
 

                                                           
122

 Απ. Βαθαιφπνπινπ, Ηζηνξία ηνπ λένπ ειιεληζκνύ, ηφκνο η΄, Θεζζαινλίθε 1982, ζει. 954. 
123

 ππξίδσλνο Σξηθνχπε, Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, ηφκνο Α΄. Δθ ηεο ελ ηε Απιή ηνπ Δξπζξνχ Λένληνο 

Σππνγξαθίαο Σαυιφξνπ θαη Φξαγθίζθνπ, Δλ Λνλδίλσ 1860
2
, ζει. 156-157. 

124
 Κφθθηλνπ, ηφκνο Α΄, ό.π., ζει. 231. 
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Ο Κφθθηλνο, επηρεηξψληαο λα εξκελεχζεη ηε ζηάζε απηή απνξξίπηεη ην θίλεηξν ηνπ «ηδίνπ 

ζπκθέξνληνο» ιφγσ ησλ ηνπξθηθψλ πξνλνκίσλ ή/ θαη ηεο γαιιηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ 

απνμέλσζή ηνπο απφ ηνπο νξζνδφμνπο ιφγσ ηεο ελεηηθήο θαη θξαγθηθήο θαηάθηεζεο θαη 

ππνζηεξίδεη φηη «ε ερζξηθή πξνο ηελ επαλάζηαζηλ ζηάζηο ησλ Διιελνθαζνιηθψλ σθείιεην εηο 

ηελ ηφηε ηεινπκέλελ πξνπαγάλδαλ ηνπ παπηθνχ θαζνιηθηζκνχ εηο ηελ Αλαηνιήλ, ε νπνία 

αλέπηπζζε θαλαηηζκφλ πξνο δεκίαλ ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο ησλ Διιήλσλ εθείλσλ θαη ππέθαηε 

κεηαμχ ησλ νκνζξήζθσλ αιι’ αιινδφμσλ κίζνο, ην θαζηζηάκελνλ θνβεξψηεξνλ παξά ην κεηαμχ 

αιινζξήζθσλ».
125

 Δπηπιένλ, ν Γαζθαιάθεο ζεκεηψλεη:  
 

«Δηο ηηλαο λήζνπο ηνπ Αηγαίνπ (χξνλ, Άλδξνλ, Σήλνλ, Νάμνλ θαη Θήξαλ) ππήξρελ, σο 

θαη ζήκεξνλ, πιεζπζκφο θαζνιηθφο ην ζξήζθεπκα. Ο πιεζπζκφο απηφο φρη κφλνλ δελ 

κεηέζρε ηεο επαλαζηάζεσο, αιιά, ελ αξρή ηδίσο, θαη αληέδξαζε θαη’ απηήο. 

ηεξηδφκελνο εηο ηελ επί ησλ ελ Σνπξθία θαζνιηθψλ Γαιιηθήλ πξνζηαζίαλ, εηήξεζελ 

νπδεηεξφηεηα επκελή πξνο ην έλα ή ην άιιν κέξνο, θαηά ηαο πεξηζηάζεηο. 

Τπνρξενχκελνο δε ππφ ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ εηο θαηαλαγθαζηηθήλ θνξνινγίαλ, 

επιήξσλε θαη δεπηέξαλ ηαχηελ εθνπζίσο εηο ηνπο Σνχξθνπο».
126

 
 

Αλάινγε εηθφλα δίλνπλ θαη νη Ν. πειηάδεο,
127

 Αλαζηάζηνο Οξιάλδνο,
128

 Μηραήι 

Οηθνλφκνπ.
129

 Δηδηθά γηα ηε ζηάζε ησλ θαζνιηθψλ ηεο αληνξίλεο έρεη, θαηά ηελ άπνςή καο, 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ε δεκνζίεπζε κηαο πξσηνγελνχο πεγήο απφ ην Γ. Κφθθηλν: πξφθεηηαη γηα 

επηζηνιή πνπ απεπζχλεη ν Γεκήηξηνο Τςειάληεο πξνο ηνλ Έπαξρν Θήξαο Δπάγγειν 

Μαηδαξάθε. ε απηήλ ν Τςειάληεο αλαθέξεη:  
 

«Δθ ηνπ γξάκκαηνο ησλ εθφξσλ βιέπσ φηη νη Λαηίλνη ζπκπαηξηψηεο ζαο εηφικεζαλ λα 

αξλεζψζη ην ρξένο ηεο αλαιφγνπ θνξνινγίαο. Γελ ηνπο έπξεπε δηά ηαο ζξεζθεπηηθάο 

δηαθνξάο λ’ αλαηζζεηψζηλ εηο ηα πνιηηηθά ρξέε ησλ θαη λα θέξσληαη εηο ηελ ηεξάλ 

παηξίδα σο ερζξνί. Παζρίζαηε ινηπφλ λα ηνπο δψζεηε λα θαηαιάβνπλ φηη είλαη 

ζπκπαηξηψηαη, νκνγελείο θαη φηη είλαη ρξένο ησλ θαη πνιηηηθφλ θαη ρξηζηηαληθφλ λα 

αγαπνχλ ηελ παηξίδα , λα ζπλεηζθέξνπλ εηο ηαο θνηλάο ρξήζεηο ηεο θαη σο αδειθνί θαη 

ηέθλα ηεο απηήο κεηξφο λα ζπλαγσλίδσληαη πξνζχκσο ππέξ ηεο ειεπζεξίαο ηεο».
130
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 Κφθθηλνπ, ηφκνο Α΄, ό.π., ζει. 231-232. Αλάινγε πεξηγξαθή θαη εξκελεία ηεο ζηάζεο ησλ θαζνιηθψλ δίλεη θαη ν 

Φηιήκσλ, Γνθίκηνλ…, ηφκνο Γ΄, ό.π., ζει. 116-118. 
126

 Γαζθαιάθεο Απ.. Β., Σα αίηηα θαη νη παξάγνληεο ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο ηνπ 1821, Αγψλ, Δλ Παξηζίνηο 

1927, ζει. 89. Αλάινγε άπνςε βξίζθνπκε θαη ζην Μελδέιζσλνο Βαξζφιδε, Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, 

Μεηάθξαζηο Ζιία Η. Οηθνλνκνπνχινπ. Δθδφζεηο Φέμε, Eλ Αζήλαηο 1894, ζει. 318: «Δλ Θήξα κφλνλ, Άλδξσ θαη 

Σήλσ απεπνηήζεζαλ νη θαζνιηθνί θάηνηθνη λα ζπκπξάμσζη κεηά ησλ αζπαδνκέλσλ ην αλαηνιηθφλ δφγκα αδειθψλ 

ησλ, θαη πξνπηίκεζαλ λα πιεξψλσζη κάιινλ δηπινχο θφξνπο, εηο ηε ηνπο Σνχξθνπο θαη ηνλ ειιεληθφλ ζηφινλ, 

παξά λα θαηαληθήζσζη ηνλ θαλαηηζκφλ θαη ηελ ζξεζθεπηηθήλ ησλ απνθιεηζηηθφηεηα».  
127

 πειηάδνπ, Απνκλεκνλεύκαηα, ηφκνο Α΄, ό.π., ζει. 115. 
128

 Αλαζηαζίνπ Οξιάλδνπ, Ναπηηθά ήηνη ηζηνξία ησλ θαηά ηνλ ππέξ αλεμαξηεζίαο ηεο Διιάδνο αγώλα πεπξαγκέλσλ 

ππό ησλ ηξηώλ λαπηηθώλ λήζσλ, ηδίσο δε ησλ πεηζώλ, Eλ Αζήλαηο, Eθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Υ. Ν. Φηιαδειθέσο, 

1869, ηφκνο Α΄, ζει. 97. 
129

 Μηρ. Οηθνλφκνπ, Ηζηνξηθά ηεο ειιεληθήο παιηγγελεζίαο ή ν ηεξόο ησλ Διιήλσλ αγώλ, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Θ. 

Παπαιεμαλδξή, Δλ Αζήλαηο 1873, ζει. 167. 
130

 Κφθθηλνπ, ηφκνο Β΄, ό.π., ζει. 273.  
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ηελ επηζηνιή απηή κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ηηο αλαθνξέο ζηνπο «Γπηηθνχο» θαη ηνπο 

«Λαηίλνπο» πνπ ζπλαληήζακε ζε έγγξαθα ηα νπνία πξναλαθέξακε θαη πνπ θάζε άιιν παξά 

θηιηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ νξζφδνμε θαη ηελ θαζνιηθή θνηλφηεηα ππνδειψλνπλ. 

Σελ θαζνιηθή νπηηθή γηα ην ζέκα δίλεη θπξίσο ν αββάο Pègues. Ο παιαηφο κηζζηνλάξηνο 

ζπγγξαθέαο, ελψ δελ αξλείηαη ηνπο δηζηαγκνχο ησλ θαζνιηθψλ ζηελ επηβνιή πιεξσκήο θφξσλ 

απφ ηελ επαλαζηαηηθή ειιεληθή δηνίθεζε,
131

 παξνπζηάδεη γεληθά ηνπο θαζνιηθνχο σο ζχκαηα 

ηαπείλσζεο,
132

 θαλαηηζκνχ θαη βίαο
133

 παξά ηε γαιιηθή θαη νζσκαληθή πξνζηαζία πνπ 

απνιακβάλνπλ.
134

 Δπαλαιακβάλεη επίζεο ζπρλά ηελ ηδέα φηη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ 

απνιάκβαλαλ θαζεζηψο απηνλνκίαο θαη επεκεξίαο ππφ ηνπο Σνχξθνπο
135

 θαη δίλεη έκθαζε ζηα 

θαηλφκελα ηεο αλαξρίαο,
136

 ηεο ιεζηείαο θαη ηεο πεηξαηείαο
137

 πνπ εκθαλίζηεθαλ ηελ πεξίνδν 

ηεο ειιεληθήο Δπαλάζηαζεο. Δπίζεο, ν Γηάλλεο Κνθθαιάθεο ππνζηεξίδεη: 
 

«Οη θάηνηθνη ηνπ θάξνπ εγθαηεζηεκέλνη ζηα Φεξά, ζαλ άλζξσπνη κνξθσκέλνη θαη 

ηαμηδεκέλνη, παξαθνινπζνχζαλ ηηο εμειίμεηο θαη δηαηζζάλνλην φηη θάηη εηνηκάδεηαη θαη 

φηαλ κίαλ σξαία πξσία άθνπζαλ ηελ πξψηε θαλνληά, ην ζχλζεκα ηνπ αγψλα, δελ έκεηλαλ 

αδξαλείο. Γελ ήζαλ πνιεκηζηέο θαη δελ κπνξνχζαλ νη πεληαθφζηεο πελήληα Καζνιηθέο 

ςπρέο λα θάκνπλ πεξηζζφηεξα απ’ φ,ηη φιν ην λεζί, αιιά δελ αξλήζεθαλ πνηέ λα 

βνεζήζνπλ ηνλ αγψλα κε ρξήκα ή ζε είδνο. Με ηα Πξνμελεία, πνπ είραλ πάληα θαιέο 

ζρέζεηο θαη επαθέο, κπφξεζαλ λα εμππεξεηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο ζπκπαηξηψηεο 

ηνπο».
138

 
 

Aλαδεκνζηεχεη
139

 κάιηζηα θαη κηα επηζηνιή ηνπ Μαλ. Νηθ. Σνκπάδε κε εκεξνκελία 14 Ηνπλίνπ 

1824 πξνο ηνλ «παληεξψηαην Άγην αληνξίλεο» θαη ηνπο «ηηκησηάηνπο δεκνγέξνληεο ηνπ ρσξίνπ 

Πχξγνπ», ζηελ νπνία εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην κίζνο θαηά ησλ θαζνιηθψλ θαη ζπκβνπιεχεη 

ηνπο απνδέθηεο ηεο επηζηνιήο ηνπ λα ζπκπεξηθέξνληαη επκελψο πξνο ηνπο εηεξνδφμνπο, 

επηθαινχκελνο κάιηζηα ηελ παπηθή «πξνθήξπμε» γηα ηελ έλσζε νξζνδφμσλ θαη θαζνιηθψλ 

                                                           
131

Histoire et phénomènes du volcan et des les volcaniques de Santorin suivis d’un coup d’oeil sur l’état morale et 

religieux de la Grèce moderne composés en 1837 par M. L’Abbé Pègues, Paris, Imprimerie Royale 1842, ζει. 622-

623. 
132

Ό.π., ζει. 625. 
133

Ό.π., ζει. 629-632. 
134

 Αλάινγε εηθφλα θαθνπάζεηαο ησλ θαζνιηθψλ δίλεη θαη ν ππνπξφμελνο Γίδεο, βι. σηεξνπνχινπ, «ηξαηεγηθέο 

επηβίσζεο…», ό.π., ζει. 46-48, 50. 
135

Ό.π., ζει. 627-628. 
136

Ό.π., ζει. 621 θαη passim 624, 626, 628, 633, 645. 
137

 Πξβι. Απφζηνινπ Δ. Βαθαιφπνπινπ, Ηζηνξία ηνπ λένπ ειιεληζκνύ, ηφκνο Ε΄, Θεζζαινλίθε 1986, ζει. 817 

(έθθιεζε ζηνλ Gosse γηα πξνζηαζία απφ ηνπο πεηξαηέο), 854 (επηζηνιή δεκνγεξφλησλ ηεο αληνξίλεο ζηηο 

28/10/1827 πάιη γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ Gosse). Γηα ην ζέκα ηεο πεηξαηείαο βι. ελδεηθηηθά Αλδξέα Θ. Γξαθάθε, 

«Ζ πεηξαηεία εηο ηαο Κπθιάδαο θαηά ηελ Δπαλάζηαζηλ», Μλεκνζύλε 5 (1974-1975) 325-365 - Γέζπνηλα Καηεθφξε, 

«Καηαδξνκή θαη πεηξαηεία θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821: θαηλφκελα νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ», Παξνπζία 5 (1987) 239-254 - Μ. σηεξνπνχινπ, «ηξαηεγηθέο επηβίσζεο…», ό.π., ζει. 55-56. 
138

 Γηάλλεο Κνθθαιάθεο, Ζ αληνξίλε θαη ε νηθνγέλεηα Κνθθαιάθε (1805-2005), Δθδφζεηο πεξηνδηθνχ «Δλδνρψξα», 

Αιεμαλδξνχπνιε 2005, ζει. 37-38. 
139

 Ζ επηζηνιή Σνκπάδε έρεη ήδε δεκνζηεπζεί ζην βηβιίν ηνπ Ησάλλνπ Υ. Γειέλδα, Οη θαζνιηθνί ηεο αληνξίλεο. 

πκβνιή ζηελ ηζηνξία ησλ Κπθιάδσλ, Αζήλαη 1949, ζει. 220. 
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ζηνλ αγψλα «ππέξ ηεο θνηλήο ειεπζεξίαο».
140

 Ο Σνκπάδεο απνδεηθλχεηαη πξάγκαηη κηα 

κεηξηνπαζήο θσλή, ε νπνία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ επηηπρία ηνπ απειεπζεξσηηθνχ ζθνπνχ. 

 

3.πκπεξάζκαηα.  

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε είλαη δπλαηφλ λα 

θσδηθνπνηεζνχλ ζηα αθφινπζα: 

(α) Ζ αληνξίλε γεληθά ζπκπνξεχηεθε ζην επαλαζηαηηθφ εγρείξεκα ηνπ 1821, 

επηθνπξψληαο ηα ηξία ηζρπξά λεζηά ηεο Ύδξαο, ησλ πεηζψλ θαη ησλ Φαξψλ ζηνλ λαπηηθφ 

αγψλα θαη αθνινπζψληαο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε (ι.ρ. ζπκκεηνρή ζε εζλνζπλειεχζεηο) ιηγφηεξν 

κέζσ ηεο πξνζθνξάο πνιεκηθψλ πινίσλ θαη πιεξψκαηνο θαη πεξηζζφηεξν κέζσ ζπλεηζθνξάο 

νίλνπ, θαηαζθνπείαο ηνπ ερζξνχ, ςπρηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπκπαξάζηαζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ. 

(β) Σαπηφρξνλα σζηφζν θαηά ηα έηε 1822-1823 δηράζηεθε εζσηεξηθά. Οη πξφθξηηνη ηνπ 

λεζηνχ απνκάθξπλαλ απφ ηε ζέζε ηνπο ζην λεζί ηνλ αξκνζηή Κ. Μεηαμά θαη δχν επάξρνπο, ηνλ 

Δπάγγειν Μαηδαξάθε θαη ην Γεκήηξην Γξαγνλάθν-Γξεγνξάθν, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηηο 

αληηζηάζεηο ησλ ηνπηθψλ ειίη έλαληη ησλ λέσλ δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο πνπ 

ηνπο επηβάιινληαη (αηηίε). Απέλαληη ζηηο εζσηεξηθέο έξηδεο ηεο αληνξίλεο ηα ηξία λαπηηθά 

λεζηά, νη αξκνζηέο θαη ε Κεληξηθή Γηνίθεζε (Βνπιεπηηθφλ θαη Δθηειεζηηθφλ) αλαιακβάλνπλ 

δηαηηεηηθφ ξφιν, ζηέιλνληαο απεζηαικέλνπο θαη πξνζπαζψληαο λα ζπκβηβάζνπλ ηα δηεζηψηα, 

ψζηε θαη λα πξνιάβνπλ εμάπισζε ηνπηθψλ απνζηαζηψλ θαη λα κπνξέζνπλ λα εηζπξάμνπλ ηα 

αλαγθαία «δέθαηα» γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ καρφκελνπ ζηφινπ. Πέξαλ εληνχηνηο ηεο εζσηεξηθήο 

«δηνηθεηηθήο» δηακάρεο ε δνγκαηηθή δηαίξεζε νξζνδφμσλ θαη θαζνιηθψλ («ιαηηλνξαγηάδσλ», 

δηαβάδνπκε ζε θάπνην έγγξαθν) θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί δηαζπαζηηθά έλαληη ησλ Σνχξθσλ ιφγσ 

ηεο δηαθνξεηηθήο ζηάζεο ησλ θαζνιηθψλ απέλαληη ζηελ Δπαλάζηαζε («ζπηψλ» θαη «ζπκάησλ» 

αλάινγα κε ηελ αληίπαιε ηζηνξηνγξαθηθή ή ηζηνξηνδηθηθή νπηηθή). 

(γ) Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο απηήο ηεο δηπιήο φςεο ηεο Δπαλάζηαζεο ζην λεζί 

δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ: α) ε κεηαηρκηαθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, β) ε λεζησηηθφηεηα θαη γ) ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ηεο δνκή (παξαγσγή θαη εκπνξία θξαζηνχ, ηάμε λαπηηθψλ-εκπφξσλ, κηθξή 

αιιά ππαξθηή ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα). ε απηά ηα εμσηεξηθά αλαγθαζηηθά αίηηα, γηα λα 

ζπκεζνχκε ηε ζπληαθηηθή ζεσξία, πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηξία εζσηεξηθά αίηηα πνπ αλαθέξεη 

ν Θνπθπδίδεο: ην δένο, ε σθειία θαη ε ηηκή.
141

 Γηαηί νξηζκέλνη Θεξαίνη θαη θνβήζεθαλ κπξνζηά 

ζηελ απεηιή ηνπ ερζξηθνχ ζηφινπ θαη δηράζηεθαλ σο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο (πξνζθχλεκα ή 

ζπκπαξάηαμε ζηελ επαλάζηαζε, θίιαξρε ακθηζβήηεζε λέσλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ απφ ηα παιηά 

πξνπρνληηθά «ηδάθηα» ηνπ λεζηνχ) θαη κε ηελ έθξεμε ηεο επαλάζηαζεο πξνζπάζεζαλ λα 

θαλνχλ θηινγελείο, θηινπάηξηδεο θαη ζπλδξνκεηέο ηνπ επαλαζηαηηθνχ αγψλα ηνπ 1821 κε θάζε 

δπλαηφ ηξφπν, φπσο πξναλαθέξζεθε ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο. 

 

                                                           
140

 Κνθθαιάθεο, ό.π., ζει. 38. 
141

 Θνπθπδίδνπ Ηζηνξίαη 1.75.3, 1.76.2. 
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