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Σν κηθξό λεζί ηεο ύξνπ, βξέζεθε κέζα ζηε δίλε ησλ επαλαζηαηηθώλ γεγνλόησλ ηνπ 

1821, εληειώο απξνζδόθεηα, λα δηαδξακαηίδεη έλαλ θεληξηθό δσηηθό ξόιν γηα ηελ 

εμέιημε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο. Η ζπγθέληξσζε ρηιηάδσλ πξνζθύγσλ ζε απηό 

ην λεζί από όια ηα κέξε ηεο ζάιαζζαο ηνπ Αηγαίνπ, εκπόξσλ, λαπηηθώλ, ηερληηώλ, 

βαζηάδσλ, πξνζέθεξε ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πξόρεηξνπ νηθηζκνύ αξρηθά, 

ηεο έλδνμεο Δξκνύπνιεο ζηε ζπλέρεηα. Σν ιηκάλη ηεο ύξνπ έγηλε κέζα ζε ειάρηζηα 

ρξόληα ην ζεκαληηθόηεξν ιηκάλη ηεο αγσληδόκελεο Διιάδαο.  

Η ύξα δέρηεθε από ην πξώην έηνο ηεο Δπαλάζηαζεο πξόζθπγεο ζρεδόλ ίζνπο 

ζηνλ αξηζκό κε ηνλ κηζό πιεζπζκό ηεο. ιε απηή ε πξνζθπγηθή ξνή γελλά θάπνηα 

εύινγα εξσηήκαηα. Ση ηεο βξήθαλ νη πξόζθπγεο θη εγθαηαζηάζεθαλ εθεί από ην 

1821; Θα έξρνληαλ ζηε ύξν, αλ ήηαλ έλα ακηγώο νξζόδνμν λεζί θαη δελ ππήξρε ην 

θαζνιηθό ζηνηρείν; Πώο έγηλε ε ππνδνρή ηεο εηξεληθήο εηζβνιήο ησλ πξνζθύγσλ ζην 

λεζί; Πνηα ήηαλ ε λννηξνπία θαη νη ζπλήζεηεο ησλ πξνζθύγσλ θαη θαηά πόζν ηηο 

επέβαιαλ ζηνπο ληόπηνπο θαηνίθνπο πνπ ηνπο άλνημαλ αθόκα θαη ηα ζπίηηα ηνπο; 

Οη λαπηηθνί Φαξηαλνί θαη νη έκπνξνη Υηώηεο, νη νπνίνη γλώξηδαλ όια ηα 

ιηκάληα, ρξεζηκνπνηνύζαλ ην απάγθεην ιηκάλη ηεο ύξνπ ζε πεξίπησζε κεγάιεο 

θνπξηνύλαο ή γηα λα ηεο κεηαθέξνπλ εκπνξεύκαηα. Η γεσγξαθηθή ζέζε ηεο, ζην 

θέληξν ησλ Κπθιάδσλ, ζε άξηζηε ζέζε κέζα ζην Αηγαίν θαη ζε ηδαληθή απόζηαζε 

από ηα θιεγόκελα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηελ επαλαζηαηεκέλε επεηξσηηθή 

Διιάδα, ζε ζπλδπαζκό κε ηε γαιιηθή πξνζηαζία θαη ηελ έιιεηςε ηνπξθηθήο 

παξνπζίαο ζην λεζί, δίλνπλ ζηε ύξν έλα ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα γηα ηελ 

πξνζέιθπζε πξνζθύγσλ.  

Σν 1821 ν πιεζπζκόο ηεο ύξνπ αλεξρόηαλ ζηνπο 4.000 – 4.500 θαηνίθνπο, 

θπξίσο θαζνιηθνύο, κε κνλαδηθό νηθηζκό απηόλ ηεο Άλσ ύξνπ. Η παξνπζία 

Οζσκαλώλ Σνύξθσλ ζην λεζί ήηαλ ζπαληόηαηε, θαζώο ε πιεξσκή ησλ θόξσλ 

γηλόηαλ απεπζείαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε κέζσ ησλ Καπνύ-Κεραγηάδσλ.  

ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ν θαζνιηθόο Δπίζθνπνο είρε κεγάιε 

εθθιεζηαζηηθή, αιιά θαη δηνηθεηηθή εμνπζία θαη δύλακε, κε επίζεκν θηξκάλη ηνπ 
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νπιηάλνπ. Από ην 1622 ην λεζί βξηζθόηαλ ππό Γαιιηθή Πξνζηαζία, κέζσ ησλ 

δηνκνινγήζεσλ πνπ είραλ ππνγξαθεί ην 1535 κεηαμύ ηεο Οζσκαληθήο Πύιεο θαη ησλ 

Γάιισλ Βαζηιέσλ. Από ηόηε ν Γάιινο Πξόμελνο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε 

πξνζηάηεπε ηα ζπκθέξνληα ησλ θαζνιηθώλ πξηαλώλ.  

ηαλ μέζπαζε ε Δπαλάζηαζε, παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ησλ Τδξαίσλ λα 

ηνπο αθππλίζνπλ, νη πξηαλνί ήηαλ επηθπιαθηηθνί, εηδηθά κεηά ηηο πξάμεηο βίαο 

ελαληίνλ ησλ θαζνιηθώλ ζε Σήλν, Νάμν, Κέα θαη Μύθνλν.  

«Η ύξα κέρξη ηεο πξνιαβνύζεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο ελ αθαλήο θαη 

άζεκνο, νπδέλ έρνπζα πιενλέθηεκα άιιν εηκή ηνλ θαζαξόλ θαη πγηεηλόλ ηεο αέξα θαη 

ηνλ θαιό ιηκέλα ηεο. Πνιινί δε ησλ θαηνίθσλ θαη άλδξεο θαη γπλαίθεο απνδεκνύληεο 

θαζ’ έθαζηνλ έηνο, εκηζζνύλην εηο Κσλζηαληηλνύπνιηλ θαη κύξλελ σο ππεξέηαη θαη 

ππεξέηεδεο».
1
  

Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο, νη πξηαλνί δήισζαλ ππνηαγή ζηνλ νπιηάλν, 

ζπλέρηζαλ λα πιεξώλνπλ θόξνπο θαη δηαηήξεζαλ ηνλ Καπνύ – Κεραγηά ηνπο, δειαδή 

ηνλ αληηπξόζσπό ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Αλαθέξεηαη όηη αθόκα θαη νη 

Σνύξθνη εληππσζηάζηεθαλ από ηε ζηάζε ησλ πξηαλώλ.  

Η ζηάζε απηή, αλ θαη μελίδεη, δελ ήηαλ αβάζηκε. Οη πξηαλνί δελ ήηαλ 

εκπεηξνπόιεκνη, νύηε είραλ εκπιαθεί πνηέ ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Φησρνί 

αγξόηεο θαη βνζθνί σο επί ην πιείζηνλ θαη κε αλακλήζεηο από ηελ νινθιεξσηηθή 

θαηαζηξνθή ην 1617, έηξεκαλ ηα αληίπνηλα ησλ Σνύξθσλ. Υσξίο ζηξαηό θαη ζηόιν ε 

κόλε παξεγνξηά θαη ειπίδα ήηαλ ε ππνηαγή ζηνπο Σνύξθνπο θαη ε πξνζηαζία ησλ 

Γάιισλ. Δίλαη γλσζηό επίζεο, όηη ε Ρώκε θαη ε Αγία Έδξα, ακέζσο κεηά ηελ θήξπμε 

ηεο Δπαλάζηαζεο, δήηεζε από ηνπο πξέζβεηο ηεο Γαιιίαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε 

λα πξνζηαηεύζνπλ άκεζα ηνπο θαζνιηθνύο πιεζπζκνύο. Η πξάμε απηή ζεσξήζεθε 

άδηθε από ηνπο νξζόδνμνπο ρξηζηηαλνύο θαη θαηαθξίζεθε έληνλα.  

Καηά ζπλέπεηα θαη ε «νπδεηεξόηεηα» ηεο θαζνιηθήο ύξνπ θαηαθξίζεθε ππέξ 

ην δένλ, αιιά ηαπηόρξνλα έζσζε ρηιηάδεο θαηαδησγκέλεο ςπρέο όισλ ησλ 

θνηλσληθώλ ηάμεσλ θαη από όια ηα κέξε ηεο επαλαζηαηεκέλεο Διιάδαο πνπ βξήθαλ 

αζθαιέο θαηαθύγην ζε απηήλ. Ήηαλ θαηλνκεληθή, αιιά θαη επεξγεηηθή γηα ηνπο 

θαηαθπγόληεο πξόζθπγεο, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη από ηε καδηθή ηνπο 

εγθαηάζηαζε. ύκθσλα κε ηνλ Λνπθά Ράιιε «Αξμακέλεο ηεο Διιεληθήο 

Δπαλαζηάζεσο 1821 θαη παληαρόζελ ηεο Σνπξθίαο θαηαδησθνκέλσλ ησλ Διιήλσλ, 

θαηέθπγαλ πνιινί εηο ηελ ύξνλ πξώηνλ θαζόηη ήηνλ ζέζηο επίθαηξνο θαη επιίκελνο, 

δεύηεξνλ δηόηη νη θάηνηθνη απηήο, πξεζβεύνληεο θαηά ην πιείζηνλ ην ιαηηληθόλ 

δόγκα, ήζαλ αλύπνπηνη απέλαληη ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο θαη σο εθ ηνύηνπ 

επξνζηαηεύεην ε Νήζνο ησλ παξ’ απηήο».
2
  

Δπίζεο, θξπθά νη Καζνιηθνί ηεο ύξνπ ζπλεηζέθεξαλ νηθνλνκηθά ζηνλ Αγώλα 

ηεο Αλεμαξηεζίαο, όπσο αλαθέξεη ην 1823 ν λαύαξρνο Λάδαξνο Λαιερόο. Αθόκα, 

ζύκθσλα κε έγγξαθν/επηζηνιή ηνπ Ναπάξρνπ ηνπ Διιεληθνύ ηόινπ Αλδξέα 

                                                           
1
 Ισάλλεο Αζεκάθεο, Η πορεία ηφλ ζτέζεφλ Ειιάδος – Αγίας Έδρας 1820-1980, Απνζηνιηθό 

Βηθαξηάην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 2007, ζ. 263.  
2
 Λνπθά Ράιιε, Ιδηόγραθοη αλακλήζεης θαη αποθαιύυεης επεηζοδίφλ ηες Ειιεληθής Επαλαζηάζεφς 

δεκνζηεπκέλαη ήδε ην πξώηνλ ππό Σηκνιένληνο Ακπειά, 1893, ζ. 4. 
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Μηανύιε,
3
 νη πξηαλνί, παξά ηελ νπδεηεξόηεηά ηνπο, ζπλέδξακαλ, από ηελ αξρή ηεο 

Δπαλάζηαζεο, όρη κόλν νηθνλνκηθά αιιά θαη κε 500 βαξέιηα θξαζί γηα ηνλ ειιεληθό 

ζηόιν.  

Ίζσο πξάγκαηη θάπνηνη από ηνπο ληόπηνπο πξηαλνύο λα κελ «έβιεπαλ κε 

θαιιόλ όκκα θαη’ αξράο ηνπο εηο ηελ λήζνλ ζπζζσξεπκέλνπο μέλνπο»
4
 γεγνλόο 

θπζηνινγηθό βάζεη ησλ ζπλζεθώλ. Σν γεγνλόο όκσο όηη νη ληόπηνη δηαπιεθηίδνληαλ 

κε ηνπο πξόζθπγεο ιόγσ δόγκαηνο είλαη αλαιεζέο. Ο Αλδξέαο Γξαθάθεο καο 

δειώλεη: «Γελ πξέπεη άιισζηε λα αγλνεζή ην γεγνλόο όηη νη εληόπηνη πξηαλνί είλαη 

θηιεύζπιαρλνη θαη αγαζνί ηελ ςπρήλ θαη ζπλεπώο ηα δπζηπρή απηά ζύκαηα ηεο 

ηνπξθηθήο ζεξησδίαο ζα πεξηεβάιινλην κε ηελ ζπκπάζεηάλ ησλ».
5
 

Σν βηνηηθό επίπεδν ησλ ληόπησλ θαηνίθσλ ηεο ύξνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, ήδε είρε βειηησζεί. ην ιηκάλη ππήξρε κηα αμηόινγε 

εκπνξηθή θίλεζε θαη ζπξηαλά πινηάξηα ήδε ηαμίδεπαλ κε ηαθηηθά δξνκνιόγηα ζηα 

ιηκάληα ηεο Ιηαιίαο, ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο θαη ηεο Αηγύπηνπ. 

Οη πξόζθπγεο θαηέθπγαλ αξρηθά ζηνλ νηθηζκό ηεο Άλσ ύξνπ θηινμελνύκελνη 

ή έλαληη «ρακεινύ κηζζίνπ». Σηο ρξνληέο 1821–1823 νη ρηιηάδεο πξόζθπγεο ζην 

ιηκάλη ζηεγάζηεθαλ ζε θαιύβεο θαη παξάγθεο, ρσξίο θακία αίζζεζε κνληκόηεηαο ζην 

λεζί. Η εγθαηάζηαζε ζε πξνζρώζεηο ηνπ ιηκαληνύ απνθαζίδεηαη από ηνπο πξόζθπγεο 

από αλάγθε, αιιά πνιύ ζύληνκα ζε απηέο ηηο πξνζρώζεηο ησλ πξώησλ νηθηζηώλ 

μεθπηξώλεη κηα κηθξή πόιε. Η πεξηνρή απηή, όπνπ αξγόηεξα αλαπηύρζεθε ε 

Δξκνύπνιε, νπζηαζηηθά δεζκεύηεθε από ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ραξαθηεξηδόκελε 

σο εζληθή. Σν γεγνλόο απηό αδηθνύζε ηνπο γεγελείο θαηνίθνπο, παξέρνληαο ζηνπο 

πάξνηθνπο επκελείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, αθνύ ηνπο παξέρνληαλ επηπιένλ θίλεηξα 

γηα ηελ επέθηαζε ησλ εκπνξηθώλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα 

ηελ αικαηώδε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηε δεκηνπξγία ηεο Δξκνύπνιεο ηε δηεηία 

1824-1826, θαζηζηώληαο ηε ύξν θέληξν ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ.   

Γηελέμεηο θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ απηνρζόλσλ θαη εηεξνρζόλσλ άξρηζαλ λα 

ζεκεηώλνληαη θπξίσο κεηά ην 1822, όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ δηνγθώζεθε 

θαη ε παξαιία ηνπ λεζηνύ θαηαιήθζεθε ζηαδηαθά από απηνύο. Οη ζπγθξνύζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ κεηαμύ ησλ δύν νηθηζκώλ ήηαλ θπξίσο θηεκαηηθέο, θαζώο ε θαηάιεςε –

παξαρώξεζε ζηνπο πξόζθπγεο ησλ παξαιηαθώλ νηθνπέδσλ πνπ αλήθαλ ζηνπο 

γεγελείο–, πξνθάιεζε ηελ έληνλε αληίδξαζή ηνπο θαη ππξνδόηεζε ζπγθξνύζεηο πνπ 

δελ ήηαλ εύθνιν λα ιπζνύλ. πσο δειώλεη ν Αλδξέαο Γξαθάθεο «νπδείο είλαη 

δπλαηόλ λα αλερζή αδηακαξηπξήησο ηελ αξπαγήλ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ».
6
 Καη κελ 

μερλάκε όηη νη πξόζθπγεο πήξαλ ην ιηκάλη, πνπ ήηαλ ην πην πεξηδήηεην νιόθιεξεο 

ηεο ηόηε ειεύζεξεο Διιάδαο. Σα επεηζόδηα κεηαμύ γεγελώλ θαη πξνζθύγσλ γηα 

θηεκαηηθέο δηαθνξέο δελ ήηαλ θάηη πνπ ζα πξέπεη λα καο εθπιήζζεη. Σν ίδην ζπλέβε 

                                                           
3
  Έγγξαθν 20, 20 Ινπλίνπ 1822, Αξρείν Κέληξνπ Ιζηνξηθώλ Μειεηώλ Καζνιηθήο Δπηζθνπήο ύξνπ 

(ΚΙΜΚΔ). 
4
 Δθεκεξίδα Δξκήο, Δξκνύπνιε, 11 Γεθεκβξίνπ 1837, αξ. θ. 2. 

5
 Αλδξέαο Θενδ. Γξαθάθεο, Ιζηορία ηοσ οηθηζκού ηες Ερκοσπόιεφς (Σύρας), ηόκνο Α΄, Αζήλα 1979, ζ. 

30. 
6
 Αλδξέαο Θενδ. Γξαθάθεο, Ιζηορία ηοσ οηθηζκού ηες Ερκοσπόιεφς (Σύρας), ηόκνο Α΄, Αζήλα 1979, ζ. 

41. 
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κεηαμύ ησλ νπιησηώλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο, αιιά θαη 

αξγόηεξα ζηελ Πεινπόλλεζν κε ηελ άθημε ησλ Κξεηώλ.  

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηεο δπζθνιίαο επίιπζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ είλαη ε 

Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ Άξγνπο ην 1829, όπνπ ε ύξνο θαηέρεη κηα παξάμελε 

«πξσηηά». Δλώ ζηε Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε έζηεηιαλ αληηπξνζώπνπο κόλν νη πάξνηθνη, 

ζηε Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε έζηεηιαλ θαη νη απηόρζνλεο θαη νη πάξνηθνη. Η δηπιή 

αληηπξνζώπεπζε είρε σο απνηέιεζκα ηε δηακάρε κεηαμύ ησλ δύν αληηπξνζσπεηώλ 

γηα ην πνηα είρε δηθαίσκα λα παξεπξεζεί. Με έγγξαθά ηνπο πξνο ηελ Δζλνζπλέιεπζε 

ππνζηήξηδαλ ηηο ζέζεηο ηνπο. Σα έγγξαθα απηά ζώδνληαη ζηνλ ηειεπηαίν ηόκν ηνπ 

ελδεθάηνκνπ βηβιίνπ ηνπ Αλδξέα Μάκνπθα κε ηίηιν Τα θαηά ηελ αλαγέλλεζηλ ηες 

Ειιάδος νη ηόκνη ηνπ νπνίνπ εθδόζεθαλ κεηαμύ 1839 θαη 1852. Έρνπλ πνιύ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ, γηαηί θαηαδεηθλύνπλ ηε δηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ απηνρζόλσλ θαη 

παξνίθσλ, ελώ ηαπηόρξνλα θαζηζηνύλ ζαθή ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά κνξθσηηθνύ 

επηπέδνπ κεηαμύ ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ δύν θνηλνηήησλ.  

Η νινκώληεηα απόθαζε ηεο Γ΄ Δζλνζπλέιεπζεο ζηηο 15 Ινπιίνπ 1829 λα 

γίλνπλ δεθηέο θαη νη δύν αληηπξνζσπείεο ράξηζε ζηε ύξν ηελ «πξσηηά» λα είλαη ε 

κνλαδηθή ειιεληθή πεξηνρή πνπ ζπκκεηείρε ζε Δζλνζπλέιεπζε κε δύν δηαθνξεηηθέο 

αληηπξνζσπείεο.  

Οξηζηηθή ιύζε ζηελ νηθνλνκηθή–εδαθηθή δηακάρε δόζεθε από ηνλ Ισάλλε 

Καπνδίζηξηα. Οη πάξνηθνη πξόζθπγεο ππνρξεώζεθαλ είηε λα θαηαβάιινπλ εηήζην 

ελνίθην γηα ηε ρξήζε ησλ νηθνπέδσλ είηε λα ηα εμαγνξάζνπλ θαη λα γίλνπλ λόκηκνη 

ηδηνθηήηεο ηνπο.  

Οη λένη έπνηθνη, ηδηαίηεξα νη Υηώηεο, νη Καζζηώηεο θαη νη Φαξηαλνί, επξόθεηην 

λα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηηο πθηζηάκελεο ηζνξξνπίεο. Η πξνζέιεπζε θαη ε 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζεκαηνδνηνύζε αθελόο ηελ θαηάξξεπζε ησλ παιαηώλ 

νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αθεηέξνπ ηελ απώιεηα ηνπ θπξίαξρνπ ξόινπ ησλ 

γεγελώλ. Η άιινηε θιεηζηή θαη ζπληεξεηηθή θνηλσλία ηεο ύξνπ, ζηαδηαθά 

κεηεμειίρζεθε ζε κία από ηηο πιένλ ελεξγέο εζηίεο ηεο επαλαζηαηεκέλεο Διιάδαο.  

Δθηόο από νηθνδνκηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο παξεκβάζεηο θαη κεηαβνιέο, 

νη πάξνηθνη επηθέξνπλ αιιαγέο αθόκα θαη ζηα ηνπσλύκηα ηεο ύξνπ. Σα ηνπσλύκηα, 

ζηηο πεξηνρέο πνπ εγθαζίζηαληαη, ζπκθύνληαη κε νλνκαζίεο ηεο ύξνπ θαη παίξλνπλ 

λέα νλόκαηα πνπ ζπκίδνπλ ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

ην Βξνληάδν θαη ηα Φαξηαλά, νλνκαζίεο πνπ έρνπλ παξακείλεη έσο θαη ζήκεξα. ηα 

Φαξηαλά κάιηζηα ρηίδνπλ θαη ηνλ Ιεξό Ναό ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ όπνπ 

βξίζθεηαη ε πεξίθεκε εηθόλα ηνπ Δι Γθξέθν θαη κέρξη πξόηηλνο ππήξρε ε θακπάλα 

πνπ είραλ θέξεη κεηά ηελ θαηαζηξνθή από κία εθθιεζία εθεί. Δπεζηξάθε ζηα Φαξά 

πξηλ κεξηθά ρξόληα θαηά ηελ αδειθνπνίεζε ησλ Γήκσλ Δξκνύπνιεο θαη Φαξώλ σο 

έλδεημε θηιίαο.  

Οη Σνύξθνη από ηελ πιεπξά ηνπο, σο αληάιιαγκα απηήο ηεο θαηλνκεληθά 

«νπδέηεξεο» ζηάζεο ησλ πξηαλώλ, επέηξεπαλ ηελ ειεύζεξε θίλεζε ησλ θαξαβηώλ 

ζην ιηκάλη. Έηζη, από ηηο αξρέο ηεο Δπαλάζηαζεο θαη εμήο, ην ιηκάλη ηεο ύξνπ, 

άξρηζε αλέιπηζηα, ιόγσ ηεο γαιιηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο αλνρήο ησλ Σνύξθσλ, ελ 

κέζσ ηνπ πνιέκνπ, λα παξνπζηάδεη απμαλόκελε θίλεζε.  
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Οη μεξηδσκέλνη επέιεμαλ λα παξακείλνπλ ζε έλα λεζί πνπ παξείρε αζθάιεηα 

θαη έλα ξαγδαία αλαπηπζζόκελν ιηκάλη πνπ πξνζέιθπζε πιήζνο Διιήλσλ θαη μέλσλ 

εκπόξσλ. ίγνπξα πνιινί πξόζθπγεο, θπξίσο Υηώηεο κεγαιύηεξεο ειηθίαο, 

μαλαγύξηζαλ ζηελ παηξίδα ηνπο. κσο σο επί ην πιείζηνλ παξέκεηλαλ ζηε ύξν νη 

λένη ζε ειηθία, νξεμάηνη γηα δνπιεηά θαη απνθαζηζκέλνη λα πάξνπλ ξίζθα. Γελ είραλ 

λα ράζνπλ θαη πνιιά. Αληηζέησο, εάλ πεηύραηλαλ, είραλ πνιιά λα θεξδίζνπλ. Απηνί 

νη λένη ζε ειηθία πξόζθπγεο αγθαιηάζηεθαλ κε ηνπο πξηαλνύο θαη παξά ηηο 

δπζθνιίεο δεκηνύξγεζαλ έλα ζαύκα.  

Κη έηζη γελλήζεθε ε Δξκνύπνιε, γέλλεκα κόρζνπ θη επηκνλήο, ε κνλαδηθή 

πόιε πνπ ηδξύζεθε από ην κεδέλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ μεζεθσκνύ ηνπ Γέλνπο, ε 

νπνία ππήξμε αληίζηνηρν ηνπ Υξπζνύ Αηώλα γηα ηνλ 19
ν
 αηώλα ηεο λεόηεξεο 

Διιάδαο. «Η Δξκνύπνιε θαη θαη’ επέθηαζε θαη ε ύξνο απνηέιεζε ηελ πύιε 

δηείζδπζεο ησλ βηνκεραληθώλ πξντόλησλ ηεο δπηηθήο Δπξώπεο ζηελ ηεξάζηηα αγνξά 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο».
7
 

Η επίζεκε ίδξπζε – νλνκαηνζεζία ηεο πόιεο έγηλε ζηηο 24 Ινπλίνπ 1826 ζην 

πξναύιην ηνπ Ι. Ν. ηεο Μεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξα, κεηξνπνιηηηθνύ λανύ ηεο λέαο 

πόιεο. Όζηεξα από πξόηαζε ηνπ Λνπθά Ράιιε αθηεξώζεθε ζηνλ θεξδών Δξκή. 

Απηό ην όλνκα ζέιεζαλ λα ηεο δώζνπλ νη θάηνηθνί ηεο ήδε από ην 1824. 

ε ζύληνκν δηάζηεκα ε λενζύζηαηε Δξκνύπνιε απέθηεζε πλεπκαηηθή 

αθηηλνβνιία θαη αίγιε πξσηόγλσξε γηα ηελ επνρή, πνιπάξηζκε θαη πινύζηα, 

αλαδείρηεθε ζην ζεκαληηθόηεξν ιηκάλη ηνπ λενζύζηαηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Μέζα 

ζε δηάζηεκα επηά ρξόλσλ ν πιεζπζκόο ηνπ λεζηνύ είρε ηεηξαπιαζηαζηεί θηάλνληαο 

ηνπο 20.000 θαηνίθνπο. Σν εθξεθηηθό εκπόξην αλαπηπζζόηαλ ξαγδαία, θέξλνληαο 

κεγάιν πινύην ζηελ Δξκνύπνιε.  

Οη εμέρνπζεο κνξθέο ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο ηνπ 

λεζηνύ (Γ. Βηθέιαο, Δ. Ρνΐδεο, Γ. νπξήο θ.ά.) ζπκβάιινπλ ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ 

ειιεληθνύ πλεύκαηνο θαη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο Δξκνύπνιεο ζην νηθνλνκηθό, 

πνιηηηζηηθό θαη θνηλσληθό γίγλεζζαη ηνπ λενζύζηαηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. ηα 

ρξόληα ηεο βαζηιείαο ηνπ ζσλα, ε Δξκνύπνιε απνηειεί ηελ αδηακθηζβήηεηε 

νηθνλνκηθή πξσηεύνπζα ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδαο.  

πσο ήδε αλαθέξζεθε, νη λένη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ, πξόζθπγεο αζηνί πνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηε ύξν πξνεξρόκελνη από ηα αζηηθά θέληξα ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, κνξθσκέλνη θαη ηθαλνί έκπνξνη, δεκηνύξγεζαλ κία ηζρπξή 

θνηλσληθή ηάμε πνπ ξύζκηδε γεληθά ηε δεκόζηα δσή. Απηνί, ζπλεπηθνπξνύκελνη από 

ηνπο επηζηήκνλεο (γηαηξνύο, δηθεγόξνπο, θαξκαθνπνηνύο) ζα ελεξγήζνπλ ηα δένληα 

γηα λα θαιύςνπλ κία πνιύ ζεκαληηθή αλάγθε ηνπ αγώλα, ραξίδνληαο ζηελ 

Δξκνύπνιε κία αθόκα «πξσηηά», απηή ηεο ίδξπζεο ηνπ πξώηνπ νξγαλσκέλνπ 

λνζνθνκείνπ ηεο ειεύζεξεο Διιάδαο.  

Λόγσ ηεο αζθάιεηαο πνπ παξείρε ε ύξνο, ζην λεζί θηάλνπλ όρη κόλν 

πξόζθπγεο αιιά θαη αζζελείο θαη ηξαπκαηίεο ηνπ αγώλα γηα λα ηνπο πξνζθεξζεί ε 

όπνηα βνήζεηα. Η λέα ηάμε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ Δξκνύπνιε δε ζα 

                                                           
7
 Βαζίιεο Καξδάζεο, Σύρος ζηασροδρόκη ηες Αλαηοιηθής Μεζογείοσ (1832-1857), Μνξθσηηθό Ίδξπκα 

Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 2003, ζζ.19-20. 



Η Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη νη Κπθιάδεο 

1
ν
 ΠΔ.Κ.Δ.. Ννηίνπ Αηγαίνπ https://blogs.sch.gr/1pekesna  ειίδα 6 

αδηαθνξήζεη ζηνλ πόλν, ζηα βάζαλα θαη ζηελ έλδεηα ησλ Αγσληζηώλ. Θα ηνπο 

ζπλδξάκεη θαη ζα ηνπο πεξηζάιςεη.  

Παξόιν πνπ μεθίλεζε έλαο έλνπινο αγώλαο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηξαπκαηηζκνύο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο δελ ππήξμε θακία πξνπαξαζθεπή ζηνλ 

λνζειεπηηθό ηνκέα θαη ε πιήξεο έιιεηςε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ήηαλ 

κέγηζην πξόβιεκα ησλ Αγσληζηώλ. Η κόλε βνήζεηα πνπ ππήξρε ζε απηόλ ηνλ ηνκέα 

ήηαλ ειάρηζηνη μέλνη θηιέιιελεο γηαηξνί πνπ πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ακηζζί.   

Η ύξνο ηόηε, κε ηνπο κεγαιέκπνξνπο πξόζθπγέο ηεο, ζα πξνζθέξεη ηε ζεηηθή 

ηεο ππεξεζία ζηνλ Αγώλα κε ηε ζύζηαζε θαη ζπζηεκαηηθή ιεηηνπξγία Οξγαλσκέλνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

Παξ’ όιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Βνπιεπηηθνύ, από ηνλ Ινύιην ηνπ 1824, γηα 

δεκηνπξγία λνζνθνκείνπ ζην Ναύπιην, κέρξη θαη ην 1829 δελ ππάξρεη λνζνθνκείν 

νύηε ζην Ναύπιην, νύηε ζε θαλέλα άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο. Απηό ην θελό ηεο 

πεξίζαιςεο έξρεηαη λα θαιύςεη ε λενζύζηαηε Δξκνύπνιε, πνπ δίλεη ζαλίδα 

ζσηεξίαο ζηνπο αγσληζηέο ηεο ειεπζεξίαο. ύκθσλα κε ηνλ γηαηξό Ισάλλε Βνύξν ην 

1838, κε εθνύζηεο ζπλεηζθνξέο ρηίζηεθε ην πξώην λνζνθνκείν ηεο αλεμάξηεηεο 

Διιάδαο ην 1825, ην νπνίν δέρηεθε ηνπο πξώηνπο αζζελείο ζηηο αξρέο ηνπ 1826 θαη 

ππεξέηεζαλ ζε απηό γλσζηνί γηαηξνί ηεο επνρήο, όπσο ν Μηραήι Ναύηεο, ν Ισάλλεο 

Βνύξνο θ.ά.  

Σν πξώην λνζνθνκείν ήηαλ ππνηππώδεο, κηθξό θαη ζε απνκαθξπζκέλε πεξηνρή. 

Η ηζρπξή ηάμε ησλ εκπόξσλ, βιέπνληαο ηηο απμαλόκελεο αλάγθεο γηα ηελ πεξίζαιςε 

ησλ αζζελώλ, απνθάζηζε λα νηθνδνκήζεη λέν θηίξην, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο απηέο. Υάξηο ζηηο γελλαίεο δσξεέο ην λέν Ννζνθνκείν ήηαλ έηνηκν ην 1827. 

Οη έκπνξνη όκσο δε ζηακαηνύλ εθεί. Βιέπνληαο ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο λα απμάλνληαη 

θαζεκεξηλά, πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδά ηνπ. Γηα 

ηνλ ιόγν απηό δεηνύλ από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ήδε από ην 1824, λα επηβιεζεί 

έλαο πξόζζεηνο θόξνο επί ησλ εηζαγνκέλσλ πξντόλησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

πόξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν αίηεκα έγηλε δεθηό θαη 

έηζη, πξηλ θαλ νινθιεξσζεί ην λέν θηίξην, είραλ εμαζθαιηζηεί πόξνη γηα ηα βαζηθά 

ιεηηνπξγηθά έμνδά ηνπ. Αξγόηεξα, γηα ηνλ ίδην ζθνπό, επηβιήζεθε θαη εηδηθόο θόξνο 

επί ησλ λαππεγνύκελσλ πινίσλ ζηνπο ηαξζαλάδεο ηεο ύξνπ.  

Ο Louis-Αndrè Gosse ην 1828 αλαθέξεη όηη ν αξηζκόο ησλ ππαιιήισλ πνπ 

εξγάδνληαλ ζε απηό έθηαλε ηνπο 29. Από ηνλ ίδην πιεξνθνξνύκαζηε όηη ε πεξίζαιςε 

γηλόηαλ δσξεάλ θαη ρσξίο δηαθξίζεηο. Οη θάηνηθνη πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεην λα 

παξακείλνπλ ζην Ννζνθνκείν επέζηξεθαλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη επηζθέπηνληαλ ην 

Ννζνθνκείν γηα ηελ απαξαίηεηε λνζειεία. Τπήξρε αθόκε έλα θέληξν ζηελ 

Δξκνύπνιε, πνπ είρε άκεζε εμάξηεζε από ην Ννζνθνκείν θαη πξνκήζεπε δσξεάλ 

θάξκαθα ζηνπο θαηνίθνπο.   

ηελ Έθζεζε ηεο 25
εο

 Ινπιίνπ 1832 ησλ εθόξσλ πξνο ηε Γεκνγεξνληία ηεο 

Δξκνύπνιεο ηνλίδεηαη: «Σν λνζνθνκείνλ σθέιεζε ηα κέγηζηα ηελ Διιάδα ελ γέλεη 

θαη εμαηξέησο εηο ηαο αλσκάινπο εθείλαο πεξηζηάζεηο ηνπ θαηά ηνπ ηπξάλλνπ 

επηαεηνύο πνιέκνπ. Παληαρόζελ νη αζζελείο θαη πιεγσκέλνη ζπξξένληεο εύξηζθνλ 

άζπινλ θαη ζεξαπείαλ. Δηο θαλέλα, νκνγελή θαη κε, δελ έθιεηζε πνηέ ηαο ζύξαο. Ο 
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δήινο ησλ Δξκνππνιηηώλ θαη ε πξνο ζπληήξεζηλ ηνπ θαηαζηήκαηνο αλέλδνηνο 

πξνζπκία ησλ, είλαη άμηα παληόο επαίλνπ».
8
 

Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη ζπλζήθεο πεξίζαιςεο. Γηα ηνπο εηζαγόκελνπο ζην 

Ννζνθνκείν αλαθέξεηαη: «ηαλ έλαο άξξσζηνο πξόθεηηαη λα λνζειεπζεί, ηνπ 

αθαηξνύλ ηα ξνύρα θαη ηα αζπξόξνπρά ηνπ, ηνπ ηα θαζαξίδνπλ, ηα θξαηνύλ θαη ηνπ 

πξνκεζεύνπλ λέα. ηε ζπλέρεηα ζεκεηώλνπλ ζηα θαηάζηηρα ηνπ ηδξύκαηνο ην όλνκά 

ηνπ, ηελ παηξίδα ηνπ, θαζώο θαη ηα ρξήκαηα πνπ έρεη καδί ηνπ, γηα λα ηνπ ηα 

επηζηξέςνπλ αξγόηεξα όηαλ ηνπ δνζεί εμηηήξην. Ο ηαηξόο θξαηεί εκεξνιόγην ζην 

νπνίν ζεκεηώλεη ην όλνκα ηνπ μέλνπ θαη ην ηζηνξηθό ηεο αζζέλεηάο ηνπ. Κάζε 

εβδνκάδα νη λνζειεπόκελνη μπξίδνληαη θαη θνπξεύνληαη. ηηο 6 ώξα ην πξσί 

παίξλνπλ θαθέ ή ηζάη, ην κεζεκέξη 50 δξάκηα θξέαο, ζνύπα από ξύδη θαη παηάηεο, 

θξαζί θαη 80 δξάκηα ςσκί. Η ειαθξηά δίαηηα απνηειείηαη από ξύδη θαη ζνύπα».
9
 

Δπίζεο, εληόο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θξόληηδαλ κε ηξνθή θαη έλδπζε νξθαλά παηδηά 

κέρξη ηα πέληε έηε νπόηε κεηαθέξνληαλ ζε νξθαλνηξνθείν, θαζώο επίζεο παξέρνληαλ 

ζηέγαζε θαη ζίηηζε δσξεάλ ζε ζπλνδνύο αζζελώλ εθηόο ύξνπ. 

Σν Ννζνθνκείν ηεο Δξκνύπνιεο, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο 

επαλάζηαζεο πξνζέθεξε αλεθηίκεηεο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαο ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε εμειηγκέλε θαη επηζηεκνληθή. Δίρε γίλεη ην ηαηξηθό θέληξν νιόθιεξεο ηεο 

επαλαζηαηεκέλεο Διιάδαο. ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαινύλ ηνπο γηαηξνύο 

από ηελ Δξκνύπνιε γηα λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Δπίζεο, δεηνύλ θάξκαθα 

πνπ κόλν ζηε ύξν παξαζθεπάδνληαη. 

Δθηόο από ην Ννζνθνκείν, ρηίδνληαη πνιιά θηίξηα γηα δηάθνξεο ρξήζεηο, 

καγαδηά, εξγαζηήξηα, θνύξλνη θ.ά. Αξρηθά μύιηλα, ζύληνκα όκσο, κεηά από νδεγία 

ηεο Γεκνγεξνληίαο λα ζηακαηήζεη ε νηθνδνκή μύιηλσλ νηθεκάησλ, έλα πξσηνθαλέο 

νηθνδνκηθό μέζπαζκα κεηαηξέπεη έλαλ πξνζθπγηθό νηθηζκό ζε κηα κνλαδηθή 

αξρηηεθηνληθά πόιε κε ξπκνηνκία, απνρεηεπηηθό δίθηπν, ζηξσκέλνπο δξόκνπο, 

θαιιηκάξκαξεο πιαηείεο, ζέαηξν ηζάμην κε απηό κεγάισλ επξσπατθώλ πόιεσλ, λανύο 

πνπ ζε κεγαινπξέπεηα, πινύην θαη θαιιηηερληθνύο ζεζαπξνύο είλαη κνλαδηθνί ζε 

νιόθιεξν ηνλ νξζόδνμν θόζκν ησλ Βαιθαλίσλ, ζαπκάζηα κέγαξα, ιέζρεο γηα ηελ 

θνζκηθή δσή, όπνπ δίλνληαη ρνξνί κε ηε ζπκκεηνρή αθόκα θαη απιηθώλ θαη 

βαζηιηάδσλ θη έλα ιηκάλη γεκάην θαξάβηα, λαπινκεζηηηθά – ρξεκαηηζηεξηαθά 

γξαθεία θαη λαπηηιηαθέο αληηπξνζσπείεο.  

ηα ηέιε ηνπ 1824 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε ιεηηνπξγία ζηε λεόδκεηε 

εθθιεζία αθηεξσκέλε ζηε Μεηακόξθσζε ηνπ σηήξα Υξηζηνύ, γηα ηε ζσηεξία ησλ 

θαηνίθσλ από ηνπο Σνύξθνπο. Δλώ πεξίθεκνο είλαη θαη ν Ι. Ν. ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, 

πνιηνύρνπ ηνπ λεζηνύ, ζηελ πεξηνρή Βαπόξηα.  

Η ηζηνξία ηεο Δξκνύπνιεο ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηώλα ζπκπίπηεη κε ηελ αξρή 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Χζηόζν δηαγξάθεη ηε δηθή ηεο πνξεία. ζν 

νη άιιεο πόιεηο ηεο Διιάδαο ηαιαηπσξνύληαη από ηνλ πόιεκν θαη ηελ Δπαλάζηαζε, ε 
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Δξκνύπνιε αλνίγεη ηα θηεξά ηεο θαη εμαπιώλεηαη. Από ηελ αξρή ηεο ίδξπζήο ηεο θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα νιόθιεξνπ ηνπ 19
νπ

 αηώλα ε Δξκνύπνιε ππήξμε κηα ηδηνηππία. Η 

αλάπηπμε ηεο Δξκνύπνιεο, αιιά θπξίσο νη ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο ζπληειέζηεθε ε 

αλάπηπμε απηή, ζπληζηνύλ θαηλόκελν κνλαδηθό. Υσξίο λα δηαζέηεη ηελ παξακηθξή 

ππνδνκή ε πόιε ησλ πξνζθύγσλ κεηεμειίρηεθε θαη νη «δεκηνπξγνί» ηεο θαηάθεξαλ 

όρη κόλν λα επηβηώζνπλ, αιιά θαη λα δηαπξέςνπλ επαγγεικαηηθά ζε πνιινύο ηνκείο.  

Απηό πνπ θάλεη ηελ Δξκνύπνιε λα μερσξίδεη νηθηζηηθά είλαη όηη δε ρηίζηεθε 

από αλώλπκνπο ιατθνύο αξρηηέθηνλεο, αιιά από επώλπκνπο κεραληθνύο (όπσο ν 

Δξλέζηνο Σζίιεξ), ηα θηίξηα ησλ νπνίσλ απνηεινύλ αθόκα θαη ζήκεξα αληηθείκελν 

ηζηνξηθήο κειέηεο. Καηαζθεπάζηεθε ζε έλα εληππσζηαθά κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα 

θαη απνηειεί κνλαδηθό δείγκα ηεο αζηηθήο Διιάδαο.  

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί επίζεο όηη θαη ε θνηλσλία ηεο Δξκνύπνιεο είλαη κηα 

δηαθνξεηηθή θνηλσλία ζε ζρέζε κε ην ππόινηπν ειιεληθό θξάηνο. Η ζέζε ηνπ λεζηνύ 

επηηξέπεη ζηνπο θαηνίθνπο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ ειιεληθό αιιά θαη ηνλ 

επξσπατθό πνιηηηζκό. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε πνιιώλ θαη 

δηαθνξεηηθώλ επαγγεικάησλ. Πέξα από ηε λαπηηιία θαη ηε γεσθηελνηξνθία, 

εκθαλίδνπλ κεγάιε άλζεζε ην εκπόξην, ε νηθνδνκή θαη ε βπξζνδεςία, γεγνλόο πνπ 

πξννηθνλνκεί ηελ εμέιημε ηεο Δξκνύπνιεο ζε εκπνξηθή, λαπηηθή θαη βηνκεραληθή 

δύλακε. Σν άιινηε κηθξό ηνπηθό εκπνξηθό θέληξν, «ν μεξόο βξάρνο» όπσο ηελ 

απνθαινύζαλ, αλαδείρηεθε σο έλαο από ηνπο ειάρηζηνπο πόινπο αζηηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο. Ο αζηηθόο ραξαθηήξαο ηεο Δξκνύπνιεο πήγαδε 

απνθιεηζηηθά από ηηο ελέξγεηεο, δξαζηεξηόηεηεο, λννηξνπίεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ 

παξνηθηαθώλ θνηλνηήησλ ηεο ύξνπ, πνπ κε ηνλ δπλακηζκό θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο, 

αλέδεημαλ ηε λέα ηνπο παηξίδα.  

Παξάιιεια αλαπηύζζνληαη ζε εμαηξεηηθό βαζκό νη ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα. Σν 

1834 ε Δξκνύπνιε απνθηά ην πξώην Γπκλάζην ηεο Διιάδαο (ζε απηό θνίηεζε θαη ν 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο) θαη ζύληνκα ιεηηνπξγνύλ ζηελ πόιε ζρνιεία θαη νηθνηξνθεία 

πνπ ειθύνπλ καζεηέο από πνιιέο πόιεηο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη από άιιεο ρώξεο. 

Άιισζηε νη Δξκνππνιίηεο είλαη πεξήθαλνη γηα ηελ εκπνξηθή θίλεζε ηνπ ιηκαληνύ θαη 

γηα ηελ θίλεζε ησλ ζρνιείσλ. Μαδί κε ηα γξάκκαηα αλαπηύζζεηαη θαη ν πνιηηηζκόο 

κε ηελ ίδξπζε βηβιηνζήθεο, κνπζείνπ, ιεζρώλ θαη ζεάηξνπ, ην νπνίν απνηειεί 

θόζκεκα γηα ηελ πόιε.  

Μέζα ζηα δέθα ρξόληα από ηελ Δπαλάζηαζε ε Δξκνύπνιε πξνζέθεξε 

θαηαθύγην ζε ηξεηο εμέρνπζεο πξνζσπηθόηεηεο ησλ γξακκάησλ θαζώο θαη ζε 

πξόζθπγεο, ησλ νπνίσλ νη απόγνλνη άθεζαλ αλεμίηειν ην ζεκάδη ηνπο ζηελ ειιεληθή 

θαη παγθόζκηα ηζηνξία. Σν 1825 ήξζε ζηε ύξν ν Θεόθηινο Καΐξεο κε ηελ αδειθή 

ηνπ Δπαλζία. Αθνινύζεζε ην 1827 ν Άλζηκνο Γαδήο, ν νπνίνο απεβίσζε ζηελ 

Δξκνύπνιε. Πξόζθπγεο από δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο ήηαλ νη πξόγνλνη ηνπ Γηάλλε 

Σζαξνύρε, ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε, ηνπ Μάλνπ Διεπζεξίνπ, ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Καβάθε θαη ηνπ Γεκήηξηνπ Βηθέια.  

Η Δξκνύπνιε εληππσζίαδε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο επηζθέπηεο ηεο, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ αλαθέξνληαη ν λεαξόο κνλάξρεο ζσλαο, ν βαζηιέαο Γεώξγηνο Α΄ θαη ν Υαλο 

Κξίζηηαλ Άληεξζελ.  
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Δίλαη ζεκαληηθή ε θαηαλόεζε απηήο ηεο κνλαδηθόηεηαο ηεο Δξκνύπνιεο θαη ε 

πξνβνιή ηνπ ξόινπ ηνπ ηζηνξηθνύ απηνύ ζπλόινπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνύ 

θξάηνπο θαηά ηνλ 19
ν
 αηώλα. 

«Χο πξνο ηελ Διιάδα δε ήηηο θαη’ εθείλαο ηαο πξώηαο αξράο ελ απνθιεηζκέλε 

ησλ ιηκέλσλ ηεο Μεζνγείνπ… Η ύξα κεγάισο σθέιεζε, δηόηη παξείρελ εηο απηήλ 

εκπόξεηνλ θαη απνζήθελ εμ εο νη επαλαζηάηαη πξεζεπνξίδνλην ηνλ αλαγθαίνλ ζίηνλ 

θνκηδόκελνλ εθεί εθ ηεο Ιηαιίαο θαη ηνπ Δπμείλνπ Πόληνπ ππό Απζηξηαθώλ θαη 

Ισλίσλ εκπόξσλ. Αη ηξεηο πνιεκηθαί λήζνη Όδξα, πέηζαη θαη Φαξά αλεγλώξηζαλ θαη 

εζεβάζζεζαλ ηελ αμίαλ ηεο ύξαο θαη νη Οζσκαλνί δε απηνί, αλ θαη 

ζπλαηζζαλόκελνη ηελ εθ ηνπ εκπνξίνπ απηήο εηο ηνπο ερζξνύο ησλ πξνζγηλνκέλελ 

σθέιεηαλ, δελ εζέιεζαλ λα ηελ εγγίζσζηλ».
10

 

Ο Αλξέαο Γξαθάθεο θαηεγνξεκαηηθά δειώλεη όηη ε ύξνο βνήζεζε όζν ιίγνη 

ηόπνη ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. Σν ιηκάλη απνηέιεζε θέληξν αλεθνδηαζκνύ ζε 

ηξόθηκα θαη πνιεκνθόδηα θαη απνηέιεζε πλεύκνλα αλαπλνήο ηνπ Έζλνπο. Από ηελ 

αξρή θηόιαο ηεο Δπαλάζηαζεο ζηάζεθε ην άζπιν θαη ην θαηαθύγην πνιιώλ 

θαηαηξεγκέλσλ Διιήλσλ. Καηά ηνλ ηεξό Αγώλα, ράξε ζηε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε θαη 

ησλ ηδηαίηεξσλ πνιηηηθώλ πξνζηαζίαο πνπ επηθξαηνύζαλ, ήηαλ ην θέληξν θαη ε 

θαξδηά «ζύκπαληος ηοσ Ειιεληζκού», όπνπ ζπλέξξεαλ Έιιελεο γηα αζθάιεηα, 

πξνζηαζία, αλαθνύθηζε θη εξγαζία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ κέιινληνο. Η Δξκνύπνιε 

ζθξάγηζε ηε Νενειιεληθή Ιζηνξία γηα πεξίπνπ 50 ρξόληα. Δπηηέιεζε ιεηηνπξγίεο 

πξσηνθαλείο γηα ηα επίπεδα αλάπηπμεο ηνπ Νενειιεληθνύ Κξάηνπο.  

Από ηα παξαπάλσ είλαη ζαθέο όηη, γηα λα δηαηεξεζεί δσληαλή ε Δπαλάζηαζε 

κέζα ζην Αηγαίν Πέιαγνο, ρξεηαδόηαλ έλαο ππξήλαο θαη απηόο ήηαλ ε ύξνο θαη γηα 

απηό ήξζαλ θη εγθαηαζηάζεθαλ Έιιελεο από 191 δηαθνξεηηθνύο ηόπνπο θαηαγσγήο, 

θαζώο θαη πνιινί μέλνη. 

Κη έλαλ αηώλα αξγόηεξα, γεγελείο θαη πάξνηθνη πξηαλνί, ελσκέλνη, μέξνληαο ηη 

ζεκαίλεη μεξηδσκόο θαη πξνζθπγηά, ζα απαιύλνπλ μαλά ηνλ πόλν ζε 7.805 

μεξηδσκέλνπο πξόζθπγεο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο.  
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