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Αλακθίβνια, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπκκεηνρή θαη ζπλεηζθνξά ησλ λεζηψλ ηεο 

Διιάδαο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ην κπαιφ φισλ αλαθαιεί ηηο ηξεηο (3) 

πξσηαγσλίζηξηεο λήζνπο, ηελ Όδξα, ηηο πέηζεο θαη ηα Φαξά. 

Χζηφζν, απηή ε δηαπίζησζε δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεη ή λα επηζθηάδεη ηε 

ζπκκεηνρή θαη άιισλ λεζηψλ. ην κέηξν βέβαηα ηεο δπλαηφηεηαο θάζε λεζηνχ ή ησλ 

επθαηξηψλ πνπ είρε ή, θαιχηεξα, αλαιφγσο ηεο ξφηαο ησλ γεγνλφησλ ζηα νπνία 

βξέζεθε. Γηα λα έρνπλ θη απηά λα πεξεθαλεχνληαη γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηνλ 

Αγψλα.  

Αμίδεη εδψ λα πνχκε πσο ε ηζηνξία δελ είλαη δίθαηε σο πξνο ην πνηα κνίξα θαη 

ηχρε επηθπιάζζεη γηα θαζέλαλ. Καη έρεη ελδηαθέξνλ φηη απφ ηα ηξία λεζηά πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, ηα Φαξά δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην αξρηθφ θξάηνο πνπ πξνέθπςε 

κε ηελ απειεπζέξσζε. Έπξεπε λα πεξηκέλνπλ ζρεδφλ 100 ρξφληα. Κη αθφκα, λεζηά 

φπσο ε άκνο, πνπ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή μεζεθψζεθαλ, ε Κάζνο πνπ βξέζεθε ζηε 

ξφηα ηνπ Ηκπξαήκ ή ε Υίνο, πνπ ε θαηαζηξνθή ηεο έγηλε μερσξηζηφ δηεζλέο γεγνλφο 

ηελ επνρή εθείλε, δελ αληακείθζεθαλ κε ηελ ειεπζεξία. 

Ίζσο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζηελ άπνςε, φηη ε ηζηνξία δελ είλαη πάληνηε 

δίθαηε, θαη ην φηη κεξηθέο θνξέο είκαζηε δέζκηνη θαη ηεο γεσγξαθίαο ή «αηρκάισηνί 

ηεο», φπσο ηηηινθνξείηαη θη έλα ελδηαθέξνλ βηβιίν ηνπ Tim Marshall.
1
 

Κη έηζη, είκαζηε εκείο εδψ, ζαλ ην Καβάθε κπξνζηά ζηνλ Καηζαξίσλα,
2
 λα 

«απνθαηαζηήζνπκε» ηελ ηζηνξία, θαη λα θέξνπκε ζην πξνζθήλην, είηε γλσζηέο είηε 

άγλσζηεο πηπρέο ηεο κηθξντζηνξίαο κελ, αλ ηελ εληάμνπκε ζηε κεγάιε ηζηνξία, αιιά 

πνπ γηα θαζέλα λεζί απνηειεί ηελ ηζηνξία ηνπ. Καη σο ηέηνηα, δελ κπνξεί παξά λα 

είλαη κεγάιε. 

Ζ Μχθνλνο ινηπφλ θαη ιφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο, ζα ήηαλ αδχλαην λα κείλεη 

έμσ απφ ηε ρνξεία ησλ γεγνλφησλ.  

 

 
Δηθφλα 1: Ο γεσγξαθηθφο ράξηεο ηεο Διιάδαο 

                                                           
1
 Tim Marshall, Αισμάλωηοι ηηρ Γεωγπαθίαρ, ΓΗΟΠΣΡΑ, Αζήλα 2019. 

2
 Κ. Π. Καβάθεο, Τα Ποιήμαηα Α΄ (1897-1918), Ίθαξνο, Φηινινγηθή Δπηκέιεηα Γ. Π. αββίδε, Αζήλα 

1983, ηφκ. Α΄, ζ. 122. 
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ην θέληξν ηνπ Αηγαίνπ, ηφζν ζηνλ άμνλα Βνξξάο - Νφηνο φζν θαη Αλαηνιή - 

Γχζε, βξέζεθε ζηε δίλε ησλ γεγνλφησλ, φρη γηαηί δελ κπνξνχζε λα ηα απνθχγεη, 

αιιά γηαηί, φπσο θαη ζηνπο άιινπο Έιιελεο, σξίκαζε θαη γηα ηνπο Μπθνληάηεο ην 

αίηεκα γηα αλεμαξηεζία θαη κπήθαλ θη απηνί θάησ απφ ηε ζεκαία ηεο Διεπζεξίαο. 

Χζηφζν, ε κλήκε εθείλσλ ησλ γεγνλφησλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαλάζηαζε, έρεη δηαζσζεί, κάιηζηα κέξνο ηνπο είλαη θνκκάηη θαη ηεο θεληξηθήο θαη 

επίζεκεο ηζηνξίαο. Τπάξρνπλ σζηφζν θαη πηπρέο πνπ δελ είλαη επξχηεξα γλσζηέο θαη 

θαζήθνλ εκάο ζήκεξα εδψ είλαη λα ηηο θσηίζνπκε. 

Απφ ηελ άπνςε ηεο δνκήο ινηπφλ, ηεο ζεκεξηλήο παξνπζίαζήο καο, ε 

ζπκκεηνρή ηεο Μπθφλνπ, ρσξίδεηαη ζε δχν πεξηφδνπο: 

Α. Σελ πεξίνδν ηεο πξνπαξαζθεπήο, ήηνη, ην δηάζηεκα απφ ην 1770 

κέρξη ην 1821, ζην πιαίζην ησλ Ρσζνηνπξθηθψλ πνιέκσλ, φπνπ ε Μχθνλνο 

παίξλεη ελεξγφ κέξνο. Μάιηζηα, εθηφο απφ ηνπο αθαλείο Μπθνληάηεο 

ζπκκεηέρεη θη έλαο «επψλπκνο», απφ ζέζε πςειήο επζχλεο ζην Ρσζηθφ 

Ναπηηθφ. Δίλαη ν Αληψλεο Φαξφο (ηνπ νπνίνπ ην φλνκα θέξεη δξφκνο ηνπ 

λεζηνχ ζήκεξα). 

Β. Σν β΄ κέξνο ηεο παξνπζίαζήο καο αλαθέξεηαη ζε πην γλσζηά 

γεγνλφηα, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα απφ ην 1821 θαη κεηά, θαη ηα νπνία έρνπλ σο 

πξσηαγσληζηέο θαη απινχο Μπθνληάηεο, αιιά πνπ ε «αξρεγφο» ζθηάδεη ηελ 

παξνπζία ησλ αθαλψλ θαη «θιέβεη φιε ηε δφμα». Δίλαη ε Μαληψ θαη ε δξάζε 

ηεο. 

Καηά πνιινχο, νη ξσζνηνπξθηθνί πφιεκνη θαη ε ζηαζεξή επηδίσμε ηεο Ρσζίαο 

λα επεθηείλεη ηελ θπξηαξρία ηεο ζε βάξνο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο 

«ζπκπαξέζπξε» θαη ηελ ειιεληθή ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο. ηελ επηδίσμή ηεο 

απηή ε Ρσζία ελζάξξπλε εμεγέξζεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη κε δηθή ηεο, έζησ θαη 

ζπκβνιηθή πνιεκηθή ζπκκεηνρή. Απφ έλαλ ηέηνην πφιεκν ηεο πεξηφδνπ 1769-1774, 

ηα Οξισθηθά, φπσο έρνπλ κείλεη ζηελ ηζηνξία, μεθηλά θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Μπθφλνπ 

ζηα δξψκελα. 

 

 

Α΄ Φάζε: Πξνπαξαζθεπή 1770 θαη κεηά 
 

Αλακθίβνια νη Ρσζνηνπξθηθνί πφιεκνη δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πξνπαξαζθεπή ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ δηθφ ηνπο απειεπζεξσηηθφ αγψλα. 

Αθφκα θη αλ δερζνχκε φηη νη επηδηψμεηο ησλ Ρψζσλ ήηαλ άθξσο ηδηνηειείο θαη 

νπδφισο ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ νκνδφμσλ ηνπο Διιήλσλ, δελ παχεη 

λα ηζρχεη ην ιεγφκελν ζρήκα, «εηεξνγνλία ησλ ζθνπψλ». ηη δειαδή ζε κία θνηλή 

πξνζπάζεηα πνπ κπαίλνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε, θαζέλα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θαη λα εηζπξάμεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. 

Οη πφιεκνη απηνί ιεηηνπξγνχζαλ σο αληηπεξηζπαζκφο ζηα λφηηα ηεο 

Βαιθαληθήο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνληαη νη Ρψζνη ζηελ πξνζπάζεηα επέθηαζήο 

ηνπο ζε βάξνο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ζηα θνηλά ηνπο ζχλνξα, ζηνλ Βνξξά. 

Οη ζπγθξνχζεηο απηέο μεθίλεζαλ πξηλ ην 1770, αιιά κε αξρή ηνλ πφιεκν ηεο 

πεξηφδνπ 1769-1774 νη Έιιελεο απνθφκηζαλ αξθεηά νθέιε, έζησ θη αλ πνιιέο 

πεξηνρέο βίσζαλ ζθιεξά αληίπνηλα απφ ηνπο Σνχξθνπο, φηαλ έθπγαλ νη Ρψζνη. 
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Απηφ ζπλέβε θαη κε ηα γεγνλφηα πνπ είλαη γλσζηά σο Οξισθηθά 1770-1774, 

αιιά θαη εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Λάκπξν Καηζψλε θαη ηα νπνία θιείλνπλ κε 

ηελ ζπλζήθε ηνπ Ηαζίνπ ην 1792, φζν θαη κε ηνλ πφιεκν πνπ νινθιεξψλεηαη ην 1812. 

Αθφκε πξέπεη λα πνχκε φηη θαη ε πιήξεο ειιεληθή αλεμαξηεζία ηνπ πξψηνπ 

Διιεληθνχ θξάηνπο πνπ ζθξαγίδεηαη κε ην πξσηφθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ ην 1830, έγηλε 

θαηνξζσηή ράξε ζην άξζξν 10 ηεο πλζήθεο ηεο Αδξηαλνχπνιεο, κεηαμχ Ρψζσλ θαη 

Σνχξθσλ, κεηά απφ αθφκε έλαλ Ρσζνηνπξθηθφ πφιεκν, απηφλ ηνπ 1829. 

Ο ζχγρξνλνο Σνχξθνο ηζηνξηθφο νπθξνχ Ηιηηδάθ, ηνπ νπνίνπ ε δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή ππνζηεξίρζεθε ζην Υάξβαξλη, θαη ην ζέκα ηεο είλαη ην 1821 σο Οζσκαληθή 

εκπεηξία,
3
 ππνζηεξίδεη

 
φηη έζησ θη αλ δελ είρε απηή ηελ πξφζεζε, αληηθεηκεληθά, ε 

Ρσζία έρεη ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε απφ ηελ Διιάδα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο.
4
 

Ο Ρσζνηνπξθηθφο πφιεκνο ησλ εηψλ 1769-1774, ζθξαγίδεηαη κε ηελ άθξσο 

επσθειή γηα ηνπο Έιιελεο αιιά θαη άιινπο ππφδνπινπο ιανχο, ζπλζήθε ηνπ 

Κηνπηζνχθ Κατλαξηδή (1774). ηνλ πφιεκν απηφλ νη λεζηψηεο θαη ηδηαηηέξσο νη 

Κπθιαδίηεο εκπιέθνληαη άκεζα θαζφηη, ίζσο δελ είλαη γλσζηφ ζε πνιινχο, νη Ρψζνη 

εγθαζίδξπζαλ γηα ηέζζεξα ρξφληα δηθή ηνπο θαηνρή ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

Κπθιάδσλ, κε έδξα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηε Νάνπζα ηεο Πάξνπ. 

Απφ εθείλε ηελ επνρή ληνθνπκέλην ηεο παξνπζίαο ησλ Ρψζσλ ζηε Μχθνλν 

είλαη ην θηήξην ηνπ ζεκεξηλνχ δεκαξρείνπ ηνπ λεζηνχ. Καηά ηελ ηεηξαεηία ηεο 

Ρσζηθήο παξνπζίαο ήηαλ ην δηνηθεηήξην, ε «θαληδειαξία», φπνπ δηέκελε θαη απφ 

φπνπ δηνηθνχζε ν Ρψζνο Βνΐλνβηηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 2: Μαξκάξηλε επηγξαθή πνπ θνζκεί ην ζεκεξηλφ δεκαξρείν ηεο Μπθφλνπ 

 

Μαδί κε ην εκβιεκαηηθφ δεκαξρείν θαη κνλαδηθφ θεξακνζθεπέο θηήξην ηνπ 

λεζηνχ, απνκεηλάξη εθείλεο ηεο επνρήο είλαη θαη ην εθθιεζάθη κπξνζηά απφ ην 

δεκαξρείν, λαΐζθνο πνπ θέξεη ην φλνκα ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. «Ατ Νηθνιάθη ηεο 

θαδέλαο», είλαη ην φλνκά ηνπ γηα ηνπο ληφπηνπο. 

Σνπο Μπθνληάηεο, πνιχ πξηλ ηα γεγνλφηα ηνπ 1770, ηνπο ζπλφδεπε ε θήκε 

ηεο εμαηξεηηθήο λαπηνζχλεο. Απηφ καξηπξείηαη, θαη απφ άιιεο πεγέο αιιά εδψ 

                                                           
3
 «A Radical Rethinking of Empire: Ottoman State and Society during the Greek War of Independence 

(1821-1826)» [= Μία ξηδνζπαζηηθή αλαζεψξεζε ηεο Απηνθξαηνξίαο: Οζσκαληθφ θξάηνο θαη θνηλσλία 

ζηε δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο (1821-1826]. 
4
 Eθεκ. Καθημεπινή ηηρ Κςπιακήρ, 13-3-2021, ζζ. 14-15. 
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παξαζέηνπκε ηνπ επηζθέπηε ηεο Μπθφλνπ Γάιινπ ηαηξνχ θαη βνηαλνιφγνπ, Joseph 

Pitton de Tournefort. Ο Tournefort ινηπφλ, ζηνλ νπνίν νθείινπκε πιήζνο 

πιεξνθνξηψλ γηα ην λεζί θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ, αθνχ δηέκεηλε ζηε Μχθνλν δχν 

κήλεο, γξάθεη ην έηνο 1700: 

«Οη λαχηεο ηεο Μπθφλνπ θεκίδνληαη φηη είλαη νη πην επηδέμηνη φιεο ηεο ρψξαο. 

Σν λεζί έρεη ηνπιάρηζηνλ 500 λαπηηθνχο. Τπνινγίδνπλ ζηε Μχθνλν πεξηζζφηεξεο 

απφ 100 βάξθεο θαη, επηπιένλ, 40-50 κεγάια θαΐθηα γηα ην εκπφξην κε ηελ Σνπξθία 

θαη ηνλ Μνξηά».
5
 

Αιιά θαη αξγφηεξα, ηελ επνρή πνπ ηψξα εμεηάδνπκε, ηε δεθαεηία ηνπ 1770, 

θαίλεηαη πσο ε Μχθνλνο είρε αμηφινγε παξνπζία ζηα λαπηηθά. Δίρε 25 πινία 

ρσξεηηθφηεηαο 400 ηφλσλ θαη άλσ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Ιζηοπία ηος Ελληνικού 

Έθνοςρ
6
. 

Ζ Μχθνλνο, απφ φ,ηη θαίλεηαη, είρε ηηο πξνυπνζέζεηο λα δηαδξακαηίζεη ξφιν 

ζηα επηρεηξνχκελα ζην Αηγαίν απφ ηε κνίξα ηνπ ξσζηθνχ ζηφινπ, πνπ 

θαζνδεγνχληαλ απφ ηνπο αδεξθνχο Οξιψθ θαη ηνλ λαχαξρν ππξηδφθ. 

Μαδί κε ηνπο Ρψζνπο ζε ζέζε πςειήο επζχλεο επξηζθφηαλ θαη ν Μπθνληάηεο 

Αληψλεο Φαξφο. Ήηαλ γφλνο επίζεκνπ θαη εχπνξνπ νίθνπ ηεο Μπθφλνπ ζηελ νπνία 

είρε γελλεζεί ην 1735. 

Κάπνηα ζηηγκή βξέζεθε ζηε Ρσζία κε δηθφ ηνπ πινίν. Δθεί γλσξίζηεθε κε 

ηνπο αδεξθνχο Οξιψθ, Αιέμην θαη Θεφδσξν. Καη φηαλ ε Αηθαηεξίλε ε Β΄ (1764-

1796) απνθάζηζε λα θεξχμεη πφιεκν ζηελ Σνπξθία δηνξίζηεθε πινεγφο ζηε 

λαπαξρίδα κνίξαο ηνπ ξσζηθνχ ζηφινπ, ππφ ηνλ λαχαξρν Γξεγφξην ππξηδφθ. 

ηα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Οξισθηθά ζηηο Διιεληθέο ζάιαζζεο, ν 

Φαξφο ελήξγεζε, ψζηε φινη νη πινεγνί ησλ ξσζηθψλ πινίσλ λα είλαη Μπθνληάηεο. 

Οη Ρψζνη κεηά ηελ απνηπρία ηνπο λα μεζεθψζνπλ ηελ Πεινπφλλεζν θαη λα 

θπξηεχζνπλ ηνλ Μπζηξά, αλαδήηεζαλ ζηε ζάιαζζα θάπνηα επηηπρία. Ζ επηηπρία απηή 

ήξζε ζηηο 24 Ηνπλίνπ/5 Ηνπιίνπ 1770. ηε λαπκαρία ζηνλ Σζεζκέ, ζηα παξάιηα ηεο 

Μηθξάο Αζίαο, ν ξσζηθφο ζηφινο, αλάκεζά ηνπ θη έλα κπθνληάηηθν ππξπνιηθφ ππφ 

ηνλ ινραγφ Ηιίλ, λίθεζε θαηά θξάηνο ηνλ Σνπξθηθφ ζηφιν. 

Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ πξσηνθαλέο, θαζφηη ήηηα ζηηο ζάιαζζεο νη Σνχξθνη 

είραλ λα δήζνπλ δχν αηψλεο αθξηβψο. Απφ ηε λαπκαρία ηεο Ναππάθηνπ ην 1571, 

φπνπ ν ελσκέλνο Δπξσπατθφο ζηφινο, ππφ ηνλ Απζηξηαθφ Γνλ Ενπάλ, 

θαηαλαπκάρεζε ηνλ ηνπξθηθφ. Ζ λίθε απηή άιιαμε ηα κέρξη ηφηε δεδνκέλα ζην 

Αηγαίν θαη επέηξεςε ζηνπο Ρψζνπο λα εγθαζηδξχζνπλ ηελ δηθή ηνπο θπξηαξρία ζε 19 

λεζηά ησλ Κπθιάδσλ. Ζ ζπκβνιή ησλ Μπθνληαηψλ ζηελ ληθεθφξα έθβαζε ηεο 

λαπκαρίαο θαη ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ήηαλ πνιπάξηζκε, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ 

ηα παξαθάησ, ππήξμε θαζνξηζηηθή. 

Αο δνχκε πψο ν Σξχθσλ Δπαγγειίδεο ζην βηβιίν Η Μύκονορ, Ιζηοπία ηηρ 

νήζος από ηων απσαιοηάηων σπόνων μέσπι ηων καθ’ ημάρ,
7
 πεξηγξάθεη ηα γεγνλφηα 

πεξί ηελ λαπκαρία ηνπ Σζεζκέ θαη φ,ηη αθνινχζεζε. Ζ πιεξνθνξία απηή δελ 

ακθηζβεηείηαη γηαηί ζηεξίδεηαη ζε καξηπξία αλζξψπνπ πνπ είρε ζπκκεηάζρεη ζηε 

λαπκαρία ζηνλ Σζεζκέ. Πεξηέρεηαη ζην βηβιίν ηνπ Γεκεηξίνπ Δηξελίδε ην νπνίν 

εθδφζεθε ην 1877. 

                                                           
5
 Joseph Pitton de Tournefort, Ταξίδι ζηην Κπήηη και ηιρ νήζοςρ ηος Απσιπελάγοςρ 1700-1702, 

Μεηάθξαζε Μπξηψ θαη Μάθεο Απέξγεο, Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 2003, ζ. 308. 
6
 Ιζηοπία ηος Ελληνικού Έθνοςρ, Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα 2009, ηφκνο ΗΑ΄, ζ. 224. 

7
 Σξχθσλ Δπαγγειίδεο, Η Μύκονορ, ήηοι ιζηοπία ηηρ νήζος από ηων απσαιοηάηων σπόνων μέσπι ηων 

καθ’ ημάρ, Αζήλαη 1914, ζ. 226. ην εμήο: Δπαγγειίδεο. 
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Δηθφλα 3: Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηνπ Σξ. Δπαγγειίδε, Η Μύκονορ ήηοι ιζηοπία ηηρ νήζος από ηων 

απσαιοηάηων σπόνων μέσπι ηων καθ’ ημάρ, 1910. 

 

Απφ ην ίδην βηβιίν αληιείηαη θαη ην αθφινπζν πεξηζηαηηθφ ην νπνίν 

κεηαθέξεηαη εδψ απφ ην βηβιίν Παπαμιληηά, ηφκνο Ε, ηνπ Μπθνληάηε ζπγγξαθέα 

Παλαγηψηε Κνπζαζαλά.
8
 

 

 
Δηθφλα 4: Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηνπ Σξ. Δπαγγειίδε, Η Μύκονορ, ήηοι ιζηοπία ηηρ νήζος από ηων 

απσαιοηάηων σπόνων μέσπι ηων καθ’ ημάρ, 1910. 

 

                                                           
8
 Κνπζαζαλάο Παλαγηψηεο, Παπαμιληηά, Σφκνο Ε΄, Ίλδηθηνο, Αζήλα 2019, ζζ. 35, 75. 
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Μεηά ηελ λαπκαρία ζηνλ Σζεζκέ νη Ρψζνη επηβάιινπλ, φπσο είπακε, ήδε ηελ 

παξνπζία ηνπο ζην Αηγαίν θαη ππάγνπλ 19 λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ζε θαζεζηψο δηθήο 

ηνπο θπξηαξρίαο. Με θέληξν δηνίθεζεο θαη ζηξαηησηηθφ νξκεηήξην ηελ Νάνπζα ηεο 

Πάξνπ, γηα κία ηεηξαεηία δηεπζχλνπλ ηα πξάγκαηα ζην Αηγαίν. 

πσο πξνείπακε, ην θηήξην ηνπ ζεκεξηλνχ δεκαξρείνπ έξρεηαη απφ εθείλε 

ηελ πεξίνδν. 

Ο Αληψληνο Φαξφο αλαβαζκίδεηαη ζηελ ηεξαξρία ηεο Ρσζηθήο εμνπζίαο, 

γίλεηαη ζηξαηεγφο θαη επίηξνπνο. 

Καη ζηνλ επφκελν Ρσζνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1796-1992, φηαλ πξσηαγσληζηεί 

ν Λάκπξνο Καηζψλεο, εθιεθηφο ηεο Μεγάιεο Αηθαηεξίλεο, αλ θαη ππήξρε δπζπηζηία 

γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ Ρψζσλ, ππήξμε ζπκκεηνρή Μπθνληαηψλ. Αο ζεκεησζεί φηη ν 

Καηζψλεο εληζρχζεθε νηθνλνκηθά απφ ηνλ Μπθνληάηε Νηθφιαν Μαπξνγέλε, ηνλ 

παηέξα ηεο Μαληψο, ν νπνίνο δεκηνχξγεζε κεγάιε πεξηνπζία ζηελ Σεξγέζηε. Βέβαηα 

κε ηε ζπλζήθε ηνπ Ηαζίνπ ηνπ 1992 ηεξκαηίδεηαη θαη απηή ε επηρείξεζε.  

 

 

χληνκε απνηίκεζε: 
 

Οη Ρσζνηνπξθηθνί πφιεκνη κηθξφ απνηέιεζκα είραλ σο πξνο ηελ αιιαγή ηεο 

θαηάζηαζεο γηα ηνπο ππφδνπινπο. 

Μπνξεί λα επηβεβαηψλεηαη θη εδψ ε κεηαγελέζηεξε ζνισκηθή ξήζε: «Λαέ 

επθνιφπηζηε θαη πάληα πξνδνκέλε». 

Χζηφζν, κε ηε ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνχθ Κατλαξηδή ηνπ 1774 δηαλνίρηεθαλ 

λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ απξφζθνπηε λαπζηπινΐα ησλ Διιήλσλ, κε ηελ χςσζε 

Ρσζηθήο ζεκαίαο ζηα πινία ηνπο. 

Σν πην ζεκαληηθφ φθεινο απηήο ηεο εκπεηξίαο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ φπσο 

είδακε θαη νη Μπθνληάηεο, ήηαλ φηη ηνλψζεθε ην εζληθφ αίζζεκα θαη κεηαηξάπεθε ζε 

πεπνίζεζε φηη νη Έιιελεο απνηεινχλ μερσξηζηή νληφηεηα, φρη κφλν ζξεζθεπηηθή, 

ζην πιαίζην ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο αιιά θαη μερσξηζηφ έζλνο. 

 

 

Β΄ Φάζε: Μεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ 1821 
 

Ζ Μχθνλνο ζα δειψζεη παξνχζα θαη ζηηο εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

γεγνλφηα – πξάμεηο ηνπ πνιέκνπ ηεο αλεμαξηεζίαο, αξρήο γελνκέλεο κε ην 1821. 

πσο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Μπθνληάηεο ζπγγξαθέαο Παλαγηψηεο 

Κνπζαζαλάο: 

«Οη Μπθνληάηεο, άιισζηε, δελ ρξεηάδνληαη θαη κεγάιεο πξνηξνπέο γηα λα 

πάξνπλ θσηηά. Έληνλε λαπηηθή-εκπνξηθή θαη ηδηφηππε θνπξζάξηθε δσή εθαηνληάδσλ 

εηψλ ηνπο είρε ςήζεη, ηνπο είρε δπλακψζεη θαη είραλ κέζα ηνπο φιεο ηηο θαηαβνιέο 

πνπ ήηαλ αλαγθαίεο γηα ην κεγάιν ηφικεκα». 

 

Καη φλησο: 

Ο Γάιινο θηιέιιελαο Maxime Raybaud, ζην έξγν ηνπ Mémoires sur la 

guerre actuelle des Grecs,
9
 αθνχ επηζθέθηεθε ηε Μχθνλν απηή ηελ επνρή, ιέεη φηη 

                                                           
9
 Maxime Raybaud, Mémoires sur la guerre actuelle des Grecs, Paris 1825. 
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κεηά ηελ Όδξα, ηηο πέηζεο θαη ηα Φαξά, ε Μχθνλνο ππήξμε κεηαμχ ησλ λήζσλ ησλ 

νπνίσλ νη θάηνηθνη αζρνινχληαλ κε ηε λαπηηιία.
10

 

Γη’ απηφ ινηπφλ, πιεζηάδνληαο πξνο ηηο παξακνλέο ηεο εμέγεξζεο, ηα ζηνηρεία 

πνπ είλαη δηαζέζηκα καξηπξνχλ κηα αλάπηπμε ζε πινία θαη εμνπιηζκνχο. 

Βάζεη εθηηκήζεσλ ηνπ Pouqueville, ζην έξγν ηνπ Voyage de la Grèce, πνπ 

επηζθέθζεθε ηε Μχθνλν ην 1813, ε Μχθνλνο εκθαλίδεηαη λα έρεη 22 πινία 

ρσξεηηθφηεηαο 3.300 ηφλσλ, κε 450 άηνκα πιήξσκα θαη 132 θαλφληα. 

Ο αθφινπζνο πίλαθαο καο θαζνδεγεί θαη ζηε ζπγθξηηηθή εηθφλα (εηθφλα 5), 

ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λεζηψλ ή ησλ λαπηηθψλ παξάθηησλ πφιεσλ. 

 

 
Δηθφλα 5: Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν ηνπ Σξ. Δπαγγειίδε Η Μύκονορ, ήηοι ιζηοπία ηηρ 

νήζος από ηων απσαιοηάηων σπόνων μέσπι ηων καθ’ ημάρ. 

 

Σηο δπλαηφηεηεο ηεο Μπθφλνπ επηβεβαηψλεη ν ππξίδσλ Σξηθνχπεο ζηελ 

Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Eπαλαζηάζεσο, φπνπ γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: «Δθηφο ησλ 

ηξηψλ λαπηηθψλ λήζσλ είρνλ θαη άιιαη ζπλαπνζηήζαζαη νιίγα πινία, φπσο ε Κάζζνο 

θαη ε Μχθνλνο». 

Απφ έκκεζεο πιεξνθνξίεο ζπλάγνπκε φηη ε Φηιηθή Δηαηξεία είρε κπήζεη 

Μπθνληάηεο σο κέιε ηεο θαη ην ίδην είρε ζπκβεί θαη κε ηε Μαληψ, ε νπνία αθήλεη ηελ 

Σήλν ζηελ νπνία δηέκελε, ζην πξψην έηνο ηνπ πνιέκνπ, θαη κεηαβαίλεη ζηε Μχθνλν. 

Ο Αιέμαλδξνο Τςειάληεο κεηά ηελ πξνθήξπμή ηνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1821, απφ ηηο εγεκνλίεο θαιεί Σεληαθνχο θαη Μπθνλίνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζην 

θάιεζκα ηνπ Αγψλα. 

ηηο 3 Απξηιίνπ 1821 νη πεηζηψηεο παξαγγέιλνπλ ζε Σεληαθνχο θαη 

Μπθνληάηεο παξαζθεπή (πξνεηνηκαζία) γηα ηελ Δπαλάζηαζε. 

Οη Μπθνληάηεο αληαπνθξίζεθαλ ηαρχηαηα θαη αξκάησζαλ ηέζζεξα πινία κε 

πιήξε εμνπιηζκφ (θαλφληα, ςηιά άξκαηα) πξνθεηκέλνπ λα ελσζνχλ κε ηνλ Διιεληθφ 

ζηφιν: «θαηά ηνπ Αγαξελνχ Οζκαλνχ» (δηαζψδνληαη νλφκαηα πινίσλ θαη 

πινηνθηεηψλ). 

Ζ ζεκαία ηεο επαλάζηαζεο πςψλεηαη ζηε Μχθνλν. 

                                                           
10

 Δπαγγειίδεο, ζ. 225. 



Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη νη Κπθιάδεο 

1
ν
 ΠΔ.Κ.Δ.. Ννηίνπ Αηγαίνπ: https://blogs.sch.gr/1pekesna  ειίδα 9 

 

«Δλ Σήλσ θαη ελ Μπθφλσ πςψζε ηεο Διεπζεξίαο πθ’ ελφο Ηεξνκνλάρνπ (ηνπ 

Νενθχηνπ Καξχζηνπ) ηνπ κεηέπεηηα Δμάξρνπ ζην Αηγαίν Πέιαγνο. 

Δίλαη πάξα πνιιά ηα δηαζσδφκελα νλφκαηα Μπθνληαηψλ πνπ 

πξσηαγσλίζηεζαλ ζηα θνξπθαία γεγνλφηα ηνπ Αγψλα. Αλάκεζά ηνπο, ηνπ 

Ηεξνινρίηε Ηεξψλπκνπ Μπάνπ θαη ηνπ Εσξδή Μπεξλή, δεμί ρέξη ηνπ Καλάξε ζηελ 

ππξπφιεζε ηεο ηνπξθηθήο λαπαξρίδαο. 

Οη Μπθνληάηεο δελ ζπκκεηείραλ κφλν ζηνλ πγξφ ζηίβν ηνπ πνιέκνπ, ζηηο 

ζάιαζζεο. Παίξλνπλ κέξνο ζηνπο θαηλνχξηνπο ζεζκνχο, φπσο νη εζλνζπλειεχζεηο. Οη 

Μπθνληάηεο εθπξνζσπνχληαη ζηηο εζλνζπλειεχζεηο Δπηδαχξνπ, Άζηξνπο, Σξνηδήλαο, 

Άξγνπο απφ πιεξεμνπζίνπο (παξαζηάηεο) ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ είλαη Γεψξγηνο Η. 

Γξππάξεο, Γεκήηξηνο Κακπάλεο, Πέηξνο Μαπξνγέλεο. 

Γελ ππάξρεη ε παξακηθξή ακθηβνιία φηη ε Μχθνλνο ζπκκεηείρε ζηα γεγνλφηα 

ηνπ πνιέκνπ ηεο αλεμαξηεζίαο κε φιν ην είλαη ηεο ςπρηθά, κε ην φιν ην έρεηλ ηεο 

νηθνλνκηθά. 

Σν παξαθάησ θείκελν ην επηβεβαηψλεη. Πξφθεηηαη γηα ππφκλεκα ηνπ 

Γεσξγίνπ Γξππάξε, ηνπ 1843. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6: Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν «Παξαπνιηηηθά, ηφκνο Ε΄» ηνπ Π. Κνπζαζαλά. 

 

Αθήλνπκε ηειεπηαίν έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηελ ππφζεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηεο Μπθφλνπ ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. Δίλαη ην θεθάιαην Μαληψ Μαπξνγέλνπο. 

Δίλαη έλαο άλζξσπνο πνπ έδσζε ηα πάληα γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο Διιάδαο θαη ηελ 

ειεπζεξία ησλ Διιήλσλ: 

Υξήκαηα, πξνζσπηθή ζπκκεηνρή, εμνπιηζκφ πινίσλ, ακνηβή πξνζσπηθνχ, 

παξαθίλεζε Δπξσπαίσλ λα ζπλδξάκνπλ ηνλ ηηηάλην αγψλα ησλ Διιήλσλ. Καη 

δπζηπρψο ε θαηάιεμε, ην ηέινο, λα κελ ηεο αλαγλσξηζζεί θακία ζρεδφλ αληακνηβή 

θαη λα έρεη έλαλ άδνμν θαη επψδπλν ζάλαην ζε πνιχ πξφσξε ειηθία. Σν παξάδεηγκά 

ηεο είλαη πνιιαπιψο δηδαθηηθφ. Αθ’ ελφο γηα ηελ αληδηνηειή ζπλεηζθνξά ηεο πνπ 

αγγίδεη ηα φξηα ηεο ζπζίαο θαη αθ’ εηέξνπ γηα ηελ αγλσκνζχλε ηεο πνιηηείαο πξνο 

εθείλε πνπ έδσζε ηα πάληα γηα ηελ παηξίδα. 

Βεβαίσο έρεη επαλαιεθζεί θαη κε άιινπο αγσληζηέο ηεο Δπαλάζηαζεο. Ζ 

πεξίπησζε φκσο ηεο Μαληψο είλαη μερσξηζηή. 
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Γη’ απηφ ζα θιείζνπκε κε ηελ παξάζεζε θεηκέλσλ
 
 ζηα νπνία κηιάεη ε ίδηα. 

Με δπν επηζηνιέο, ε Μαληψ απεπζχλεηαη ζηηο γπλαίθεο ηεο Γαιιίαο (εηθφλεο 7 θαη 8) 

θαη ηεο Αγγιίαο (εηθφλα 9) θαη ηηο παξαθαιεί λα βνεζήζνπλ ηελ παηξίδα ηεο. 

Δίλαη ηεξάζηηα ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηε γηγάλησζε ηνπ θηλήκαηνο ηνπ 

θηιειιεληζκνχ πνπ θιφγηζε ηηο θαξδηέο ησλ Δπξσπαίσλ. Γηαηί θαη ν θηιειιεληζκφο 

ήηαλ θαη απηφο έλα φπιν ηεξάζηηαο ηζρχνο γηα ηε ζεηηθή έθβαζε ηνπ Αγψλα.  

Σν άιιν θείκελν (εηθφλα 10) 
 
είλαη ε επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ θπβεξλήηε 

Ησάλλε Καπνδίζηξηα, κε ηελ νπνία δελ δεηεί παξά ηελ ειάρηζηε βνήζεηα θαη σο 

αλαγλψξηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο αιιά θαη γηα λα κπνξέζεη λα δήζεη. 

Απηή πνπ μφδεςε κηα ηεξάζηηα πεξηνπζία γηα ηνλ Αγψλα ρσξίο πζηεξνβνπιία 

θαη ρσξίο δεχηεξεο ζθέςεηο. Καη παξάιιεια ιακβάλνπκε θαη κηα εηθφλα γηα ην εχξνο 

ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ Αγψλα. Σφζν νηθνλνκηθά, φζν θαη κε ηελ απηνπξφζσπε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηα πεδία ησλ καρψλ. 
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Δηθφλεο 7 θαη 8: Ζ επηζηνιή ηεο Μαληψο ζηηο θπξίεο ηνπ Παξηζηνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 9: Ζ επηζηνιή ηεο Μαληψο ζηηο θπξίεο ηεο Αγγιίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 10 : Ζ επηζηνιή ηεο Μαληψο πξνο ηνλ θπβεξλήηε Ησάλλε Καπνδίζηξηα. 
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Σε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηνλ Αγψλα δελ ηελ εξκελεχεη ηίπνηε πεξηζζφηεξν 

θαη πην εχζηνρα απφ ηα ιφγηα ηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πξνηνκή ηεο (εηθφλα 11): 

«Ζ αγάπε ηεο παηξίδνο κνπ, ε πίζηηο εηο ηελ ζξεζθείαλ κνπ, ε δίςα ηεο εθδηθήζεσο 

εμήξε ηελ ςπρήλ κνπ θαη κνπ ελέζπεηξαλ ηνλ πφζνλ ησλ καρψλ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 11: Σν πνξηξέην ηεο «Ζξσίδαο ηεο Μπθφλνπ» Γηακάλησο Μαπξνγέλνπο, έξγν ηνπ Adam 

Friedel, Λνλδίλν – Παξίζη, 1829. 
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