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Ζ εηζήγεζε αλαθέξεηαη ζην ηζηνξηθό πιαίζην πνπ βξηζθόηαλ ην λεζί ηεο Σήλνπ ηηο παξακνλέο ηεο 

Δπαλάζηαζεο, ζηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ην είραλ δηακνξθώζεη, ζηε ζπκβνιή ησλ Σελίσλ ζηνλ 

Αγώλα, ζην θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό θόζηνο θαζώο θαη ζηελ ηειηθή έθβαζε απηνύ ηνπ 

ππεξάλζξσπνπ αγώλα ηνπ Γέλνπο γηα ηελ Δζληθή ηνπ Αλεμαξηεζία. 

 

 

 

 

 

Ζ Κσλζηαληηλνύπνιε θαηαθηήζεθε από ηνπο Λαηίλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε Γ΄ ηαπξνθνξία θαη 

δεκηνπξγήζεθε ε Λαηηληθή Απηνθξαηνξία (1204). Σα επόκελα ρξόληα νη ηαπξνθόξνη μεθίλεζαλ ηελ 

θαηάθηεζε ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ. Ζ Σήλνο θαη ε Μύθνλνο θαηαθηήζεθαλ από ηνπο αδειθνύο 

Αλδξέα θαη Ηεξεκία Γθίδη, νη νπνίνη αλήθαλ ζηελ επηθαλή νηθνγέλεηα Γθίδη από ηε Βελεηία θαη ήηαλ 

αληςηνί ηνπ δόγε Δλξίθν Νηάληνιν. 

O Αλδξέαο Γθίδη έγηλε ν πξώηνο Λαηίλνο θπβεξλήηεο ηνπ λεζηνύ ππό ηελ πςειή θπξηαξρία 

ηνπ Γνύθα ηνπ Αξρηπειάγνπο Μάξθνπ αλνύδνπ (1207). Σνλ Αλδξέα Γθίδη δηαδέρζεθε ν γηνο ηνπ 

Βαξζνινκαίνο Α΄ Γθίδη (19 Μαξηίνπ 1277) θαη ιίγν πξηλ ηνλ ζάλαηό ηνπ (1303) πήξε ζαλ δώξν ηελ 

Κέα θαη ηε έξηθν πνπ αλαθαηέιαβαλ νη Βελεηνί από ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία. Οη Γθίδη 

θπβέξλεζαλ ην λεζί πεξίπνπ δπν αηώλεο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γλώξηζαλ κεγάιεο δηαθξίζεηο. 

Ο γηνο ηνπ Βαξζνινκαίνπ Α΄, Γεώξγηνο Α΄ Γθίδη, έγηλε κέζσ ηνπ πξώηνπ γάκνπ ηνπ Bαξώλνο ηεο 

Υαιαλδξίηζαο ζην Πξηγθηπάην ηεο Αραΐαο (1286-1311) θαη Καζηειάλνο ηεο Καιακάηαο (1292). Με 

ηνλ δεύηεξν γάκν ηνπ κε ηελ Αιίθε ληαιε Κάξηζεξη εμαζθάιηζε ηελ Σξηηεκνξία ηεο Δύβνηαο πνπ 

θιεξνλόκεζε ν γηνο ηνπ Βαξζνινκαίνο Β΄ Γθίδη από ηε κεηέξα ηνπ (1313). Ο ηειεπηαίνο γόλνο ηεο 

Οηθνγέλεηαο Γθίδη πνπ θπβέξλεζε ηελ Σήλν ήηαλ ν Γεώξγηνο Γ΄ Γθίδη. 

Σα κέιε ηεο Οηθνγέλεηαο Γθίδη, πνπ θπβέξλεζαλ ηελ Σήλν καδί κε ηε Μύθνλν, αλαιπηηθά 

ήηαλ: 

 Αλδξέαο Γθίδη (1207-1277) 

 Βαξζνινκαίνο Α΄ Γθίδη (1277-1303) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%84_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%84_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9
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 Γεώξγηνο Α΄ Γθίδη (1303-1311) 

 Βαξζνινκαίνο Β΄ Γθίδη (1311-1341) 

 Γεώξγηνο Β΄ Γθίδη (1341-1352) 

 Βαξζνινκαίνο Γ΄ Γθίδη (1352-1384) 

 Γεώξγηνο Γ΄ Γθίδη (1384-1390) 

 

 

Βελεηνθξαηία 
 

Ο ηειεπηαίνο άξρνληαο ηεο Σήλνπ Γεώξγηνο Γ΄ Γθίδη πέζαλε ρσξίο απνγόλνπο θαη 

θιεξνδόηεζε κε ηε δηαζήθε ηνπ ηα δύν λεζηά, πνπ θπβεξλνύζε, Σήλν θαη Μύθνλν, ζηε Γεκνθξαηία 

ηεο Βελεηίαο (1390). ε αληίζεζε κε ηε γεηηνληθή Μύθνλν πνπ έπεζε γξήγνξα ζηνπο Σνύξθνπο 

(1537), ε Σήλνο δηαηεξήζεθε ζηα ρέξηα ησλ Βελεηώλ πνιινύο αηώλεο. Χο ην 1715 ε Σήλνο όρη κόλν 

δελ πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλώλ, αιιά ππήξμε νξκεηήξην θαηαζηξνθηθώλ επηδξνκώλ ελαληίνλ 

ηνπο. Ζ θεληξηθή ηεο ζέζε ζην πέιαγνο εμεγεί ηελ επηκνλή ησλ Βελεηώλ: όπνηνο είρε ηελ Σήλν, είρε 

ηνλ έιεγρν ηνπ Αηγαίνπ. Ζ καθξνρξόληα παξνπζία ηνπο εμεγεί ηελ ύπαξμε κεγάιεο θαζνιηθήο 

θνηλόηεηαο ζην λεζί κέρξη ζήκεξα. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δνκή είλαη 

θενπδαξρηθή. Ζ αζηηθή δσή δηαδξακαηηδόηαλ ζηελ πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ, ην Ξώκπνπξγθν, ην 

νπνίν νξγαλώζεθε πεξί ην θάζηξν ηεο Αγ. Διέλεο πνπ βξηζθόηαλ ζηελ θνξπθή ηνπ νκώλπκνπ 

ιόθνπ. Σν επίλεην ήηαλ ν Άγηνο Νηθόιανο, ε ζεκεξηλή πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ. ύκθσλα κε ηνλ 

γάιιν πεξηεγεηή Tournefort, ζην λεζί ππήξραλ ζαξάληα ηέζζεξα ρσξηά, πνιιά από ηα νπνία 

εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα. Ζ Σήλνο απηή ηελ επνρή είλαη ππθλνθαηνηθεκέλε. Έηζη 

αξρίδεη ην θαηλόκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα. Ζ κεηαλάζηεπζε επεξέαζε 

ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη αλάπηπμε ηνπ λεζηνύ, αθνύ, επηζηξέθνληαο, νη μεληηεκέλνη έθεξλαλ 

όρη κόλν θινπξηά θαη πινύηε, αιιά θαη ηελ παηδεία θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ έμσ θόζκνπ. 

ε νιόθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο Δλεηνθξαηίαο ην λεζί ππέζηε πνιιέο ηνπξθηθέο επηζέζεηο, 

αλάκεζα ζηηο νπνίεο ήηαλ θαη εθείλε ηνπ 1537 από ηνλ Υατξεληίλ Μπαξκπαξόζα, ν νπνίνο ην 

θαηέιαβε γηα 6 ή 9 κήλεο, αιιά εθδηώρζεθε, όηαλ νη Σήληνη δήηεζαλ ηελ ελεηηθή πξνζηαζία θαη 

δηνίθεζε.  

 

 

Σνπξθνθξαηία θαη πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδνο 
 

ηα 1715 ε Σήλνο ήηαλ πιένλ ε ηειεπηαία κόληκε θηήζε ζην Αηγαίν πνπ είρε απνκείλεη ζηελ 

θνπξαζκέλε Γαιελνηάηε Γεκνθξαηία από ηελ πάιαη πνηέ ζαιαζζνθξαηία ηεο. ηηο 5 Ηνπλίνπ 1715, 

ζην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο ηνπ νζσκαληθνύ ζηόινπ γηα ηελ αλαθαηάιεςε ηνπ Μνξηά, ηζρπξή 

ζηξαηησηηθή δύλακε απνβηβάδεηαη ζηελ Σήλν θαη πνιηνξθεί ην Κάζηξν. Ζ ειιηπήο θξνπξά (50 

άλδξεο), νη μεπεξαζκέλεο ακπληηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ν απαξραησκέλνο εμνπιηζκόο (από ηα 35 

ππξνβόια κόλν ηα 15 ιεηηνπξγνύζαλ), αιιά θαη ε ίδηα ε θόπσζε ηνπ πιεζπζκνύ από ηελ πνιύρξνλε 

νζσκαληθή απεηιή, ιεηηνύξγεζαλ θαηαιπηηθά ζηελ απόθαζε ηνπ Βελεηνύ δηνηθεηή, Bernardo Baldi, 

γηα ηελ παξάδνζε ηνπ Κάζηξνπ ζηνλ Οζσκαλό λαύαξρν, Σδαλνύκ Παζά. Μεηά ηελ παξάδνζε, ε 

Βελεηηθή θξνπξά θαη δηνίθεζε απνρώξεζε κε ηηκέο, νη πνιηνξθεκέλνη θάηνηθνη γύξηζαλ εηξεληθά 

ζηα ρσξηά ηνπο θαη ν νζσκαληθόο ζηόινο απνρώξεζε από ην λεζί κεηά από 15 κέξεο παξακνλήο, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%84_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%84_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF
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αθνύ πξώηα αλαηίλαμε νινζρεξώο ην Κάζηξν γηα λα κε κπνξεί λα αλαθαηαιεθζεί από ηνπο πξώελ 

θπξίνπο ηνπ. Ζ επίζεκε παξάδνζε ηεο Σήλνπ ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ζα γίλεη ηειηθά ην 

1718, κε ηε ζπλζήθε ηνπ Παζζάξνβηηο. Οη 800 πεξίπνπ θάηνηθνη ηεο θαζηξνπνιηηείαο απνζύξνληαη 

κεηά ηελ θαηαζηξνθή, αξρηθά ζην Πξνάζηηό ηνπ (Sobborgo, από όπνπ θαη ην ζεκεξηλό όλνκα ηεο 

πεξηνρήο), αιιά γξήγνξα θαη απηό ζα ράζεη ηε ζεκαζία ηνπ πξνο όθεινο ηνπ αλαπηπζζόκελνπ 

ιηκέλα ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ηεο ζεκεξηλήο Υώξαο, πνπ ζα γίλεη κέζα ζηελ επόκελε δεθαεηία ην λέν 

θνηλσληθό, δηνηθεηηθό θαη νηθνλνκηθό θέληξν ηνπ λεζηνύ. 

ύκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Tournefort (1700) ήδε είρε αλαπηπρζεί έλαο νηθηζκόο κεηαμύ 

ησλ λαώλ ησλ Σαμηαξρώλ θαη ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ. Σνλ 17
ν
 αηώλα είραλ αξρίζεη λα γίλνληαη νη πξώηεο 

νρπξσκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηε πόιε κε ηελ νηθνδόκεζε δύν πύξγσλ (έλαο εθεί πνπ ζήκεξα είλαη 

ε Μνζρνύιεηνο ρνιή θαη ν δεύηεξνο ζην Παζά Αθξσηήξη). Πεξί ην 1700 ζηε πόιε ππήξραλ 

ηέζζεξεηο λανί : Αγ. Νηθνιάνπ, Παλαγίαο Μαιακαηέληαο, Αγ. Διεπζεξίνπ θαη ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ.  

Ζ έληαμή ηεο ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα ζα βγάιεη ηελ Σήλν από ηελ ηδηόηππε νηθνλνκηθή 

απνκόλσζε ηεο ηειεπηαίαο βελεηηθήο πεξηόδνπ (εκπόξην θπξίσο κε ηε Γύζε) θαη ζα δώζεη ηελ 

επθαηξία ζην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο, πνπ εληζρύζεθε θαη από ζεκαληηθό αξηζκό επειύδσλ θπξίσο 

από ηελ Κξήηε, λα αλαδείμεη ην λεζί ζε εκπνξηθό θέληξν ηνπ Αηγαίνπ. ηε λέα πξαγκαηηθόηεηα πνπ 

ζα δηακνξθσζεί ηνλ 18
ν
 αηώλα, ε Σήλνο ζα γλσξίζεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία. Νένη 

ζεζκνί θνηλνηηθήο απηνδηνίθεζεο παγηώλνληαη, ην δηακεηαθνκηζηηθό εµπόξην θαη ε βηνηερληθή 

παξαγσγή (κε ζεκαληηθόηεξε ηε ζεξνηξνθία θαη ηελ παξαγσγή κεηαμηνύ) αλαπηύζζνληαη, ελώ θαη ε 

καξκαξνηερλία, θπξίσο ζηελ Έμσ Μεξηά, γλσξίδεη άλζεζε, µε εξγαζηήξηα Σεληαθώλ ηερληηώλ λα 

πεξηνδεύνπλ ρηίδνληαο ζαπκάζηα θακπαλαξηά θαη ηέκπια ζε νιόθιεξν ηνλ ειιαδηθό ρώξν, ηε Μηθξά 

Αζία θαη ηε Βαιθαληθή. Μέρξη θαη ην μέζπαζκα ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο, ε Σήλνο ζα γλσξίζεη 

κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν εηξήλεο, πνπ δηαθόπηεηαη κόλν κε ηνλ Ρσζνηνπξθηθό πόιεκν ηεο 

δεθαεηίαο 1870. ην δηάζηεκα απηό θαη κεηά ηα Οξισθηθά ε Σήλνο πέξαζε γηα ιίγν ζηε Ρσζηθή 

θαηνρή (1770-1774).) ην ρσξηό Κάκπνο ππάξρεη ε Αγία Αηθαηεξίλε (νξζόδνμε), απνµεηλάξη ηεο 

ζύληνµεο Ρσζνθξαηίαο ηνπ λεζηνύ, µε αμηόινγν μπιόγιππην ηέµπιν. Υηίζηεθε ην 1771, πξνο ηηµήλ 

ηεο απηνθξάηεηξαο ηεο Ρσζίαο Αηθαηεξίλεο Α΄, ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Σελίνπ Γ. ∆ώξηδα θαη µε 

νηθνλνµηθή ελίζρπζε ηνπ αξρεγνύ ηνπ ξσζηθνύ ζηόινπ, λαπάξρνπ Οξιώθ. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηήο ηεο εηξεληθήο πεξηόδνπ είλαη ε νηθηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο λέαο πξσηεύνπζαο 

αιιά θαη πνιιώλ ρσξηώλ, ε άλζεζε ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ θαη ε γεληθόηεξε θηλεηηθόηεηα ηνπ 

πιεζπζκνύ. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, ζηε Υώξα ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, όπσο ιεγόηαλ ηόηε, 

ππήξραλ εθηά (7) πξνμελεία θαη ιεηηνπξγνύζαλ πιένλ ηξηάληα (30) εκπνξηθνί νίθνη κε δηαζπλδέζεηο 

ζην εμσηεξηθό θαη όια ηα κεγάια επξσπατθά θξάηε δηέζεηαλ κόληκνπο ππνπξόμελνπο/εκπνξηθνύο 

αληηπξνζώπνπο ζην λεζί. Ζ πξνεπαλαζηαηηθή Σήλνο ήηαλ ην εκπνξηθόηεξν λεζί ησλ Κπθιάδσλ κε 

ζπλαιιαγέο κε Αγθώλα, Βελεηία, Σεξγέζηε θαη κε όια ηα κεγάια ιηκάληα ηεο Αλαηνιήο. ηε ρώξα 

ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ έξρνληαλ θάηνηθνη ησλ άιισλ λεζηώλ ησλ Κπθιάδσλ γηα πξνκήζεηεο. Παξάιιεια 

Σήληνη έκπνξνη δηαηεξνύζαλ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ζε Σεξγέζηε, Ρνπκαλία θαη Ρσζία. Θα 

κπνξνύζε θαλείο λα ραξαθηεξίζεη ηελ πεξίνδν απηή σο ηε ρξπζή επνρή ηνπ λεζηνύ θαη ηεο 

πξσηεύνπζάο ηνπ. 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BB%CF%89%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/1770
https://el.wikipedia.org/wiki/1774
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Σήληνη Φηιηθνί  
 

Σν 1814 ηδξύεηαη ζηελ Οδεζζό ηεο Ρσζίαο ε Φηιηθή Δηαηξεία. Οη Σήληνη Φηιηθνί ήηαλ: 

1. Ο Φξαγθίζθνο Εσξδάθε Γεσξγαληόπνπινο, γόλνο Σεληαθήο αξηζηνθξαηηθήο νηθνγέλεηαο, 

αλακείρζεθε ελεξγά ζηα θνηλά ηνπ ηόπνπ. Με ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, 

κπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία. Σνλ ζπλέιαβαλ ζηηο 20 Μαξηίνπ σο επηθίλδπλν νπαδό ηεο θαη 

βαζαλίζηεθε γηα λα απνθαιύςεη ηα ζρέδηά ηεο. Σνλ απνθεθάιηζαλ ηελ 17ε Απξηιίνπ ηνπ 1821, 

ζηελ πιαηεία Αηκετληάλ (Ηππόδξνκνο), επεηδή αξλήζεθε λα πξνδώζεη ηνπο ππόινηπνπο θηιηθνύο. 

2. Ο Γξόζνο Νηθνιαΐδεο Γξόζνο κπήζεθε λσξίο ζηε Φηιηθή Δηαηξία θαη θαηαηάρζεθε ζηνλ βαζκό 

ηνπ εηθνζηπεληάξρνπ ζηνλ Ηεξό Λόρν. Έιαβε κέξνο ζηε κάρε ηνπ Γξαγαηζαλίνπ (7 Ηνπλίνπ 

1821), ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά θαη θαηέθπγε ζηελ Σξαλζπιβαλία. Δπέζηξεςε ζηελ Διιάδα κε 

εληνιή ηνπ Κσιέηηε. ηξαηνιόγεζε άλδξεο ζηηο Κπθιάδεο γηα ηνλ αγώλα. Έιαβε κέξνο κε ηνλ 

αδεξθό ηνπ Γεκήηξην ζηελ εθζηξαηεία ηεο Καξύζηνπ. 

3. Ο Ηάθσβνο Αλησλίνπ Παμηκάδεο κπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία από ηνλ Φξ. Γεσξγαληόπνπιν. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο δηεύζπλε ηα πξάγκαηα ηεο Σήλνπ, ρξεκαηνδνηνύζε ηνλ 

αγώλα, εθπξνζσπνύζε ηελ Σήλν ζηηο Δζληθέο πλειεύζεηο, πξνζπάζεζε κάηαηα λα εθαξκόζεη 

ηελ αληαιιαγή αηρκαιώησλ, πξνηείλνληαο λα αληαιιάμνπλ ηνλ Φξ. Γεσξγαληόπνπιν κε ηνπο 

Σνύξθνπο αηρκαιώηνπο, πνπ ζπλέιαβαλ, όηαλ έλα ηνπξθηθό πινίν πξνζέγγηζε ην ιηκάλη ηεο 

Σήλνπ. Σάρζεθε κε ηνλ θπβεξλήηε Καπνδίζηξηα, έγηλε πξόεδξνο ηνπ εκπνξνδηθείνπ ηεο Πάηξαο, 

αληηπξόεδξνο ηεο Γεξνπζίαο θαη ζηαζώηεο ηεο δπλαζηείαο ηνπ Όζσλα.  

4. Ο Υαηδή-Γεσξγάθεο ηώηεο κπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία ην 1819. Καηνηθνύζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε, όπνπ απέθηεζε κεγάιε πεξηνπζία θαη ρξεκαηνδνηνύζε ηελ Δηαηξεία. Με ηελ 

έλαξμε ηνπ αγώλα επέζηξεςε ζηελ Σήλν, ελώ ε Τςειή Πύιε δήκεπζε ηελ πεξηνπζία ηνπ. 

5. Ο Παλαγηώηεο Φάζεο, από ηνλ Πύξγν ηεο Σήλνπ, ππήξμε πνιύ ζεκαληηθό κέινο ηεο Φηιηθήο 

Δηαηξείαο. Ζ πξνζθνξά ηνπ ήηαλ ηέηνηα πνπ κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαηέιαβε κεγάια αμηώκαηα. 

Δθιέρηεθε βνπιεπηήο, ηνπ απεδόζε ν ηίηινο ηνπ αληηλαύαξρνπ θαη ε δηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

ησλ Ναπηηθώλ. 

6. Θεόδσξνο Παμηκάδεο 

7. Γξόζνο Γεκεηξηάδεο 

8. Γεώξγηνο Πόκεξ 

9. Αιέμαλδξνο Ραθηόπνπινο , γλσζηόο σο Γξόζνο Γεκεηξίνπ Γξόζνο, ππήξμε ν πξώηνο θαηερεηήο 

ησλ Φηιηθώλ ηεο Σήλνπ 

10. Αληώληνο Γεσξγαληόπνπινο. Έπεζε καρόκελνο ζην θνπιέλη ηεο Μνιδαβίαο ζηηο 19 Ηνπλίνπ 

1821. Φηιηθνί πξέπεη λα ήηαλ θαη νη Νάδνο θαη Κνύδνβηθ, πνπ, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, ζηελ 

νηθία ηνπο θπιαζζόηαλ ε ζεκαία ησλ Φηιηθώλ. 

 

 

Ζ έθξεμε ηεο Δπαλάζηαζεο ζηελ Σήλν 
 

ηελ Σήλν ππήξραλ πνιιά κνλαζηήξηα, ε Ηεξά Μνλή Κερξνβνπλίνπ, ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, 

ηεο Αγίαο Σξηάδαο, ηεο Καηαπνιηαλήο θ.ά. Σα κνλαζηήξηα απνηέιεζαλ νξκεηήξηα ησλ θινγεξώλ 

κνλαρώλ, πνπ, καδί κε ην Λόγν ηνπ Θενύ, κεηέδηδαλ θαη ηα κελύκαηα πνπ ελζάξξπλαλ ηνλ Σεληαθό 

ιαό θαη ηνλ πξνεηνίκαδαλ γηα ηελ Δπαλάζηαζε. ηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ 1821, πξώηνο απ’ όινπο ηνπο 



Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη νη Κπθιάδεο 
 

1
ν
 ΠΔ.Κ.Δ.. Ννηίνπ Αηγαίνπ: https://blogs.sch.gr/1pekesna  ειίδα 5 

νηθηζκνύο ησλ Κπθιάδσλ, ν Πύξγνο ηεο Σήλνπ πςώλεη ηελ επαλαζηαηηθή ζεκαία κε πξσηεξγάηε 

ηνλ Γεώξγην Παιακάξε θαη θεξύηηεη ηελ Δπαλάζηαζε. ηελ Κνηλόηεηα Παλόξκνπ (πξώελ 

πεξηθέξεηα Παλόξκνπ), είραλ θαηαθύγεη θαη εγθαηαζηαζεί κόληκα πξόζθπγεο από ηηο Κπδσλίεο θαη 

ηα Μνζρνλήζηα ηεο Μηθξάο Αζίαο. Πεξί ηηο 16.000 αλέξρνληαλ νη πξόζθπγεο, νη νπνίνη απνηέιεζαλ 

κε ηνπο γεγελείο θαηνίθνπο ηεο Κνηλόηεηαο Παλόξκνπ ηνπο πξσηνπόξνπο από όινπο ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ Κπθιάδσλ ζηνλ εζληθό αγώλα. Σν άγγεικα ηεο Δπαλάζηαζεο ην δέρζεθαλ κε ελζνπζηαζκό νη 

θάηνηθνη ησλ Μέζα θαη Δπάλσ Μεξώλ. Οη Σεληαθνί είραλ αληηκεησπίζεη επηηπρώο δέθα επηδξνκέο 

ηνπ νξγαλσκέλνπ ηνύξθηθνπ ζηξαηνύ, πνπ επηρεηξνύζε λα θαηαιάβεη ηελ Σήλν, θαζώο θαη 

πνιπάξηζκεο πεηξαηηθέο επηδξνκέο. Έηζη θαη ηελ πεξίνδν απηή νη πεξηζζόηεξνη ζπληάρζεθαλ ζηνλ 

παλειιήλην αγώλα γηα ηελ απνηίλαμε ηνπ ηνπξθηθνύ δπγνύ. Ζ αγαλάθηεζε ησλ Σελίσλ απμήζεθε 

κεηά ηνλ απνθεθαιηζκό ηνπ Σελίνπ, πνπ πξναλαθέξακε, θηιηθνύ Φξ. Γεσξγαληόπνπινπ. ηηο 20 

Απξηιίνπ ηνπ 1821, θεξύρηεθε ε Δπαλάζηαζε θαη ζηελ πόιε ηεο Σήλνπ. Οξζόδνμνη θαη Καζνιηθνί 

θαηέβεθαλ ζηελ πόιε θαη πξσηεύνπζα ηεο Σήλνπ θαη ζπγθξόηεζαλ πλέιεπζε. Καζήθνληα 

Γηνηθεηή θαη Δπάξρνπ Σήλνπ αλέιαβε ν Μεηξνπνιίηεο Γαβξηήι. Ζ πλέιεπζε θπγάδεπζε ηνλ 

Σνύξθν δηθαζηή, θαζώο απηόο θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην λεζί είρε επηδείμεη θαιή δηαγσγή θαη 

ήηαλ δίθαηνο. Ζ πλέιεπζε σο πνκπή πιένλ, θαηεπζύλεηαη ζηηο παξαιηαθέο νηθίεο ηνπ Αλησλίνπ 

Νάδνπ θαη Κνύδνβηθ (πξώελ Επγόο), θαη παξαιακβάλεη ηελ Δπαλαζηαηηθή ζεκαία ησλ Φηιηθώλ. Ζ 

ζεκαία έθεξε ζηαπξό δηαζηαπξσκέλν κε δύν δόξαηα θαη επάλσ ζ’ απηόλ είρε κηα γιαύθα. Ζ πνκπή 

έθηαζε κπξνζηά ζηελ πύιε ηνπ ηόηε Μεηξνπνιηηηθνύ Νανύ ησλ Σαμηαξρώλ. Ο εθεκέξηνο ηνπ λανύ 

παπά νθηαλόο, παξέιαβε ηε ζεκαία από ηνλ Αληώλην Νάδν, θαη ηνλ Εαραξία Καξαιή, ηελ 

παξέδσζε ζηνλ Μεηξνπνιίηε Γαβξηήι, ν νπνίνο αθνύ ηελ επιόγεζε θήξπμε ηελ Δπαλάζηαζε ζ’ 

νιόθιεξν ην λεζί, κε ηελ επρή γηα ηελ επόδσζή ηνπ. 

 

 

Καηά ηελ Δπαλάζηαζε 
 

ηελ Σήλν ιεηηνπξγνύζε επαλαζηαηηθό ηππνγξαθείν, ζηελ νηθία ηεο ύξκα Γηαηξάθε, κε 

ηππνγξάθν ηνλ Μηραήι Παπάδνγινπ από ηε Μπηηιήλε. ηηο 22 Απξηιίνπ, κεηά ηελ θήξπμε ηεο 

Δπαλάζηαζεο, δεκνζηεύζεθαλ νη επαλαζηαηηθέο πξνθεξύμεηο θαη δηαλεκήζεθαλ ζηηο 13 Ηνπλίνπ ηνπ 

1821 ζηα ππόινηπα Κπθιαδνλήζηα, ζηελ Δύβνηα, ζηελ Κάξπζην. Σν ηππνγξαθείν απηό πξνζέθεξε 

πνιύηηκεο θαη αλεθηίκεηεο ππεξεζίεο ζηνλ αγώλα, αθνύ ηα έληππα απηά ελδπλάκσλαλ ηε ζέιεζε 

ησλ Διιήλσλ λα αγσληζζνύλ κέρξη ηελ ηειηθή λίθε. Ζ Σήλνο ήηαλ ην θέληξν ζηξαηησηηθώλ 

ελεξγεηώλ. Οη Σήληνη είραλ αλεγείξεη 2 πξνκαρώλεο νπιηζκέλνπο κε 4 ηειεβόια ζην Παζα Αθξσηήξη 

θαη ζηελ Αγία Κπξηαθή, γηα λα ππξνβνινύλ ηνλ δηεξρόκελν ηνπξθηθό ζηόιν, ζην ζηελό κεηαμύ 

Μπθόλνπ θαη Σήλνπ. ηελ Πεινπόλλεζν, ηε ηεξεά Διιάδα, ηελ Δύβνηα θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, 

νκάδεο θαη εθζηξαηεπηηθά ζώκαηα από Σελίνπο αγσληζηέο πνιέκεζαλ ηνπο Σνύξθνπο. Από ηελ 

Σήλν νξγαλώζεθαλ δύν ζπνπδαίεο εθζηξαηείεο, ε κία θαηά ηεο Καξύζηνπ θαη ε δεύηεξε θαηά ηνπ 

Οιύκπνπ. Απ’ ηνπο 400 λεζηώηεο πνπ ζηξαηνιόγεζε ν Δπίζθνπνο Καξύζηνπ Νεόθπηνο, από ηα 

λεζηά Σήλν θαη Άλδξν, ηνλ Ηνύιην ηνπ 1821, νη 280 ήηαλ Σήληνη. Από απηνύο νη πεξηζζόηεξνη 

ζθνηώζεθαλ ζηελ επηρείξεζε ηεο Καξύζηνπ. Οη Μηραιηόο Παξίζεο, Πεηξάθεο Ηαθώβ, Γεώξγηνο 

Αιαβάλνο, Ησζήθ Πιπηάο αλαθέξνληαη νλνκαζηηθώο. Ο θηιηθόο Παλαγηώηεο ηάζεο πνιέκεζε ζηελ 

άισζε ηνπ Παιακεδίνπ. Ο Γξόζνο Γεκήηξηνο ζπκκεηείρε ζηε λαπκαρία ηνπ Ναππιίνπ θαη, κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε, ηηκήζεθε κε ην αξηζηείν ηνπ Αγώλα. Ο Γηαλλνύιεο Μαηζαίνο, εκπνξνπινίαξρνο, 
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κεηέθεξε κε ην πινίν ηνπ ζηξαηηώηεο ζηελ Κάξπζην, όπσο θαη νη αδεξθνί Θενιόγνο θαη Γεώξγηνο 

Πιπηάο, Ησάλλεο Μήθαξνο θαη πνιινί άιινη κε ηα δηθά ηνπο πινία.  Πεξηζζόηεξνη από 3000 Σήληνη 

νπιίηεο αγσλίζηεθαλ ζε κάρεο θαη λαπκαρίεο θαη νη πεξηζζόηεξνη απ’ απηνύο ζθνηώζεθαλ.  

Μηα ηδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη ζηνλ Παμηκάδε Φξαγθίζθν. Γελλήζεθε ζηελ Σήλν 

πξνο ην ηέινο ηνπ 18νπ αηώλα. Από ηνλ παηέξα ηνπ, Μηραήι, θιεξνλόκεζε ηελ αγάπε πξνο ηελ 

ζηελή θαη επξύηεξε παηξίδα ηνπ θαη από ηελ κεηέξα ηνπ ηηο ζηξαηησηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ παππνύ 

ηνπ Πόκεξ. Με ηελ θήξπμε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, ν Φξαγθίζθνο Παμηκάδεο θαηάξηηζε ηξία 

ζηξαηησηηθά ζώκαηα κε έδξα ηελ Σήλν. Σα δύν ζπληεξνύζε ε θνηλόηεηα ηεο Σήλνπ θαη ην ηξίην ν 

ίδηνο κε δηθά ηνπ έμνδα. ε όιν ην δηάζηεκα ηνπ αγώλα ππεξέηεζαλ ζ’ απηά 5.000 Σήληνη νπιίηεο. 

Απ’ απηνύο 3.000 είραλ ιάβεη κέξνο ζε κάρεο ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ηεο Καξύζηνπ, ηεο Υίνπ, ηεο 

άκνπ θαη ηηο πνιηνξθίεο ηνπ Ναππιίνπ, ηεο Σξηπνιηηζάο, ηεο Κνξίλζνπ θαη ηεο Αθξνπόιεσο. Δπί 

θεθαιήο ησλ ζηξαηησηηθώλ ηκεκάησλ ήηαλ ν ίδηνο θαη πνιινί από ηνπο πνιεκηζηέο ηνπ είραλ 

αλδξαγαζήζεη. Γαπάλεζε νιόθιεξε ηελ πεξηνπζία ηνπ γηα ηελ Δπαλάζηαζε.  Γε δήηεζε πνηέ βαζκό 

θαη αμηώκαηα, γηαηί πίζηεπε όηη όπνηνο αγσλίδεηαη γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδνο ηνπ ππεξεηεί 

ην δηθό ηνπ ζπκθέξνλ, απηή ηελ αηνκηθή ηνπ ύπαξμε. 

Ζ πνιηηεία όκσο αλαγλώξηζε ηελ πνιύηηκε πξνζθνξά ηνπ ζηνλ Αγώλα θαη ηνπ απέλεηκε ηνλ 

βαζκό ηνπ Σαμηάξρνπ, νη δε αξκνζηέο ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο ην αμίσκα ηνπ θξνληηζηή 

ησλ αξκάησλ κάρεο ζηελ Σήλν. 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1825 ν πληαγκαηάξρεο Φαβηέξνο πξνζθάιεζε ηνλ Φξαγθίζθν Παμηκάδε 

ζηελ Αζήλα γηα λα αλαιάβεη αλώηαηε ζηξαηησηηθή ζέζε ζηνλ ηαθηηθό ζηξαηό.  

Αξγόηεξα ζηηο 30 Μαξηίνπ 1831 ν Γεκήηξηνο Τςειάληεο κε πηζηνπνηεηηθό πνπ ρνξήγεζε 

ζηνλ ίδην, εθθξάδεη ηνλ ζαπκαζκό ηνπ γηα ηελ αλδξεία θαη ηελ γελλαηόηεηα πνπ έδεημε ζηελ πξώηε 

έθνδν ηνπ Ναππιίνπ ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 1821 θαη ζηελ πνιηνξθία ηεο Αθξνθνξίλζνπ. 

 

 

Οη Σήληνη ζηε ζάιαζζα 
 

Χο λεζηώηεο νη Σήληνη δελ έιεηςαλ από ηηο ζαιάζζηεο επηρεηξήζεηο. Οη Σήληνη επαλδξώλνπλ 

ηα πνιεκηθά πινία ηνπ ειιεληθνύ ζηόινπ από ηελ επνρή ηνπ Λάκπξνπ Καηζώλε (1787–1792). Ο 

Λάκπξνο Καηζώλεο αλέιαβε ηελ εγεζία ελόο κηθξνύ Διιεληθνύ ζηόινπ, ν νπνίνο εμνπιίζηεθε από 

ηελ ειιεληθή παξνηθία ηεο Σεξγέζηεο. Ζ πξώηε λαπκαρία, ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη Σήληνη, είλαη 

ζηηο 6 θαη 7 Απξηιίνπ ηνπ 1790 κε ην κπξίθη «Αζελά». Ο ύπαξρνο Γεκήηξηνο Αιεμόπνπινο, νη 

λαύηεο ηα αδέξθηα Γεκήηξηνο θαη ηάζεο Γηβάξεο από ηνλ Πύξγν Σήλνπ, ν θαπεηάληνο Φξαγθίζθνο 

βέηζνο από ηνλ Κηηθάδν Σήλνπ, ν Αζαλάζηνο Καξδακίηζεο από ηα Τζηέξληα Σήλνπ, γξακκαηέαο 

ηνπ Λάκπξνπ Καηζώλε, ν νπνίνο θαη ηνλ έζσζε θαηά ηε λαπκαρία ηεο Άλδξνπ (6 θαη 7 Απξηιίνπ 

1790). Ζ Σήλνο απνιακβάλεη δόμα θαη ηηκή ζηελ πξώηε απηή ειιελνηνπξθηθή ζύγθξνπζε. Ο 

Αδακάληηνο Κνξαήο ζε ζηαηηζηηθό πίλαθα αλαθέξεη όηη θαηά ην 1813 ε Σήλνο δηέζεηε 11 πινία 880 

ηόλσλ, 132 λαύηεο θαη 44 ππξνβόια. 

Σα ηεληαθά πιεξώκαηα επαλδξώλνπλ κε εξσηζκό ηα Τδξαίηθα θαη πεηζηώηηθα πνιεκηθά 

πινία πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ Αγώλα. Σεληαθνί κπνπξινηηέξεδεο, όπσο ν Φίιηππνο Λέμεο από ηα 

Γπν Υσξηά, ν Φηιηππήο Αλησλίνπ θαη ν θαπεηάλ Υειηδόλαο, αλαθέξνληαη ζηηο ππξπνιήζεηο 

ηνπξθηθώλ πινίσλ ζηελ Δξεζό ηεο Λέζβνπ ζηηο 27 Μαΐνπ 1821 ππό ηνλ Παπαληθνιή θαη ζηε Υίν ην 

1822 ππό ηνλ Καλάξε. Από ηνπο πέληε λαύηεο πνπ απνηεινύζαλ ην πιήξσκα ηνπ εξσηθνύ 
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ππξπνιηθνύ ηνπ Καλάξε, κε ην νπνίν αλαηίλαμε ηε λαπαξρίδα ηνπ Καξά Αιή, νη ηέζζεξηο ήηαλ 

Σήληνη, κεηαμύ απηώλ ν Καλαγθίλεο από ηνλ Πύξγν, επνλνκαδόκελνο Υειηδόλη ή Υειηδόλαο, ιόγσ 

ηεο επηνικίαο ηνπ θαη ηεο ηαρύηεηάο ηνπ. Ζ ηζηνξηθή κλήκε δηέζσζε ηα νλόκαηα θαη άιισλ Σελίσλ 

λαπηώλ πνπ πνιέκεζαλ κε αλδξεία: Γεώξγηνο Μπαθηήο, Νηθόιανο νθηαλόο, Βαζίιεηνο εξγίνπ, 

Κσλζηαληίλνο αξξήο. 

ηελ Σήλν έδεζε θαηά ηα εθεβηθά ηεο ρξόληα θαη ε κεγάιε εξσίδα ηεο Δπαλάζηαζεο   

Μαληώ Μαπξνγέλνπο, θόξε ηνπ Νηθόιανπ Μαπξνγέλνπο κεγαιέκπνξνπ πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνο 

ζηελ Σεξγέζηε. Γελλήζεθε ζηα 1796 ζην ρσξηό Μαξκαξά ηεο Πάξνπ. Ζ κάλα ηεο ήηαλ 

Μπθνληάηηζζα, ζπγαηέξα ηνπ Αληώλε Υαηδή Μπάηε θαη ηελ έιεγαλ Εαραξάηε. ηα 1812 ν παηέξαο 

ηεο αλάζεζε ηε κόξθσζή ηεο ζηνλ ζπγγελή ηνπο, πνιπκαζέζηαην παηξηώηε, παπα-Μαύξν, ζηελ 

Σήλν πνπ ηεο παξαζηεθόηαλ θαη ζύκθσλα κε νξηζκέλεο πεγέο ηε κύεζε ζην κπζηηθό ηεο Φηιηθήο 

Δηαηξείαο. Με ηελ έθξεμε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 παίξλεη κέξνο ζηηο ζπζθέςεηο πνπ γίλνληαη γηα 

ζπκκεηνρή ζηνλ Ηεξόλ Αγώλα θαη απνθαζίδεη λα πάεη ζηελ Μύθνλν. Δμνπιίδεη κε δηθέο ηεο 

νηθνλνκίεο δύν πινία θαη ζπκκεηέρεη ε ίδηα ζε πνιιέο κάρεο. 

Σεξάζηηα ήηαλ ε εηζθνξά ζε είδε θαη ρξήκαηα ησλ Σελίσλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ αγώλα. Με 

εξάλνπο ζπγθέληξσλαλ ρξήκαηα θαη απέζηειιαλ ζηελ Κπβέξλεζε. ηελ Σήλν έβξηζθαλ θαηαθύγην 

πξόζθπγεο από ηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα, ηελ Κξήηε, ηε Υίν, ηα Φαξά, ηελ Κάζν. Οη πξόζθπγεο πνπ 

είραλ θαηαθύγεη ζηελ Σήλν αλέξρνληαλ ζηηο 16.000, ήηαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζε νιόθιεξν ην λεζί, 

ζηηίδνληαλ θαη πεξηζάιπνληαλ από πξνζθνξέο Σελίσλ. Εσηθό θεθάιαην, πξόβαηα, βνύηπξν, βννεηδή, 

γηα ηε ζίηηζε ησλ ζηξαηησηώλ, απνζηέιινληαλ ζηα πεδία ησλ καρώλ θαη ζηνλ ζηόιν. 

Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ Φαξώλ, ηξόκνο θαηέιαβε ην Αηγαίν, ν ειιεληθόο ζηόινο έπαςε 

λα πεξηπιέεη ζην Αηγαίν, θαη παξ’ όιε ηε καρεηηθόηεηα, πνπ είραλ επηδείμεη όινη νη λεζηώηεο, 

αηζζάλνληαλ αλππεξάζπηζηνη κπξνζηά ζηε καλία ηνπ αλαξίζκεηνπ θαη νξγαλσκέλνπ ερζξνύ. 

Οη Σήληνη κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή αλέβαιιαλ λα ππνγξάςνπλ ηα έγγξαθα ππνηαγήο ζηνπο 

Σνύξθνπο, όπσο επεδίσθαλ νη αιινεζλείο πξόμελνη. Οη πςειέο ππεξεζίεο πνπ είραλ πξνζθέξεη νη 

Σήληνη ζηνλ αγώλα νδήγεζαλ ηνλ νπιηάλν λα πξνζηάμεη λα αθαληζηεί ε Σήλνο θαη λα ζθιαβσζνύλ 

κε ηε ζεηξά, πξώηα ηα Φαξά, ε άκνο δεύηεξε θαη ηξίηε ε Σήλνο. 

 

 

Ζ εζηθή ζπκβνιή ηεο Σήλνπ ζηελ Δπαλάζηαζε 
 

ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1823, θαη ελώ καίλεηαη ν επαλαζηαηηθόο πόιεκνο, αλεπξίζθεηαη από ηνλ 

ηεληαθό ιαό ε εηθόλα ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ, «επαγγειίζαζα Διιάδνο ειεπζεξίαλ». Ζ, 

κεηά από νξάµαηα ηεο µνλαρήο Πειαγίαο, εύξεζε ηεο αξραίαο εηθόλαο ήηαλ νπξάλην ζεκάδη ηεο 

επηηπρίαο ηνπ αγώλα ησλ Διιήλσλ θαη ξηδώζεθε βαζηά ζηελ ειιεληθή ζπλείδεζε όηη ε 

απειεπζέξσζε είλαη Θεία επηζπκία. ηηο θξηζηκόηεξεο ζηηγκέο πνπ νη Έιιελεο κάρνληαλ γηα ηελ 

εζληθή αλεμαξηεζία, ε Δπαγγειίζηξηα ηνπο όπιηδε κε ζάξξνο θαη αγσληζηηθόηεηα. Σελ 

απξνζκέηξεηε εζηθή ζπκβνιή ηεο Δύξεζεο πξνο ηνλ αγώλα, καξηπξνύλ θαη νη αγσληζηέο θαη ήξσεο 

ηνπ 1821, όπσο ν Κνινθνηξώλεο, ν Μηανύιεο, ν Καλάξεο, ν Εαΐκεο, ν Μαπξνθνξδάηνο, ν 

Μαθξπγηάλλεο, ε Μπνπκπνπιίλα, νη νπνίνη πξνζήιζαλ θαη πξνζθύλεζαλ ηελ Δηθόλα ηεο 

Δπαγγειίζηξηαο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, σο δείγκα ηόζν ηεο ζξεζθεπηηθήο επιάβεηαο όζν θαη ηεο 

εζληθήο επγλσκνζύλεο πξνο ηε Μεγαιόραξε. Έηζη ζα μεθηλήζεη ε ζαπκαζηή πεξηπέηεηα πνπ ζα 

θαηαζηήζεη ζε ιίγα κόιηο ρξόληα ην λεζί σο ην κεγαιύηεξν πξνζθύλεµα ηεο Οξζνδνμίαο ζηελ 
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Διιάδα, κε ην Ναό ηεο Μεγαιόραξεο λα ιακβάλεη ην ραξαθηήξα «Δπαγνύο Ηδξύκαηνο» κε επξεία 

θαη πινύζηα θνηλσληθή θαη θηιαλζξσπηθή δξάζε ζηα επόκελα ρξόληα θαη σο ηηο κέξεο καο. 

 

 

Απειεπζέξσζε 
 

Ζ απειεπζέξσζε θαη ε έιεπζε ηνπ Καπνδίζηξηα ζεκαηνδνηνύλ ηε λεόηεξε ηζηνξία ηνπ 

λεζηνύ. Καηαζθεπάδνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ ζρνιεία ζηε Υώξα, ζηνλ Πύξγν αιιά θαη ζηα 

κεγαιύηεξα ρσξηά ηνπ λεζηνύ. Αλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα ν Όζσλαο 

επηζθέθηεθε δύν θνξέο ην λεζί, ε πεξίνδνο ζεκαδεύηεθε από ηε «ζηάζε ηεο Σήλνπ». Πξόθεηηαη γηα 

έλα ζπκβάλ πνπ ζεκεηώζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αληηβαζηιείαο θαη έγηλε αληηθείκελν πνιηηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο κε θαηάιεμε ηελ ζύιιεςε ηνπ Κνινθνηξώλε. Αηηία ε ππεξθνξνιόγεζε, θαζώο ην 

ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ πξνρώξεζε ζηελ πξνθαηαβνιηθή θνξνιόγεζε ηεο ζνδεηάο. Οη πξνεζηνί ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ ρσξηώλ θαηέβεθαλ ζηε Υώξα ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ γηα λα δηακαξηπξεζνύλ ζηνλ 

έπαξρν ζπλνδεπόκελνη από πνιινύο αγαλαθηηζκέλνπο ρσξηθνύο. Σν κεζεκέξη ηεο 29εο Απγνύζηνπ 

ηνπ 1833, άξρηζαλ λα ρηππνύλ αζηακάηεηα νη θακπάλεο ησλ εθθιεζηώλ ηεο πόιεο ηεο Σήλνπ. Οη 

θάηνηθνη πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζην ιηκάλη, βξήθαλ ηνπο θξαηηθνύο εθπξνζώπνπο, δειαδή ηνλ έπαξρν, 

ηνλ δηεπζπληή ηεο λνκαξρίαο θαη ηνλ ελσκνηάξρε, λα ηνπο θαινύλ ζε ιατθή ζπλέιεπζε κε ζθνπό ηελ 

άκπλα ηεο πόιεο. Πξάγκαηη, ζηελ εθθιεζία ηεο Δπαγγειίζηξηαο είρε ζπγθεληξσζεί κηα νξδή 

εμαγξησκέλσλ αγξνηώλ από ηα ρσξηά ηνπ λεζηνύ, νπιηζκέλσλ κε ξαβδηά, δξεπάληα θαη ηζεθνύξηα. Οη 

θάηνηθνη ηεο πόιεο, θπξίσο έκπνξνη θαη ππάιιεινη, θνβνύκελνη όηη νη αλεμέιεγθηνη αγξόηεο ζα 

εηζβάινπλ θαη ζα ξεκάμνπλ ηα καγαδηά θαη ηα ζπίηηα ηνπο, έθεξαλ θη απηνί όζα όπια δηέζεηαλ θαη 

άξρηζαλ λα ζηήλνπλ πξόρεηξα νδνθξάγκαηα ζηα ζνθάθηα θαη ζην ιηκάλη. Ζ κηζή Σήλνο ήηαλ έηνηκε λα 

ζπγθξνπζηεί κε ηελ άιιε κηζή, θαζώο ν αξηζκόο ησλ ζπγθεληξσκέλσλ αγξνηώλ ππνινγηδόηαλ από 1.200 

κέρξη 2.000 άηνκα. Σν αίηεκα ησλ αγξνηώλ ηνπ λεζηνύ ήηαλ ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θόξνπ ηεο δεθάηεο γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ ζύθσλ θαη ηνπ θόξνπ επί ησλ γνπξνπληώλ. Θεσξνύζαλ όηη ε απόδνζε ηνπ 10% ηεο 

παξαγσγήο ζύθσλ ζε ρξήκα θαη ε θαηαβνιή κίαο δξαρκήο ην ρξόλν γηα θάζε γνπξνύλη ήηαλ κέηξα 

εμνλησηηθά θαη θπξίσο παξάλνκα. Ο έπαξρνο έζηεηιε εζπεπζκέλα έλα θαΐθη ζηε ύξν ελεκεξώλνληαο 

ηηο αξρέο όηη ζηελ Σήλν είρε μεζπάζεη ζηάζε ελαληίνλ ηνπ βαζηιέσο. Ζ αιήζεηα είλαη όηη νη Βαπαξνί δελ 

είραλ θακία εκπηζηνζύλε ζηνπο Σεληαθνύο, θαζώο ζην λεζί θπξηαξρνύζε απόιπηα ην θηινξσζηθό θόκκα 

πνπ είρε θεξπρζεί παξάλνκν.  

Όηαλ νη εηδήζεηο έθηαζαλ ζην Ναύπιην, ε Σήλνο ραξαθηεξίζηεθε σο πόιηο αληαξζίαο θαη 

εζηάιεζαλ ηξία πνιεκηθά, 200 ζηξαηηώηεο, κία ελσκνηία ρσξνθπιαθήο θαη ζηξαηνδίθεο 

πξνθεηκέλνπ λα επαλαθέξνπλ ηελ ηάμε θαη λα πξνρσξήζεη ε ζύζηαζε έθηαθησλ ζηξαηνδηθείσλ γηα 

ηελ ηηκσξία ησλ αληαξηώλ. Μόιηο έθζαζαλ ζηελ Σήλν ζπλέζηεζαλ ην έθηαθην ζηξαηνδηθείν θαη 

ζήθσζαλ θόθθηλε ζεκαία (θήξπμε ζηξαηησηηθνύ λόκνπ). Σειηθά ην ζέκα έιεμε αλαίκαθηα. Οη 

ρσξηθνί αθνπιίζηεθαλ θαη ηα όπια ηνπο (ρηιηάδεο ινζηάξηα, δξεπάληα, ηζάπεο θαη ηζεθνύξηα) 

ζηάιζεθαλ ζηνλ λαύζηαζκν Ναππιίνπ σο απνδεηθηηθά ηεο εμέγεξζεο. Γεθάδεο πξόθξηηνη πέξαζαλ 

ζηξαηνδηθείν θαη θπιαθίζηεθαλ, ελώ νη αγξόηεο πιήξσζαλ ηνπο θόξνπο ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα ην λεζί αθνινπζεί  ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ζε θάζε επνρή έσο 

θαη ηώξα, απνηειώληαο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε θηινπαηξία, ηελ πίζηε, ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκό 

παλειιαδηθά αιιά θαη νηθνπκεληθά. 
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