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Η παξνπζίαζε απηή ζθνπό έρεη λα ζέζεη θάπνηα εξσηήκαηα από ηα νπνία ηα 

πεξηζζόηεξα, ηνπιάρηζηνλ, ζα απαληεζνύλ από ηνπο εηζεγεηέο θαη ηηο εηζεγήηξηεο 

ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο. 

Γίλνπκε κηα πξώηε εηθόλα, ελ είδεη πξνθαηαβνιηθνύ νξγαλσηή, πξνθεηκέλνπ 

λα πξντδεάζεη ηνπο αθξναηέο θαη ηηο αθξνάηξηεο γηα ηε γεληθή θαηάζηαζε ζηηο 

Κπθιάδεο, ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θάπνησλ λεζηώλ, ώζηε λα εξκελεύζνπκε ηελ 

εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ λεζηά ησλ Κπθιάδσλ θαηά ηελ 

Δπαλάζηαζε. 

Πξώηα όκσο πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζηνλ 13
ν
 αηώλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ηέηαξηε ηαπξνθνξία ηνπ 1204. 

Πνηνη θαηαθηνύλ ηηο Κπθιάδεο; Πνην θαζεζηώο επηθξαηεί; 

Πνηεο θνηλσληθέο ηάμεηο επλννύληαη θαη πνηεο ππνθέξνπλ; 

Πώο ε Δλεηνθξαηία επεξεάδεη ην δόγκα ησλ θαηνίθσλ ησλ Κπθιάδσλ; 

Πνηα λεζηά επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν από απηή ηελ αιιαγή ηνπ δόγκαηνο; 

Ση ζεκαίλεη πξαθηηθά απηή ε αιιαγή θαη πώο ζα επεξεάζεη ηελ Δπαλάζηαζε 

ηνπ 1821, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Αγώλα θπξίσο θαη αξγόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πεηξαηηθώλ επηδξνκώλ θαη πνιεκηθώλ ζπγθξνύζεσλ ζην Αηγαίν; 
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Τπήξμαλ αγσληζηηθά θηλήκαηα ζηα Κπθιαδνλήζηα πξηλ ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 

1821; 

Δάλ λαη, πνηα είλαη ε θύζε απηώλ ησλ αγσληζηηθώλ θηλεκάησλ; 

πλερίζηεθαλ κε ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο, ηη κνξθή έιαβαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ μεζεθσκνύ ηνπ Γέλνπο; 

Πώο ρξεζηκνπνηήζεθε ε Πάξνο θαη ζπγθεθξηκέλα ην ιηκάλη ηεο Νάνπζαο από 

ηνπο Ρώζνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ Ρσζνηνπξθηθνύ πνιέκνπ κεηαμύ ηνπ 1768-1774; 

Η δξάζε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο ζηηο Κπθιάδεο θαη  ζπγθεθξηκέλα νλόκαηα 

ληόπησλ ή όρη Φηιηθώλ. 

Πώο θνξνινγνύληαλ νη θάηνηθνη ησλ Κπθιάδσλ από ηνπο Σνύξθνπο θαη πνηνη 

επειέγεζαλ γηα λα αζθνύλ ηνλ ξόιν ηνπ θνξνεηζπξάθηνξα; Ση αληίθηππν είρε απηό 

ζηνπο απινύο ληόπηνπο θαηνίθνπο; 

Πώο αθξηβώο νη δηνκνινγήζεηο, πνπ ζπλήςαλ νη Γάιινη κε ηνλ νπιηάλν ηνλ 

16
ν
 αηώλα, επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ θαηνίθσλ θάπνησλ λεζηώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο 

ύξνπ; 

Ση ζεκαίλεη ε πξνζηαζία ηεο Γαιιίαο γηα ηελ ύξν θαη γηα ηελ Σήλν; 

ε ηη ζπλίζηαηαη ε νπδεηεξόηεηα ηεο ύξνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

Δπαλάζηαζεο θαη θαηόπηλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αγώλα;  Πνηνλ αληίθηππν έρεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πόιεο, σο πξώηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ ηνπ αγσληδόκελνπ έζλνπο ησλ 

Διιήλσλ ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηε δεκηνπξγία θξάηνπο; 

Πώο ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ύξνπ επεξεάδεη ηε κεηαθίλεζε θαη 

εγθαηάζηαζε ζην λεζί ησλ πξνζθπγηθώλ πιεζπζκώλ από ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνύ  

θαη Ννηηναλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, από ηε Μηθξά Αζία θαη άιιεο πεξηνρέο κεηά ηελ 

νινζρεξή θαηαζηξνθή ηνπο από ηνπο Σνύξθνπο; 

Ση ζεκαίλεη γηα ηνπο γεγελείο πιεζπζκνύο ησλ λεζηώλ ε εγθαηάζηαζε απηή 

ησλ πξνζθύγσλ; Πνηαλ επίδξαζε είρε θαη πνηνλ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή δσή ηνπο; 

Θα δηαπηζηώζνπκε επίζεο ηε δηζηαθηηθόηεηα θάπνησλ λεζηώλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Αγώλα ιόγσ αλαζθάιεηαο θαη αδπλακίαο λα πξνζηαηεπζνύλ από 

ηηο επηδξνκέο ησλ πεηξαηώλ, ηνπ νξγαλσκέλνπ ηνπξθηθνύ ζηόινπ, από ηνλ θόβν ησλ 

αληηπνίλσλ ηνπ Σνπξθηθνύ ζηξαηνύ θαη ζηόινπ, θαζώο θαη  ηεο απνκόλσζεο πνπ 

έλησζαλ από ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. 
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ε ό,ηη αθνξά ζηε ύξν πνηα ζεκαζία απνθηά ην ιηκάλη ηεο γηα ηελ 

Δπαλάζηαζε; Πώο εμειίρζεθε απηό ην ιηκάλη ζε θέληξν/θόκβν ηνπ 

δηακεηαθνκηζηηθνύ εκπνξίνπ ζην Αηγαίν; 

Αο δνύκε ηελ πεξίπησζε ηεο Νάμνπ, όπνπ ν ιαόο απαηηεί δίθαηε θνξνινγία 

θαη ηεξκαηηζκό ηεο εμαζιίσζήο ηνπ από ηνπο Δλεηνύο θαη ληόπηνπο θενπδάξρεο, νη 

νπνίνη ζπλέρηδαλ επί Σνπξθνθξαηίαο ηελ ίδηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή αθαίκαμεο ηνπ 

πιεζπζκνύ.  

Θα δνύκε επίζεο ηε ζπλεηζθνξά ηεο Θήξαο ζηνλ Αγώλα αιιά θαη ηελ πξώηε 

δηνηθεηηθή ηεο νξγάλσζε. 

Σέινο, ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα πεξηεγεζνύκε ζηε δσή ησλ Κπθιάδσλ ζηα 

επαλαζηαηηθά ρξόληα κέζα από ηνλ ήξσα ηνπ Γεκεηξίνπ Βηθέια, Λνπθή Λάξα. 

Τπάξρνπλ αθόκα αξθεηά ζέκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζηγνύλ ζηελ εκεξίδα 

απηή, όπσο: 

Η πεξίπησζε ηεο Άλδξνπ κε ηνλ Γεκήηξην Μπαιή: μεζεθσκόο ηνπ ιανύ κε 

δηπιό αίηεκα: αθελόο ηε ζπκκεηνρή ζηνλ μεζεθσκό θαηά ησλ Σνύξθσλ, ηνλ νπνίν 

όκσο νη άξρνληεο εγθαηέιεηςαλ κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Κάζνπ, ηνλ Μάην ηνπ 

1824,  θαη αθνινύζσο ησλ Ψαξώλ ηνλ Ινύλην ηνπ ίδηνπ έηνπο, αθεηέξνπ, ηελ 

αλαθαηαλνκή ηεο γεο ππέξ ησλ αγξνηώλ θαη αθηεκόλσλ. 

Η κειέηε ηνπ δηθαίνπ θαη ηνπ εζηκηθνύ δηθαίνπ ζηηο Κπθιάδεο επί 

Οζσκαληθήο Κπξηαξρίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Σήλν. 

Η αμία ηνπ θπζηθνύ ιηκέλα ηεο Μήινπ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηηο πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο ηαπηόρξνλα κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππξπνιεηώλ ηεο Μήινπ ζηα 

πιεξώκαηα ηνπ ειιεληθνύ ζηόινπ. 

Με ηελ παξνύζα εκεξίδα δελ θηινδνμνύκε λα απαληήζνπκε ζε όια ηα 

εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη, όηαλ κειεηά θαλείο ηελ ηζηνξία ησλ Κπθιάδσλ ζηα 

επαλαζηαηηθά ρξόληα. 

Με ηηο εηζεγήζεηο απηέο ηηο νπνίεο επέιεμαλ λα παξνπζηάζνπλ νη ζπλάδειθνί 

καο Δθπαηδεπηηθνί, πνπ ππεξεηνύλ ζηα ζρνιεία ηεο Γεκνηηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, θσηίδνληαη πηπρέο ηεο Σνπηθήο Ιζηνξίαο θαη αλαδεηθλύεηαη ν ξόινο 

ησλ Κπθιάδσλ ζηελ Δπαλάζηαζε θαη ζην ρηίζηκν, ζηε ζπλέρεηα, ηνπ Νένπ 

Διιεληθνύ θξάηνπο. 
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